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Πολιτικές εξελίξεις σηµατοδοτεί ο ξαφνικός θάνατος της ΕΡΤ
Πολιτικές εξελίξεις ενδέχεται να επιφέρει η απόφαση του Μεγάρου Μαξίµου να µπει λουκέτο
στην ΕΡΤ -απόφαση µε την οποία διαφωνούν ριζικά τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η ∆ΗΜΑΡ. Η
συχνότητα των καναλιών και των ραδιοφώνων της ΕΡΤ σιώπησαν στις 23.15 χθες το βράδυ,
µετά την απόφαση της κυβέρνησης για το κλείσιµο της δηµόσιας τηλεόρασης.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, ΠΑΣΟΚ και ∆ΗΜΑΡ θα καταθέσουν κοινή πρόταση νόµου που
ανατρέπει την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου της κυβέρνησης. Οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ
και της ∆ΗΜΑΡ, Ευάγγελος Βενιζέλος και Φώτης Κουβέλης, οι οποίοι έχουν εκφράσει την
ριζική τους διαφωνία µε το «λουκέτο» στην δηµόσια τηλεόραση, θα συναντηθούν εντός της
ηµέρας µε το προεδρείο της ΠΟΣΠΕΡΤ.
Ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Αλέξης Τσίπρας ζήτησε από τον Κάρολο Παπούλια να
µην υπογράψει την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου και να µη συνδέσει το όνοµά του µε µια
πράξη κατάφωρα αντιδηµοκρατική, ενώ το ΚΚΕ θα καταθέσει εντός της ηµέρας στη Βουλή
τροπολογία για την κατάργηση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου για το κλείσιµο ∆ΕΚΟ
- φορέων του ∆ηµοσίου.
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Στο µεταξύ, εκτεταµένη είναι η κάλυψη των ξένων ΜΜΕ στο αιφνιδιαστικό κλείσιµο της ΕΡΤ,
µε πολλά από αυτά να συνδέουν την απόφαση µε την πορεία του προγράµµατος οικονοµικής
στήριξης και ιδιαίτερα τις εξελίξεις σχετικά µε την ∆ΕΠΑ. Ο διεθνής Τύπος επαναλαµβάνει τις
αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου για «θύλακα αδιαφάνειας» στην ΕΡΤ, συσχετίζοντας
όµως την απόφαση µε το διαγωνισµό για την ∆ΕΠΑ και την ανάγκη να δοθεί εικόνα
αποφασιστικότητας για εφαρµογή του µνηµονίου.
Σ. Κεδίκογλου: Ως τα τέλη Αυγούστου η ΕΡΤ θα επαναλειτουργήσει
Τη δέσµευση ότι η ΕΡΤ θα επαναλειτουργήσει έως τα τέλη Αυγούστου ανέλαβε σήµερα ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίµος Κεδίκογλου, µιλώντας στον Βήµα 99,5. Υποστήριξε, επίσης,
ότι στον νέο φορέα θα προσληφθούν περίπου 1.200 άτοµα.
«∆εν κλείνει η ΕΡΤ. Κλείνει ένα στραβό οικοδόµηµα, µε στραβά θεµέλια που δεν υπήρχε
περίπτωση να διορθωθεί εν λειτουργία και άµεσα δηµιουργείται εξαρχής ένας σωστός,
σύγχρονος φορέας δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης» είπε ο κ. Κεδίκογλου.
Να σηµειωθεί ότι το πρωί της Τετάρτης αναρτήθηκε στο ∆ιαδίκτυο για δηµόσια διαβούλευση
το σχέδιο νόµου για την εξυγίανση της ΕΡΤ. Όπως προβλέπεται το νέο όνοµα του φορέα είναι
Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση (ΝΕΡΙΤ).
ΕΡΤ, ∆ΕΠΑ και ΦΠΑ στο επίκεντρο της συνάντησης Γ. Στουρνάρα-τρόικας
Το κλείσιµο της ΕΡΤ, η αποτυχηµένη διαδικασία πώλησης της ∆ΕΠΑ και η πιλοτική µείωση
του ΦΠΑ στην εστίαση από το 23% στο 13% αναµένεται να βρεθούν σήµερα Τετάρτη το
απόγευµα στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Οικονοµικών Γιάννης Στουρνάρα µε
τους
επικεφαλής
των
κλιµακίων
του
∆ΝΤ,
της
ΕΕ
και
της
ΕΚΤ.
Στο µεταξύ, την προσφορά της Socar για τον ∆ΕΣΦΑ ανοίγει σήµερα, Τετάρτη, το ΤΑΙΠΕ∆
στη συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου του, παρουσία του ανεξάρτητου αποτιµητή και
των συµβούλων του διαγωνισµού.
Αν η προσφορά της Socar είναι πάνω από το ποσό που έχει ορίσει ως εύλογο ο αποτιµητής για
την πώληση του 66% του ∆ΕΣΦΑ, τότε το ΤΑΙΠΕ∆ µπορεί και να την εγκρίνει αµέσως. Αν
υπολείπεται ελαφρώς, θα καλέσει τους Αζέρους να τη βελτιώσουν. Ανακοινώσεις αναµένονται
το µεσηµέρι ή νωρίς το απόγευµα.
