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Κρίσιµη συνεδρίαση της ΚΟ της ∆ΗΜΑΡ - Αντιδράσεις για τη στάση Κουβέλη
Ιδιαίτερα κρίσιµη είναι η συνεδρίαση της ΚΟ και της Εκτελεστικής Επιτροπής της ∆ΗΜΑΡ
που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς στην Αγίου Κωνσταντίνου εκφράζονται διαφορετικές
απόψεις από αυτή του Φώτη Κουβέλη. Ο ∆ηµήτρης Χατζησωκράτης δήλωσε σήµερα το πρωί
ότι η ∆ΗΜΑΡ θα αποσύρει τους υπουργούς της από την κυβέρνηση, τονίζοντας πως η
απόφαση έχει ήδη ληφθεί. «Παραλογισµός» η απόφαση Κουβέλη, λέει ο Νίκος Μπίστης. Η
∆ΗΜΑΡ πρέπει να παραµείνει στην κυβέρνηση, τονίζει ο Βασίλης Οικονόµου.
Στο µεταξύ, συνάντηση θα έχουν, κατά πάσα πιθανότητα, ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαµαράς
και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, προκειµένου να ορίσουν από κοινού τη
σύνθεση του νέου υπουργικού συµβουλίου, που δεν θα περιλαµβάνει κανένα στέλεχος της
∆ΗΜΑΡ. Σύµφωνα µε πληροφορίες, στη νέα κυβέρνηση για κάθε δύο υπουργούς της Ν∆ θα
υπάρχει και ένας υπουργός του ΠΑΣΟΚ, ενώ ενεργό ρόλο, πιθανότατα τη θέση αντιπροέδρου,
αναµένεται να λάβει ο Ευάγγελος Βενιζέλος.
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ΒΕΘ προς κυβέρνηση: Πρέπει να µπει ένα τέλος στην ισορροπία του τρόµου
Για νύχτα των µεγάλων ανατροπών κάνει λόγο το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης
(ΒΕΘ) αναφερόµενο στη χθεσινή συνάντηση του πρωθυπουργού µε τους αρχηγούς του
ΠΑΣΟΚ και της ∆ΗΜΑΡ, χαρακτηρίζοντας λανθασµένη την επιλογή Κουβέλη, που
δροµολογεί την απόσυρση της στήριξης του κόµµατος του από την κυβέρνηση συνεργασίας.
«Η περίοδος που διανύουµε είναι ιδιαίτερα δύσκολη, το επιχειρείν και η κοινωνία ευρύτερα δεν
αντέχει, πλέον, να βιώνει την ισορροπία του τρόµου, την ανασφάλεια για την επόµενη ηµέρα
και τον φόβο ότι µία νέα κρίση, τύπου ΕΡΤ, µπορεί να διαταράξει την συνοχή της κυβέρνησης.
Η µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα, που αντιµετωπίζει σειρά προβληµάτων, µε κυριότερο της
επιβίωσης, απαιτεί συνεννόηση και συνεργασία, χωρίς κινήσεις που προκαλούν εντάσεις και
εκτροχιασµό των προσπαθειών, θέτοντας τις θυσίες της εν αµφιβόλω» τονίζει ο πρόεδρος του
ΒΕΘ Παναγιώτης Παπαδόπουλος.
«Οι πολίτες αυτής της χώρας δεν θέλουν µία ακόµη εκλογική αναµέτρηση. Θέλουν
σταθερότητα. Η µη εξάντληση της τετραετίας θα ήταν µοιραία για την οικονοµία ευρύτερα,
αλλά και για τον τουρισµό, την ώρα µάλιστα, που οι µέχρι στιγµής ενδείξεις συνηγορούν ότι
φέτος θα είναι ιδιαίτερα αυξηµένος» σηµειώνει ο κ. Παπαδόπουλος υπογραµµίζοντας ότι η
πολιτική αστάθεια θα αποτελούσε τροχοπέδη στην προσπάθεια οικοδόµησης κύρους για τη
χώρα µας.
