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Τα προαπαιτούμενα της τρόικας για την εκταμίευση των 8,3 δισ. ευρώ
Τη λίστα με τα 12 προαπαιτούμενα της τρόικας για την εκταμίευση των υπό-δόσεων (1
δισ. ευρώ η καθεμία) προς την Ελλάδα παρουσιάζει το Βήμα. Στη λίστα περιλαμβάνονται
μεταξύ άλλων η δρομολόγηση της μείωσης των επικουρικών συντάξεων (με εφαρμογή
της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος), η κατάργηση του συνόλου των φόρων υπέρ τρίτων,
η μείωση των περιθωρίων κέρδους των φαρμακείων και ο νόμος για τη χρηματοδότηση
των πολιτικών κομμάτων (καταπολέμηση διαφθοράς).
Στην ίδια συνεδρίαση αναμένεται να εγκριθεί και τυπικά η τμηματική καταβολή της
συνολικής δόσης των 8,3 δισ. ευρώ, να παρουσιαστεί 10σέλιδο προσχέδιο για την
ανάπτυξη και να τεθεί για πρώτη φορά επισήμως από την ελληνική πλευρά το θέμα της
έναρξης των διαδικασιών για την ελάφρυνση του χρέους.
Η δόση των 8,3 δισ. ευρώ «σπάει» σε 6,3 δισ. ευρώ που αναμένεται να εκταμιευθούν
άμεσα και σε δύο υπό-δόσεις του 1 δισ. ευρώ η καθεμία. Όπως φαίνεται στο έγγραφο που
εξασφάλισε «Το Βήμα» κάθε υπο-δόση συνδέεται με 6 προαπαιτούμενες δράσεις. Το
τελικό σχέδιο της λίστας των προαπαιτούμενων θα οριστικοποιηθεί σήμερα στις
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Βρυξέλλες και αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τις επόμενες ημέρες μαζί με το συνολικό
κείμενο της συμφωνίας με την τρόικα.
Στο Euroworking Group παρουσιάζεται το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο
Στροφή στην προσφορά διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών ώστε να
ενισχυθούν οι εξαγωγές και να υποκατασταθούν από ελληνικά προϊόντα οι εισαγωγές
προβλέπει το αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης το οποίο θα παρουσιασθεί σήμερα,
Πέμπτη σε τεχνικό επίπεδο στο Euroworking Group στις Βρυξέλλες από τον πρόεδρο του
Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Οικονομικών Πάνο
Τσακλόγλου.
Με βάση τις μελέτες που υπέβαλαν το ΚΕΠΕ, το ΙΟΒΕ και η McKinsey, η κυβέρνηση
επέλεξε τους τομείς εκείνους στους οποίους διαβλέπει ότι υπάρχουν μεγάλες
αναπτυξιακές δυνατότητες. Αυτοί περιλαμβάνουν: την πρωτογενή παραγωγή, τη
μεταποίηση σε τομείς οι οποίοι αξιοποιούν την πρωτογενή παραγωγή, όπως το
ελαιόλαδο και τα είδη διατροφής, τις ιχθυοκαλλιέργειες, τον τουρισμό, την ενέργεια και
ιδίως τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, τη διαχείριση απορριμμάτων και τις
συνδυασμένες μεταφορές - logistics.
Προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη, η κυβέρνηση
επισημαίνει ότι θα χρειασθεί να συνεχιστούν η δημοσιονομική πολιτική της εξυγίανσης
και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, να ενισχυθεί η έρευνα και οι συνθήκες
ανταγωνισμού και να γίνουν αλλαγές στη φορολογία.
Ως προς το κρίσιμο ζήτημα της χρηματοδότησης, το σχέδιο βασίζεται στο ΕΣΠΑ, το
Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Παράλληλα
υποστηρίζει ότι, δεδομένης της αδυναμίας των τραπεζών να ενισχύσουν τις επενδύσεις,
πρέπει να δημιουργηθούν ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. Για την ενίσχυση των
τελευταίων, η κυβέρνηση προσβλέπει σε στήριξη από την Ευρωζώνη.
Υποψήφια αντιπεριφερειάρχης με την παράταξη του Γιάννη Ιωαννίδη η Π.
Καλαϊτζή
Η πρώην Έπαρχος Λαγκαδά Πόπη Καλαϊτζή είναι η υποψήφια αντιπεριφερειάρχης
Θεσσαλονίκης με την παράταξη "Περιφέρεια Πρωταθλήτρια" στην Κεντρική Μακεδονία,
επικεφαλής της οποίας είναι ο Γιάννης Ιωαννίδης.
