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Με διαφορετικές γραµµές στη σύσκεψη οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί
Η αποκλιµάκωση της έντασης µεταξύ των τριών κυβερνητικών εταίρων που φάνηκε να
επιτυγχάνεται στη σύσκεψη της ∆ευτέρας, πολύ γρήγορα αποδείχθηκε προσωρινή.
Οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί προσέρχονται στη σύσκεψη που θα πραγµατοποιηθεί το απόγευµα
στο Μαξίµου µε διαφορετικές γραµµές για το ζήτηµα της ΕΡΤ και εκτιµήσεις για την
εφαρµογή της απόφασης του ΣτΕ. Ο πρωθυπουργός αναµένεται να παρουσιάσει σχέδια για ένα
µεταβατικό σχήµα της δηµόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, µε το οποίο ΠΑΣΟΚ και
∆ΗΜΑΡ διαφωνούν κάθετα.
Λίγοι συµβασιούχοι και εκποµπή από τη Βουλή, το µεταβατικό σχέδιο Μαξίµου
Μεταβατικό φορέα, στον οποίο θα προσληφθούν λίγοι εργαζόµενοι, ο αριθµός των οποίων
κυµαίνεται από 30 έως 400 ή και 800, µε δίµηνες συµβάσεις και διαµόρφωση νέων στούντιο
στη Βουλή από όπου θα γίνονται οι εκποµπές, περιλαµβάνονται -σύµφωνα µε πληροφορίεςστο σχέδιο που θα παρουσιάσει στους κυβερνητικούς εταίρους του ο πρωθυπουργός Αντώνης
Σαµαράς, κατά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίµου το απόγευµα της Τετάρτης.
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Κατά τις πληροφορίες, που δηµοσιεύει η εφηµερίδα Έθνος, ύστερα από αλλεπάλληλες
συσκέψεις που ολοκληρώθηκαν αργά τη νύχτα της Τρίτης, το σχέδιο που φαίνεται πως
διαµορφώνεται έχει ως εξής:
•

•

•
•

∆ηµιουργία ενός προγράµµατος που θα εκπέµπεται και από τις τρεις πηγές της παλαιάς
ΕΡΤ (ΕΤ1, ΝΕΤ, ΕΤ3) και θα περιλαµβάνει τρία δελτία ειδήσεων, τρεις ενηµερωτικές
εκποµπές και ιστορικές εκποµπές από το αρχείο της ΕΡΤ.
Πρόσληψη µε δίµηνες συµβάσεις έως 800 υπαλλήλων (τεχνικών, δηµοσιογράφων,
διοικητικού προσωπικού) που θα προέρχονται από την ΕΡΤ, οι οποίοι θα αναλάβουν να
«τρέξουν» τον µεταβατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα.
∆ιαµόρφωση νέων στούντιο στη Βουλή, από όπου θα γίνεται η εκποµπή προγραµµάτων,
αξιοποιώντας τα µηχανήµατα του καναλιού της Βουλής.
Ορισµό προσωρινής διοίκησης από πρόσωπα που θα προέρχονται και από τα τρία
κυβερνητικά κόµµατα.