«Επ’ ουδενί λόγο δεν πρέπει να γκρεµίσουµε αυτά που µε τόσο κόπο κτίζουµε το τελευταίο
διάστηµα. Απαιτείται συναίνεση, συνεργασία για την καλύτερη δυνατή διακυβέρνηση της
χώρας. Αν µείνει, τώρα, ακυβέρνητο το καράβι θα είναι ολέθριο» αναφέρει ο πρόεδρος του
ΒΕΘ, προσθέτοντας ότι είναι αδήριτη η ανάγκη εξορθολογισµού και ανασυγκρότησης του
δηµόσιου τοµέα, στη βάση όµως της συµφωνίας και των κοινών αποφασιστικών κινήσεων.
ΣτΕ: Να ανασταλεί η υπουργική απόφαση για το µαύρο στην ΕΡΤ
Το τµήµα αναστολών της Ολοµέλειας του ΣτΕ ακολούθησε µε την απόφασή του την πρόσφατη
προσωρινή διαταγή του προέδρου του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου Κωνσταντίνου
Μενουδάκου, κάνοντας εν µέρει αποδεκτή την αίτηση της ΠΡΟΣΠΕΡΤ µε την οποία ζητάει να
ανασταλεί η απόφαση του υπουργού Οικονοµικών Γιάννη Στουρνάρα και του υφυπουργού
στον πρωθυπουργό Σίµου Κεδίκογλου, µε την οποία διαλύεται η ΕΡΤ ΑΕ.
Ειδικότερα οι σύµβουλοι Επικρατείας αποφάνθηκαν ότι πρέπει: 1) Να ανασταλεί η εκτέλεση
της επίµαχης υπουργικής απόφασης ως προς το µέρος κατά το οποίο προβλέπει ότι διακόπτεται
η µετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ
ΑΕ 2) Ότι οι συχνότητες της ΕΡΤ ΑΕ παραµένουν ανενεργές.
Ξένος Τύπος: Αστάθεια στην Ελλάδα, ανησυχία για την αποχώρηση ∆ΗΜΑΡ
Στο επίκεντρο των διεθνών µέσων µαζικής ενηµέρωσης βρέθηκε η χθεσινή συνάντηση των
τριών πολιτικών αρχηγών, µε τα ξένα ΜΜΕ να κάνουν λόγο για αποτυχία σύγκλισης των
τριών, εκφράζοντας παράλληλα φόβους για πολιτική αναταραχή και αστάθεια. Για κίνδυνο
πολιτικής αστάθειας στην Ελλάδα κάνει λόγο το πρακτορείο Bloomberg, σηµειώνοντας ότι
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µετά την αποχώρηση της ∆ΗΜΑΡ υπάρχει «έντονη νευρικότητα» και «η κυβέρνηση
παραπαίει».
Η κατάρρευση στις συνοµιλίες την Πέµπτη «ρίχνει τη χώρα σε νέα αναταραχή»,υπογραµµίζει
το Reuters, βλέποντας τη συγκυβέρνηση «σε σύγχυση» την ώρα που η ∆ΗΜΑΡ συνεδριάζει
για να καθορίσει την στάση της. Η Wall Street Journal βλέπει την ελληνική κυβέρνηση να
υφίσταται «διπλό χτύπηµα». Όπως αναφέρει, αφ' ενός, η υπόθεση της ΕΡΤ απειλεί τη συνοχή
της και αφ' ετέρου ανακύπτουν αβεβαιότητες για τη χρηµατοδότηση του ελληνικού πακέτου.
«Η κυβέρνηση στην Αθήνα στο χείλος της κατάρρευσης» σηµειώνει από την πλευρά της η
Deutsche Welle, η οποία στέκεται τόσο στην αναφορά του Φώτη Κουβέλη πως δεν βρέθηκε
κοινό έδαφος όσο και σε εκείνη του Ευ\άγγελου Βενιζέλου πως η κατάσταση είναι δραµατική.
Πανελλαδικές: Τέλος στην αγωνία - Αναρτώνται στα σχολεία οι βαθµοί
Σήµερα αναρτώνται στα λύκεια οι βαθµολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους
υποψηφίους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελµατικών (ΕΠΑΛ-Β').