Η Πόπη Καλαϊτζή είναι γιατρός και το τελευταίο διάστημα είχε μεταναστεύσει στη
Γερμανία, όπου βρήκε δουλειά, επειδή στην Ελλάδα οι δυσκολίες ήταν περισσότερες από
τις ευκαιρίες, όπως είπε η ίδια. Πρόσθεσε πως αποδέχθηκε την πρόταση που της έκανε ο
κ. Ιωαννίδης για τους ίδιους λόγους για τους οποίους έφυγε από τη χώρα, δηλαδή για να
παλέψει να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε οι νέοι άνθρωποι να μην αναγκάζονται να
μεταναστεύουν
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Στα 101 εκατ. ευρώ οι οφειλές εφοπλιστών σε ΝΑΤ και Ταμεία Πρόνοιας
Σε 101 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι οφειλές των εφοπλιστών προς το ΝΑΤ, ΚΕΑΝ και τα
Ταμεία Πρόνοιας οι οποίες έχουν αποσταλεί προς βεβαίωση στις αρμόδιες εφορίες.
Μεγαλύτερα είναι τα χρέη των εταιρειών εσωτερικού και της ακτοπλοΐας, ενώ
μικρότερες είναι οι οφειλές της ποντοπόρου ναυτιλίας.
Αναλυτικά στοιχεία για τις οφειλές διαβίβασε στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας Γιάννης
Βρούτσης, ύστερα από ερώτηση που είχαν καταθέσει οι βουλευτές του ΚΚΕ Θανάσης
Παφίλης, Χρήστος Κατσώτης και Νίκος Καραθανασόπουλος ζητώντας να ενημερωθούν
ποιες είναι οι βεβαιωμένες ανεξόφλητες οφειλές των εφοπλιστών προς το ΝΑΤ, ΚΕΑΝ και
τα Ταμεία Πρόνοιας των ναυτεργατών, καθώς και ποιες ενέργειες έχουν γίνει
προκειμένου να εισπραχθούν από το Δημόσιο και το ΝΑΤ. Η ερώτηση απευθύνεται σε δύο
ακόμη υπουργούς (Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου) και οι βουλευτές έχουν
ζητήσει στοιχεία και για τους φόρους που έχουν καταβάλει οι εφοπλιστές το 2013, για τα
φορολογικά έσοδα από ναυτιλιακές εξωχώριες εταιρείες στην Ελλάδα και τις
βεβαιωμένες ανεξόφλητες οφειλές των εφοπλιστών προς τη ΔΟΥ Πειραιά.
Στο ΣτΕ κατά του ΤΑΙΠΕΔ για τον ΟΛΠ τέσσερις φορείς του Πειραιά
Κατά του ΤΑΙΠΕΔ προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας το Επαγγελματικό και το
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά και η Ομοσπονδία
Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος για την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ. Με την προσφυγή τους, οι
τέσσερις φορείς ζητούν να ακυρωθεί ως αντίθετη στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία,
η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής
στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς.
Στην προσφυγή τους οι φορείς επισημαίνουν ότι από την στιγμή που η διεθνής
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
και στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραβιάζει τους κανόνες δημοσιότητας
και τις αρχές της διαφάνειας. Τονίζουν ακόμη πως σε αρκετά σημεία η πρόσκληση
ενδιαφέροντος είναι ασαφής, ενώ παραβιάζεται η αρχή της διαφάνειας λόγω της
απόκρυψης των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη σύμβαση παραχώρησης.
Σημειώνεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ είχε εγκρίνει τους όρους του διεθνούς διαγωνισμού για την
ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ απέσυρε υποψηφιότητα περιφερειακού συμβούλου στην Ανατολική
Μακεδονία-Θράκη
Αποσύρθηκε η υποψηφιότητα του Αχμέτ Κουρτ, υποψήφιου του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση
περιφερειακού συμβούλου στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, μετά τη
δημοσιοποίηση φωτογραφιών του με τον ηγέτη της εθνικιστικής οργάνωσης των
Γκρίζων Λύκων στην Τουρκία, Ντεβλέτ Μπαχτσελί.
Ο Αχμέτ Κουρτ, που ανήρτησε τις φωτογραφίες στις 26 Δεκεμβρίου, δηλώνει και
θαυμαστής του κόμματος Φιλία-Ισότητα-Ειρήνη (DEB), το οποίο ίδρυσε ο Αχμέτ Σαδίκ.