Το σχέδιο περί µεταβατικού φορέα δεν βρίσκουν σύµφωνους, πάντως, το ΠΑΣΟΚ και τη
∆ΗΜΑΡ. Οι δύο κυβερνητικοί εταίροι ζητούν να εκπέµψει κανονικά στις συχνότητές της η
ΕΡΤ, σε εκτέλεση και της διαταγής του προέδρου του ΣτΕ και εν συνεχεία να τεθεί εξ αρχής ο
τρόπος αναδιάρθρωσης της ΕΡΤ.
∆ιαψεύδει τις οδηγίες για την εφαρµογή της προσωρινής διαταγής ο πρόεδρος του ΣτΕ
∆ιαψεύδει ο πρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας, Κ. Μενουδάκος ότι δόθηκαν από τον
ίδιο οδηγίες ως προς τον τρόπο εφαρµογής της προσωρινής διαταγής του για την ΕΡΤ.
Σύµφωνα µε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δευκρίνισε ότι σχόλια και διευκρινίσεις που διατυπώνονται
σχετικά µε την προσωρινή διαταγή, δεν προέρχονται από τον ίδιο, αλλά ενδεχοµένως από
άλλους δικαστικούς και νοµικούς κύκλους.
«∆εν υπάρχει απειλή νέων µέτρων» διαµηνύει το υπουργείο Οικονοµικών
Μετά τις συναντήσεις του Αντώνη Σαµαρά και του Γιάννη Στουρνάρα µε την τρόικα το
υπουργείο Οικονοµικών διαµηνύει ότι «δεν υπάρχει απειλή νέων µέτρων». Στη συνάντηση ο
υπουργός Οικονοµικών συζήτησε το δηµοσιονοµικό κενό για την περίοδο 2013- 2014, το οποίο
φαίνεται να προκύπτει λόγω του ΕΟΠΥΥ και των ασφαλιστικών ταµείων.
Σοβαρό το ενδεχόµενο να παραταθεί η παρουσία των επικεφαλής της τρόικας στην Αθήνα για
να κλείσει η «τρύπα» των 2,5 δισ. ευρώ στον ΕΟΠΥΥ.
Βελτιωµένη προσφορά 400 εκατ. ευρώ κατέθεσε η Socar για τον ∆ΕΣΦΑ
Βελτιωµένη προσφορά ύψους 400 εκατ. ευρώ εµφανίζεται, σύµφωνα µε ασφαλείς
πληροφορίες, να υπέβαλε στο ΤΑΙΠΕ∆ η αζέρικη εταιρεία Socar για την απόκτηση του 66%
του ∆ΕΣΦΑ.
Και τούτο ενώ ως ελάχιστο τίµηµα για την απόκτηση του ∆ΕΣΦΑ είχε κοστολογηθεί από την
εταιρεία η οποία διεξήγαγε την αποτίµηση του υπό εκποίηση φορέα, το ποσόν των 330 εκατ.
ευρώ.
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Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η εξέλιξη θεωρείται καταλυτική για την απόκτηση του
∆ΕΣΦΑ από τη Socar, γεγονός το οποίο θεωρείται πρόκριµα για τη διέλευση του αγωγού ΤΑΡ
από την Ελλάδα.
Η προσφορά της αζέρικης εταιρίας για τον ∆ΕΣΦΑ εκτός από οικονοµική έχει και ιδιαίτερη
γεωπολιτική σηµασία καθώς επίκειται η απόφαση για την επιλογή του αγωγού του λεγόµενου
νοτίου διαδρόµου, που θα µεταφέρει φυσικό αέριο από το Αζερµπαιτζάν στην Ευρώπη.
Μέχρι τις 21 Ιουνίου η αποστολή των στοιχείων για τους τόκους από τις τράπεζες
Μέχρι την 21η Ιουνίου όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα θα πρέπει να
έχουν αποστείλει στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του υπουργείου
Οικονοµικών τα στοιχεία µε τους τόκους καταθέσεων των πελατών τους για το 2012, καθώς
και
τον
φόρο
που
παρακρατήθηκε.
Αυτό προβλέπεται σε απόφαση του υφυπουργού Οικονοµικών Γιώργου Μαυραγάνη που
δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στόχος όπως αναφέρεται είναι να
διευκολυνθούν οι διασταυρώσεις των φορολογικών στοιχείων που διενεργούνται για την
πάταξη της φοροδιαφυγής. Παράλληλα, η απόφαση αυτή σχετίζεται µε το γεγονός ότι για
πρώτη φορά φέτος οι φορολογούµενοι θα πρέπει να αναγράψουν στη φορολογική τους δήλωση
τους τόκους των καταθέσεων τους.
Reuters: ∆εν αλλάζουν οι όροι για τη διάσωση της Κύπρου
Η Ευρωζώνη δεν σκοπεύει να αλλάξει τους όρους του πακέτου διάσωσης της Κύπρου, όπως
ζητήθηκε από τον κύπριο πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη σε επιστολή του προς τους ευρωπαίους
ηγέτες
και
τους
δανειστές,
σύµφωνα
µε
πληροφορίες
του
Reuters.
Σε επιστολή του, ο κ. Αναστασιάδης δεν ζητάει ρητά περισσότερα δάνεια, υπαινίσσεται όµως
ότι η κυπριακή οικονοµία δεν θα τα καταφέρει εάν δεν αλλάξουν οι όροι του πακέτου
διάσωσης. Ερωτηθείς για το αν µπορούν να αλλάξουν οι όροι του κυπριακού µνηµονίου,
ευρωπαίος αξιωµατούχος είπε: «Όχι, από όσο µπορώ να εκτιµήσω». Άλλος αξιωµατούχος
δήλωσε πως δεν υπάρχει πιθανότητα αναθεώρησης των όρων, προσθέτοντας ωστόσο ότι το
θέµα θα συζητηθεί στο Eurogroup της Πέµπτης.
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