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Την Πέμπτη στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο για τα 8,8 δισ. ευρώ
Όλα τα μέτρα που συμφωνήθηκαν με την τρόικα για την εκταμίευση των επόμενων
δόσεων, ύψους 8,8 δισ. ευρώ θα περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο που προωθεί στη
Βουλή η κυβέρνηση. Tο πολυνομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή εντός της
εβδομάδας -το πιθανότερο την Πέμπτη- ώστε να ψηφιστεί έως την Κυριακή, δηλαδή πριν
κλείσει η Βουλή για τις εορτές του Πάσχα και πριν από το Eurogroup του Μαΐου.
Οι ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου αφορούν:
•
•
•
•
•
•
•

Το θέμα του Δημοσίου, δηλαδή τις αποχωρήσεις, αλλά και τον κανόνα 1:1 σε ό,τι
αφορά στις απολύσεις.
Τη συνέχιση και το 2013 της είσπραξης του ΕΕΤΗΔΕ μέσω των λογαριασμών της
ΔΕΗ και της μείωσης του χαρατσιού κατά 15%.
Την υιοθέτηση νέου φόρου ακινήτων από το 2014.
Τις ρυθμίσεις των οφειλών σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία με τη δυνατότητα
εξόφλησης σε 48 δόσεις.
Τις ρυθμίσεις για τα τραπεζικά δάνεια.
Θέματα επέκτασης της απελευθέρωσης επαγγελμάτων, όπου περιλαμβάνεται και
το ζήτημα της λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων της Κυριακές.
Τις αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ.
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•

Τη ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Εσόδων.

