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Σε κλίµα συναίνεσης το τρίτο ραντεβού των τριών πολιτικών αρχηγών
Η συνάντηση της ∆ευτέρας ήταν εκρηκτική, αλλά στο τετ -α- τετ της Τετάρτης επιτεύχθηκε η
αποκλιµάκωση, µε αποτέλεσµα να θεωρείται αναµενόµενο ότι κατά τη σύσκεψη των τριών
κυβερνητικών εταίρων, που θα πραγµατοποιηθεί στις 20:30 το βράδυ, σήµερα Πέµπτη, θα
ληφθούν πλέον αποφάσεις. Στην ατζέντα των τριών πολιτικών αρχηγών είναι η οριστικοποίηση
του σχεδίου για µεταβατικό φορέα δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης, καθώς και η λειτουργία της
κυβέρνησης
σε
νέα
βάση.
Ο Ευ.Βενιζέλος και ο Φ.Κουβέλης ήταν φειδωλοί στις δηλώσεις τους, ενώ µε το σταγονόµετρο
δόθηκαν και οι πληροφορίες για το περιεχόµενο της συζήτησης χθες, Τετάρτη. Πάντως, όλα
δείχνουν ότι το κλίµα έχει βελτιωθεί σηµαντικά, καθώς έγιναν βήµατα συµβιβασµού από όλες
τις πλευρές.
Οι δύο κυβερνητικοί εταίροι του πρωθυπουργού θα µεταβούν στο Μέγαρο Μαξίµου το βράδυ,
έχοντας εικόνα για τις απόψεις που επικρατούν µεταξύ των βουλευτών και των κορυφαίων
στελεχών τους. Στη διάρκεια των συνεδριάσεων των κοινοβουλευτικών οµάδων του ΠΑΣΟΚ
και της ∆ΗΜΑΡ αναµένεται να εκφραστούν οι όποιες αντιρρήσεις ή επιφυλάξεις, ώστε να µην
υπάρξουν
αργότερα
αναταράξεις.
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Η εικόνα που διαµορφώνεται είναι πως αποφεύγεται η κλιµάκωση µιας κυβερνητικής και
πολιτικής κρίσης και η συζήτηση θα περάσει από το ζήτηµα της ΕΡΤ στην αναµόρφωση του
πλαισίου της κυβερνητικής λειτουργίας, που συνδέεται µε τον επικείµενο ανασχηµατισµό και
την
επικαιροποίηση
του
προγράµµατος
συµφωνίας
των
τριών
κοµµάτων.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τον δηµόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα (τόσο ο κ. Βενιζέλος, όσο και ο
κ. Κουβέλης απέφυγαν χθες να αναφερθούν στην ΕΡΤ ονοµαστικά, ενδεικτικό του
συµβιβασµού που επιτεύχθηκε) πρόκειται να συζητηθεί το σχέδιο του πρωθυπουργού για
µεταβατικό φορέα µε κάποιες τροποποιήσεις, που συµφωνήθηκαν µε τους κυβερνητικούς
εταίρους.
Στην Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ η υπουργική απόφαση για την ΕΡΤ
Την ώρα που η προσωρινή διαταγή του προέδρου του ΣτΕ για την ΕΡΤ, που εκδόθηκε το
βράδυ της ∆ευτέρας, δεν έχει εφαρµοστεί από την κυβέρνηση, το Ανώτατο ∆ικαστήριο
επανέρχεται, µε την Επιτροπή Αναστολών να εξετάζει την αίτηση της ΠΟΣΠΕΡΤ κατά της
κοινής υπουργικής απόφασης για το «λουκέτο» στην ΕΡΤ στις 18:00 σήµερα, Πέµπτη.
Η 5µελής Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ, µε επικεφαλής τον πρόεδρο του ∆ικαστηρίου
Κ.Μενουδάκο, θα εξετάσει την αίτηση αναστολής της ΠΟΣΠΕΡΤ κατά της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) από µηδενική βάση, δηλαδή θα εξετάσει όλες τις πτυχές της
ΚΥΑ, κάτι που δεν έχει γίνει µέχρι στιγµής µε την προσωρινή διαταγή του προέδρου του ΣτΕ.
Ειδικότερα, µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναµένεται η απόφαση σε ό,τι αφορά το θέµα των
εργαζοµένων της ΕΡΤ (απολύσεις) και του κατά πόσο θα ανασταλεί η κατάργηση της ΕΡΤ.
Αναστέλλεται η εισφορά υπέρ ΕΡΤ µέσω των λογαριασµών της ∆ΕΗ
Την αναστολή της εισφοράς υπέρ της ΕΡΤ που γίνεται µέσω των λογαριασµών της ∆ΕΗ,
ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονοµικών.
Πιο αναλυτικά, στην κοινή υπουργική απόφαση που δηµοσιοποίησε, η οποία αφορά την ΕΡΤ,
αναφέρει µεταξύ άλλων ότι: «Η χρέωση του ανταποδοτικού τέλους (εισφορά) υπέρ της ΕΡΤ
Α.Ε., που γίνεται µέσω των λογαριασµών της ∆.Ε.Η. βάσει του ν.1730/1987, αναστέλλεται από
11.6.2013 και έως τη σύσταση νέου φορέα παροχής της δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής
υπηρεσίας.»
Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Millenium από την Πειραιώς
Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η εξαγορά του συνολικού ποσοστού
συµµετοχής (100%) της Millennium BCP στη θυγατρική της στην Ελλάδα Millennium Bank
SA µετά τη λήψη όλων των απαιτούµενων εγκρίσεων.
Πριν από την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η BCP ανακεφαλαιοποίησε την Millennium Bank µε
το ποσό των 274 εκατ. ευρώ πλέον των 139 εκατ. ευρώ που είχαν ήδη επενδυθεί από την BCP
στην Millennium Bank τον περασµένο ∆εκέµβριο, ανεβάζοντας έτσι το συνολικό ποσό της
ανακεφαλαιοποίησης στα 413 εκατ. ευρώ.
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Στις 10 Ιουλίου εκπνέει η παράταση για τη δηµοσίευση ισολογισµών
Στις 10 Ιουλίου 2013 εκπνέει η παράταση που έχει δοθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης για τη
δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο.
Το ΕΒΕΑ, µάλιστα εξέδωσε σήµερα ανακοίνωση στην οποία τονίζει πως η παράταση που έχει
δοθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης για τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων στο
ΓΕΜΗ, λήγει την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013 και προσκαλεί τις επιχειρήσεις – µέλη του να
προσέλθουν εγκαίρως προκειµένου να αποφευχθεί τυχόν συνωστισµός, ταλαιπωρία και άλλα
προβλήµατα τις τελευταίες µέρες της προθεσµίας, δεδοµένου ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση.
Στέιτ Ντιπάρτµεντ: Παραµένει κέντρο trafficking η Ελλάδα
Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι χώρα διέλευσης και προορισµού εµπορίας ανθρώπων
(Trafficking) αναφέρεται στην ετήσια έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτµεντ. Σύµφωνα µε την έκθεση
η Ελλάδα παραµένει στην ίδια κατηγορία αξιολόγησης (Tier 2) για το θέµα και αποτελεί πηγή
σεξουαλικής εκµετάλλευσης γυναικών και παιδιών, καθώς και προώθησης της παιδικής
εργασίας.
Στην έκθεση σηµειώνεται επίσης, ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν συµµορφώνεται πλήρως µε τα
ελάχιστα κριτήρια για την εξάλειψη της σωµατεµπορίας, ωστόσο, καταβάλλει σηµαντικές
προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση.
Κανόνες απευθείας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών αποφασίζει το Eurogroup
Τους κανόνες της απευθείας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, θα αποφασίσουν σήµερα
Πέµπτη οι υπουργοί οικονοµικών της Ευρωζώνης στο Λουξεµβούργο.
Ειδικότερα, θα αποφασιστεί µε ποιο τρόπο θα µπορεί το ταµείο διάσωσης της ευρωζώνης, τo
ESM, να επενδύει σε µια τράπεζα για να τη σώσει από χρεοκοπία. Οι υπουργοί θα θέσουν
ακόµα τους κανόνες βάσει των οποίων θα υπολογίζεται η συνδροµή των εθνικών κυβερνήσεων
στις εκάστοτε διασώσεις, ποιες τράπεζες θα είναι επιλέξιµες και µε ποιο τρόπο θα επιµερίζεται
το κόστος.
«Θα καταλήξουµε σε αποφάσεις για όλες τις πτυχές της άµεσης ανακεφαλαιοποίησης», είπε
στο Reuters υψηλόβαθµος αξιωµατούχος που συµµετέχει στις προεργασίες του Eurogroup.
Στο υψηλότερο επίπεδο από το Μάρτιο 2012 ο δείκτης δραστηριοτήτων ΡΜΙ για το
βιοµηχανικό κλάδο της ευρωζώνης
Στο υψηλότερο επίπεδο από το Μάρτιο του 2012 ενισχύθηκε ο δείκτης δραστηριοτήτων ΡΜΙ
για το βιοµηχανικό κλάδο της ευρωζώνης τον Ιούνιο.
Σύµφωνα µε την προκαταρκτική εκτίµηση της Markit ο σύνθετος δείκτης PMI ανήλθε στις
48,9 µονάδες τον Ιούνιο από 47,7 µονάδες το Μάιο. Η µέτρηση δείχνει τη µικρότερη
συρρίκνωση στην επιχειρηµατική δραστηριότητα από τον Μάρτιο του περασµένου έτους.
Ο δείκτης PMI για τον κλάδο των υπηρεσιών σκαρφάλωσε σε υψηλό 15 µηνών στις 48,6
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µονάδες από 47,2 µονάδες το Μάιο, ξεπερνώντας τις εκτιµήσεις των αναλυτών που περίµεναν
να
διαµορφωθεί
στις
47,5
µονάδες.
Ο δείκτης PMI για τον κλάδο της µεταποίησης ενισχύθηκε στις 48,7 µονάδες που αποτελεί
υψηλό 16 µηνών, από 48,3 µονάδες το Μάιο, ενώ οι εκτιµήσεις των τοποθετούσαν στις 48,6
µονάδες.
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