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Όπως αναφέρει και το www.komotinipress.gr, ο Κουρτ ανακοίνωσε πως στις
ευρωεκλογές θα στηρίξει με «όλη του την δύναμη» το κόμμα DEB.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Η/Υ και scanner
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια τριών
ηλεκτρονικών υπολογιστών και τριών scanner για τις ανάγκες του Τμήματος Μητρώου –
Γ.Ε.Μ.Η. – Υ.Μ.Σ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη θα ανέρχεται μέχρι του ποσού των 4.800
ευρώ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ και των κρατήσεων.
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 7123 του προϋπολογισμού εξόδων του ΒΕΘ. Η
ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή και σύμφωνα με
σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν στην
ιστοσελίδα του ΒΕΘ (www.veth.gov.gr).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν μέχρι τις 11 Μαΐου, τις προσφορές τους
γραπτώς στο ΒΕΘ, στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Αριστοτέλους
27, στον τρίτο όροφο.
Πορτογαλία: Η τρόικα κλείνει τα βιβλία, η χώρα ψάχνει στρατηγική εξόδου
Κοντά στο τέλος του μνημονίου βρίσκεται και η Πορτογαλία, μετά την -αρκετά
διαφορετική- Ιρλανδία, εξετάζοντας τώρα εάν η επάνοδος θα γίνει με πλήρη ανεξαρτησία
ή με κάποιου είδους «σωσίβιο ασφαλείας» από τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς στήριξης.
Η τρόικα ολοκληρώνει στη Λισαβόνα την τελευταία αξιολόγησή της ενώ τα πρώτα δειλά
μηνύματα από την έκδοση ομολόγων θεωρούνται ενθαρρυντικά. Το πρόγραμμα στήριξης
ύψους 78 δισ. ευρώ στην Πορτογαλία, την τρίτη κατά σειρά χώρα που προσέφυγε στα
υπόλοιπα μέλη της Ευρωζώνης λίγους μήνες μετά την Ιρλανδία, ολοκληρώνεται στα μέσα
Μαΐου. Τα πιο πρόσφατα μέτρα λιτότητας, ύψους 1,4 δισ. ευρώ, ψηφίστηκαν μάλιστα
μόλις την περασμένη εβδομάδα.
Στην αυστηρή γλώσσα των οικονομικών στοιχείων, το πορτογαλικό μνημόνιο κλείνει ως
εξής: Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Λισαβόνας βρίσκεται στο τέλος του 2013 στο 4,9%
του ΑΕΠ (στοιχεία Eurostat που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη) και με συμφωνημένο
στόχο να μειωθεί στο 2,5% μέχρι το 2015. Το δημόσιο χρέος βρίσκεται στο 129% του
ΑΕΠ ενώ η ανεργία βρισκόταν το Φεβρουάριο στο 15,3% (μειωμένη κατά δύο περίπου
μονάδες από το ζενίθ της πέρυσι). Η οικονομία της Πορτογαλίας παρέμεινε σε ύφεση το
2013, με το ΑΕΠ να μειώνεται κατά 1,4%, ενώ φέτος προβλέπεται ανάπτυξη περί το 1,2%
σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις.
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Κίεβο: Πέντε νεκροί σε «αντιτρομοκρατική επιχείρηση» στο Σλαβιάνσκ
Πέντε άτομα σκοτώθηκαν, σύμφωνα με το Κίεβο, στην «αντιτρομοκρατική επιχείρηση»
που πραγματοποιούν οι ουκρανικές δυνάμεις στο Σλαβιάνσκ, με στόχο την εκδίωξη των
φιλορώσων ενόπλων που έχουν καταλάβει κυβερνητικά κτίρια. Για τουλάχιστον δύο
νεκρούς κάνει λόγο η φιλορωσική πλευρά.
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν διαμηνύει ότι εάν οι αρχές του Κιέβου πάρουν τα όπλα εναντίων των
φιλορώσων στην ανατολική Ουκρανία, τότε αυτό θα είναι «πραγματικό έγκλημα» και
προειδοποιεί ότι θα υπάρξουν συνέπειες.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τυχόν ερωτήµατα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr και συγκεκριµένα στην ένδειξη ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ
ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΗ bizhHELP ή στο www.bizhelp.gr.
Επιπλέον µπορείτε να επισκέπτεστε το www.b2bmall.eu, προκειµένου να ενηµερώνεστε και να
προµηθεύστε προϊόντα µελών του επιµελητηρίου.
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