Στα 716 εκατ. ευρώ το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών
Στα 716 εκατ. ευρώ διαµορφώθηκε το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τον
Φεβρουάριο του 2013, µειωµένο κατά 410 εκατ. ευρώ, ή 36,4% συγκριτικά µε τον Φεβρουάριο
του 2012. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη µείωση του εµπορικού ελλείµµατος.
Κλειστές αύριο οι εφορίες
Σε 24ωρη προειδοποιητική απεργία στις 23 Απριλίου προχωρούν οι εφοριακοί, όπως
αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας. Τα αιτήματά τους, σύμφωνα με
ανακοίνωσή τους είναι τα εξής:
1. Την διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών μας.
2. Την διασφάλιση του συνόλου των οργανικών θέσεων του κλάδου.
3. Την καταδίκη της άδικης φορολογικής πολιτικής, με την συνεχή επιβολή νέων
«χαρατσιών».
4. Την μισθολογική αποκατάσταση των συναδέλφων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ
ΠΕ1Γ/2008.
Άρχισε η δίκη του Άκη Τσοχατζόπουλου στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων
Άρχισε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων το πρωί της Δευτέρας η δίκη του Άκη
Τσοχατζόπουλου για την υπόθεση ξεπλύματος μαύρου πολιτικού χρήματος και τις
αγορές εξοπλιστικών προγραμμάτων.
Έξω από το δικαστικό μέγαρο είχε συγκεντρωθεί κόσμος, ενώ υπάρχουν πολλά
τηλεοπτικά συνεργεία -ελληνικά και ξένα- για να καλύψουν το γεγονός. Αυστηρά μέτρα
ασφαλείας έχουν ληφθεί και μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, όπου γίνονται
προσεκτικοί έλεγχοι σε όσους εισέρχονται σε αυτήν. Η ακροαματική διαδικασία άρχισε
περίπου στις 09:30 και θα διακοπεί για σήμερα στις 15:00.
Στο μεταξύ κύκλοι του ΠΑΣΟΚ δηλώνουν ότι το κόμμα έχει αποκηρύξει και πολιτικά και
ηθικά τον Ακη με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο». Σύμφωνα με ‘Τα Νέα’, σπεύδουν, δε,
να τον χαρακτηρίσουν «ντροπή για την παράταξη» και να σημειώσουν ότι βλέπουν τη
δίκη του σαν κάθαρση.
Ανοίγουν οι προσφορές για τον ΟΠΑΠ
Οκτώ μήνες μετά την επίσημη έναρξη του διαγωνισμού, η αυλαία για την
αποκρατικοποίηση του ΟΠΑΠ αναμένεται να πέσει σήμερα, Δευτέρα, με την αξιολόγηση
από το ΤΑΙΠΕΔ των προσφορών που υπέβαλαν οι δύο διεκδικητές, Third Point και Emma
Delta.
Το ΤΑΙΠΕΔ θα αποσφραγίσει τις προσφορές και εφόσον η υψηλότερη κριθεί
ικανοποιητική, τότε θα ανακηρυχθεί ο νικητής της διαδικασίας που θα αποτελέσει το νέο
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βασικό μέτοχο του ΟΠΑΠ, που θα έχει και το μάνατζμεντ του Οργανισμού. Εν τω μεταξύ,
10ημερη παράταση πήρε η διαδικασία πώλησης της ΔΕΠΑ και οι δεσμευτικές προσφορές
θα υποβληθούν έως τις 10 Μαΐου.
Κύπρος: Κούρεμα 27,5% σε πολλές από τις πλήρεις εξαιρέσεις
Σε συμφωνία για κούρεμα 27,5% σε πολλές από τις πλήρεις εξαιρέσεις που είχαν δοθεί
στα αρχικά διατάγματα για τις δύο μεγάλες τράπεζες, κατέληξαν η κυβέρνηση και η
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
Στόχος, ο περιορισμός των απωλειών των ανασφάλιστων καταθετών των δύο τραπεζών
και ο εξορθολογισμός της διαδικασίας διαμόρφωσης του ισολογισμού της Τράπεζας
Κύπρου και της «κακής» Λαϊκής.
Σε επιστολή, ο υπουργός οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης επιβεβαιώνει τη συμφωνία με
την Κεντρική Τράπεζα στον περιορισμό των εξαιρέσεων, και προτείνει συγκεκριμένες
πρόνοιες που θα πρέπει να περιληφθούν σε αναθεωρημένα διατάγματα που θα
εκδοθούν. Με την προτεινόμενες ρυθμίσεις εξαιρούνται από το «κούρεμα» των
καταθέσεων στις δύο τράπεζες, μόνο το 72,5% των καταθέσεων ασφαλιστικών
εταιρειών αντί 100% που ήταν στα προηγούμενα διατάγματα.
Από την Τετάρτη σε ισχύ το πασχαλινό ωράριο
Από τις 24 Απριλίου έως τις 7 Μαΐου θα διαρκέσει το εορταστικό πασχαλινό ωράριο για
τα καταστήματα της Θεσσαλονίκης.
Από την Τετάρτη 24 Απριλίου έως την Μ. Πέμπτη 2 Μαΐου τα καταστήματα θα
λειτουργούν από τις 10.00 π.μ. έως τις 21.00 μ.μ. Την Μ. Παρασκευή τα καταστήματα θα
παραμείνουν ανοιχτά από τις 13.00 έως τις 19.00 μμ ενώ το Μ. Σάββατο από τις 10.00
π.μ. έως τις 18.00 μμ.
Την Τρίτη 7 Μαΐου τα καταστήματα κλείνουν σε αντικατάσταση της Πρωτομαγιάς, ενώ
την Τετάρτη 8 Μαΐου θα λειτουργήσουν κανονικά.
Άρχισε να επικοινωνεί ο 19χρονος βομβιστής της Βοστόνης
Ο ύποπτος για τη φονική βομβιστική επίθεση στη Βοστόνη, Τζοχάρ Τσαρνάεφ, ανέκτησε
τις αισθήσεις του και άρχισε να απαντά γραπτώς στις ερωτήσεις των ερευνητών,
μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.
Ο 19χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μετά τη σύλληψή του σε προάστιο της
Βοστόνης. Επικαλούμενο ομοσπονδιακούς αξιωματούχους, το NBC News, μετέδωσε ότι ο
Τσαρνάεφ φέρει σοβαρό τραύμα στο λαιμό που τον εμποδίζει να μιλήσει, αλλά άρχισε να
απαντά γραπτώς στις ερωτήσεις των ερευνητών.
Το τηλεοπτικό δίκτυο ABC ανέφερε ότι ο 19χρονος απαντά σποραδικά» και σύμφωνα με
αστυνομικές πηγές, οι ερευνητές τον ρωτούν για τους πιθανούς συνεργούς του ή αν
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υπάρχουν και άλλες βόμβες που δεν έχουν εκραγεί, καθώς επίσης αν ο ίδιος και ο
αδελφός του Τάμερλαν, είχαν την υποστήριξη κάποιας οργάνωσης.
Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Βοστόνης Εντ Ντέιβις δήλωσε την Κυριακή στο CBS
πως τα αδέλφια Τσαρνάεφ διέθεταν τον απαραίτητο εξοπλισμό για να
πραγματοποιήσουν και άλλη επίθεση και συγκεκριμένα αυτοσχέδιες χειροβομβίδες.
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