Πρώιµη η συζήτηση για µείωση του στόχου των ιδιωτικοποιήσεων, λέει ο Ρεν
Πρώιµες χαρακτήρισε οποιεσδήποτε συζητήσεις αφενός για την αναθεώρηση των στόχων του
ελληνικού προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων µετά την αποτυχία πώλησης της ∆ΕΠΑ και
αφετέρου για νέα αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους ο ευρωπαίος επίτροπος Όλι Ρεν.
«Eίναι πρώιµο να επανεξετασθούν οι στόχοι του προγράµµατος ιδιωτικοποιήσεων της
Ελλάδας, για τους οποίους µάλιστα µόλις πρόσφατα υπήρξε συµφωνία» τόνισε.
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Κεφάλαια-εγγυήσεις 1,5 δισ.ευρώ από τράπεζες σε εξαγωγικές επιχειρήσεις
Κεφάλαια - εγγυήσεις 1,5 δισ. ευρώ θα δίνουν οι τράπεζες στις εξαγωγικές επιχειρήσεις µε την
κάλυψη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προκειµένου να διευκολυνθούν οι ελληνικές
εξαγωγές στις διεθνείς αγορές. Πρόκειται για λύση στο πρόβληµα της ρευστότητας που
αντιµετωπίζουν οι εγχώριες επιχειρήσεις κατά τις συναλλαγές τους µε τους προµηθευτές τους
στο
εξωτερικό.
Τις εγγυήσεις θα παρέχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) µέσω του εργαλείου
Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης, το οποίο θα εφαρµοστεί πρώτη φορά στην Ευρώπη αρχίζοντας
από την Ελλάδα. Εντός της ηµέρας αναµένεται ο πρόεδρος της ΕΤΕπ Βέρνερ Χόγιερ που
βρίσκεται στην Αθήνα να προχωρήσει στην υπογραφή της σχετικής συµφωνίας.
Το νέο χρηµατοδοτικό µέσο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη στήριξη του
εξωτερικού εµπορίου εφαρµόζεται πρώτη φορά και προβλέπει ότι η ΕΤΕπ θα παράσχει
εγγυήσεις 500 εκατ. ευρώ ως «εγγυήσεις χονδρικής» (wholesale structure) προς τράπεζες που
διαθέτουν πλατφόρµες χρηµατοδότησης εξαγωγών για την επανένταξη των ελληνικών
τραπεζών στις διεθνείς τραπεζικές αγορές.
Στις 14 Ιουνίου παραλαµβάνει η ΓΓΠΣ τα στοιχεία για τους τόκους καταθέσεων
Την Παρασκευή 14 Ιουνίου θα παραληφθούν από την Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών
Συστηµάτων (ΓΓΠΣ) τα στοιχεία από τις τράπεζες για τα ποσά των τόκων που θα
συµπληρωθούν αυτόµατα στις δηλώσεις των φορολογούµενων. Ο γενικός γραµµατέας
∆ηµοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης ανέφερε ότι µετά την παραλαβή των στοιχείων η
µεταφόρτωσή τους στο TAXISNET θα απαιτήσει ένα διάστηµα λίγο ηµερών.
Αύριο, Πέµπτη θα εισαχθεί προς συζήτηση στη Βουλή το νοµοσχέδιο του υπουργείου
Οικονοµικών στο οποίο εµπεριέχεται η τροπολογία που προβλέπει πως οι τόκοι καταθέσεων θα
εγγράφονται στο έντυπο Ε1 µόνο εάν ξεπερνούν τα 250 ευρώ. Θα ακολουθήσει η απόφαση του
γενικού γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων για το τι θα ισχύσει µε τους συνδικαιούχους των
λογαριασµών.
Νηνεµία, µετά το νυχτερινό χάος, στην πλατεία Ταξίµ το ξηµέρωµα της Τετάρτης
«Ηλεκτρισµένη ηρεµία» επικρατεί στο Ταξίµ της Κωνσταντινούπολης, µε τα συνεργεία
καθαρισµού και τις µπουλντόζες στην πλατεία το πρωί της Τετάρτης να είναι η άλλη όψη των
σχεδόν 20ωρων ταραχών µετά την επέµβαση της αστυνοµίας: Οι συγκρούσεις των διαδηλωτών
µε την αστυνοµία και τα δακρυγόνα είχαν συνεχιστεί µέχρι αργά το βράδυ ενώ ο
πρωθυπουργός Ερντογάν κρατά άτεγκτη στάση, βλέποντας «συστηµατικό σχέδιο» για
δυσφήµηση της χώρας. Εξίσου τεταµένη η κατάσταση και στην Άγκυρα µέχρι αργά τη νύχτα,
µε νέες εικόνες δακρυγόνων και πετροπόλεµου.
Μπροστά στις εξελίξεις του τελευταίου 24ωρου, οι προσδοκίες από τις συναντήσεις που θα
έχει από την Τετάρτη ο Ερντογάν µε τους διαδηλωτές είναι χαµηλές. Οι κατασκηνωτές
παραµένουν στο πάρκο Γκεζί, δίπλα στην πλατεία Ταξίµ.
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Η τουρκική αρχή εποπτείας για τη ραδιοτηλεόραση (RTUK) επέβαλε πρόστιµο σε αριθµό
καναλιών που µετέδιδαν εικόνα από το πάρκο Γκεζί στην Κωνσταντινούπολη, επειδή
«έβλαπταν την ηθική και πνευµατική ανάπτυξη των παιδιών και των νέων».

4