Οι υποψήφιοι θα µπορούν να βρίσκουν τη βαθµολογία τους και µέσω Ιντερνετ, στην
ιστοσελίδα http://results.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον 8ψήφιο κωδικό τους και τους 4
αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυµο, το όνοµα, το πατρώνυµο και το µητρώνυµο του
υποψηφίου σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.
Οι βαθµοί των πανελλαδικών εξετάσεων των ΕΠΑΛ-Α' θα ανακοινωθούν στα µέσα της
επόµενης εβδοµάδας, ενώ οι βαθµοί των ειδικών µαθηµάτων θα ανακοινωθούν περί τις αρχές
Ιουλίου.
Η συµφωνία για ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών από τον ESM στο επίκεντρο του Ecofin
Η συµφωνία για την άµεση ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών από τον ευρωµηχανισµό, το νέο
πλαίσιο για τις τραπεζικές διασώσεις, αλλά και η ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
Κορυφής της 27ης και 28ης Ιουνίου θα εξετασθούν στο Ecofin το οποίο θα συνεδριάσει στις 12
το µεσηµέρι (ώρα Ελλάδος) στο Λουξεµβούργο.
Στο περιθώριο του συµβουλίου υπουργών Οικονοµικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναµένεται
να εξετασθούν έντονα και οι πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα µε τον υπουργό Οικονοµικών Γ.
Στουρνάρα να διαβεβαιώνει πως βούληση της κυβέρνησης είναι η εξάντληση της τετραετίας
και η συνέχιση του µεταρρυθµιστικού έργου.
Το Ecofin που θα συνεδριάσει στο Συνεδριακό Κέντρο Kirchberg του Λουξεµβούργο, υπό την
προεδρία του Μάικλ Νούναν υπουργού Οικονοµικών της Ιρλανδίας θα εξετάσει ζητήµατα
σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Εξάµηνο, τις συστάσεις του συµβουλίου σχετικά µε τα εθνικά
προγράµµατα µεταρρυθµίσεων των κρατών µελών της ΕΕ και τα επικαιροποιηµένα
προγράµµατα σταθερότητας και σύγκλισης, ενώ αναµένεται να εξετασθούν ειδικά οι συστάσεις
προς συγκεκριµένα κράτη της Ευρωζώνης.

3

Σε συµφωνία επί της αρχής µε το ΤΑΙΠΕ∆ για τον ∆ΕΣΦΑ βρίσκεται η Socar
Σε στενή συνεργασία για την ολοκλήρωση των τεχνικών λεπτοµερειών της συµφωνίας για την
εξαγορά του 66% του ∆ΕΣΦΑ βρίσκονται η Socar και το Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής
Περιουσίας του ∆ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ∆), όπως δήλωσε σήµερα Παρασκευή ο επικεφαλής του
αζέρικου οµίλου Ροβνάγκ Αµπντουλάγιεφ.
«Η Socar βρίσκεται πολύ κοντά στην εξαγορά του ∆ΕΣΦΑ» δήλωσε ο Αµπντουλάγιεφ, όπως
µεταδίδει το Reuters. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «ο διαγωνισµός για τη ∆ΕΣΦΑ έχει ολοκληρωθεί
και η εταιρία έχει ξεκινήσει διαπραγµατεύσεις µε την ελληνική κυβέρνηση. Οι ειδικοί έχουν
ήδη αρχίσει τις διαπραγµατεύσεις για το ζήτηµα».
Πανελλαδική κινητοποίηση της ΓΣΕΒΕΕ στις 26 Ιουνίου
Σε πανελλαδική κινητοποίηση για το µέλλον του ΟΑΕΕ καλεί τις οµοσπονδίες της η Γενική
Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) την Τετάρτη 26
Ιουνίου 2013. Στην Αθήνα θα πραγµατοποιηθεί συγκέντρωση διαµαρτυρίας στο κεντρικό
κατάστηµα του ΟΑΕΕ στην οδό Ακαδηµίας (αρ. 22) στις 11:00 π.µ.
Στη Θεσσαλονίκη συγκέντρωση θα γίνει στις 9:30 π.µ. έξω από το υποκατάστηµα του
Οργανισµού στην οδό Κωλέττη (αρ. 25).
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