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2013
Εκδήλωση του ΒΕΘ, σήμερα, για ασφαλιστικά θέματα
Φως σε θέματα κοινωνικών ασφαλίσεων θα επιχειρήσει να ρίξει η ενημερωτική
εκδήλωση που διοργανώνει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), σήμερα,
στις 19.00 μμ.
Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο γενικός γραμματέας του υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Παναγιώτης Κοκκόρης.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου
(Αριστοτέλους 27, στον 4o όροφο).
Αναστέλλεται η συγχώνευση Εθνικής - Eurobank
Νέα δεδομένα που εκτιμάται ότι θα αλλάξουν τον συσχετισμό δυνάμεων στον εγχώριο
τραπεζικό χάρτη, προκύπτουν από τις συνέπειες της απόφασης να προχωρήσουν
ξεχωριστά οι ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών Εθνικής και Eurobank, που μέχρι χθες
βρισκόντουσαν στην τελική διαδικασία της μεταξύ τους συγχώνευσης.
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Όπως αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης και για τις
τέσσερις πλέον συστημικές τράπεζες (Εθνική, Alpha, Eurobank, Πειραιώς) προχωρά
κανονικά και σε κάθε περίπτωση θα ολοκληρωθεί προ του τέλους Απριλίου.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) θα καλύψει πλήρως τις αυξήσεις
κεφαλαίου και έχει ήδη προκαταβάλει και στις τέσσερις τράπεζες τα αναγκαία κεφάλαια.
Η σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος είναι επομένως πλήρως
εξασφαλισμένη, όπως πλήρως εξασφαλισμένες είναι και όλες οι καταθέσεις σύμφωνα με
τις αρχές του ελληνικού προγράμματος, τονίζει η ΤτΕ.
«Δεν θα υπάρξουν αλλαγές στον κατώτατο μισθό» λέει ο Βρούτσης
Δεν θα υπάρξει περαιτέρω μείωση του κατώτερου μισθού διαβεβαιώνει κατηγορηματικά
με δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Γιάννης Βρούτσης.
Ο υπουργός Εργασίας προσθέτει, ότι «ο κατώτατος μισθός θα παραμείνει σταθερός και
στα σημερινά επίπεδα τουλάχιστον έως το 2017 οπότε και μετά το τέλος του
μεσοπρόθεσμου προγράμματος θα εφαρμοσθεί ο νέος μηχανισμός υπολογισμού του».
Δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα τονίζει ο Γ.Στουρνάρας
Τη διαβεβαίωση ότι «δεν θα υπάρξουν νέα δημοσιονομικά μέτρα, δηλαδή, μειώσεις
μισθών και συντάξεων και αύξηση φορολογίας» παρείχε ο υπουργός Οικονομικών
Γιάννης Στουρνάρας αργά το βράδυ της Κυριακής, μετά τις συναντήσεις με την τρόικα,
όπου συζητήθηκαν όλα τα ανοιχτά μέτωπα. Σήμερα το απόγευμα ο κ. Στουρνάρας θα έχει
νέα σύσκεψη με την τρόικα κι όπως όλα δείχνουν κατά τις προηγούμενες συναντήσεις
έχει
σημειωθεί
σημαντική
πρόοδος.
«Θα κλείσουμε τις επόμενες ημέρες», επισημαίνει κορυφαίος παράγοντας του υπουργείου
Οικονομικών. Ο ίδιος διευκρίνιζε ότι το Eurogroup της Παρασκευής 12 Απριλίου είναι
άτυπο αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα συζητηθεί το ελληνικό θέμα.
Η ελληνική πλευρά επιδιώκει πρώτα την εκταμίευση των 2,8 δισ. ευρώ της δόσης του
Μαρτίου και στη συνέχεια των 6 δισ. ευρώ, διευκρινίζεται ωστόσο ότι υπάρχουν αρκετά
διαθέσιμα.
∆ιευκολύνσεις για την αποπληρωµή των οφειλών προς το ∆ηµόσιο
Σύγκλιση καταγράφεται στις θέσεις κυβέρνησης – τρόικας για την αποπληρωµή των
ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ∆ηµόσιο µε τη σχετική ρύθµιση να αποκρυσταλλώνεται µέσα
στις επόµενες ηµέρες.
Η τελική πρόταση της τρόικας µε την οποία φαίνεται να συµφωνεί η κυβέρνηση προβλέπει τη
ρύθµιση των οφειλών σε 48 δόσεις.
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Κάθε µήνα θα µειώνεται σταδιακά ο αριθµός των δόσεων ώστε κάποια στιγµή να παύσει η
ρύθµιση οφειλών. Η τρόικα προτείνει επίσης µείωση κατά 80% των «παλαιών προσαυξήσεων»
σε περίπτωση πλήρους εφάπαξ εξόφλησης.
Να μας παραδώσει τα κλειδιά από τώρα ο Αντ.Σαμαράς, σημειώνει ο Αλ.Τσίπρας
Απάντηση στα περί προειδοποιήσεων του Γιάννη Στουρνάρα στην τρόικα ότι εάν θέλουν
άλλα μέτρα, ας πάρουν τα κλειδιά του υπουργείου Οικονομικών και ας τα δώσουν στον
Αλέξη Τσίπρα, δίνει με άρθρο του σήμερα, στην Εφημερίδα των Συντακτών ο επικεφαλής
του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο Αλέξης Τσίπρας καλεί τον πρωθυπουργό να πει «όχι» στην τρόικα για να σταματήσει
αυτή η αδιέξοδη πολιτική και να αρχίσει επαφές με τους ηγέτες του Νότου για τη
διαμόρφωση συμμαχιών με στόχο την ανατροπή της νεοφιλελεύθερης γερμανικής
ηγεμονίας στην Ευρώπη. «Αλλιώς νόημα δεν έχει. Ας μας παραδώσει τα κλειδιά από
τώρα» τονίζει.
Σε γκρίζα ζώνη ο Μανιτάκης μετά την εμπλοκή για την κινητικότητα στο Δημόσιο
Στην προσεχή σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών αναμένεται να εξεταστεί το θέμα
Μανιτάκη, το οποίο - όπως εκτιμούν επιτελικά κυβερνητικά στελέχη - φέρνει πιο κοντά
τον ανασχηματισμό.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι πλέον ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κινείται σε
γκρίζα ζώνη και δεν αποκλείουν μια έξοδό του από την κυβέρνηση, σε περίπτωση κατά
την οποία η συμφωνία με την τρόικα για τις αλλαγές στη δημόσια διοίκηση και το σχέδιο
κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων θα παρακάμψει τη δική του πρόταση.
Επισήμως το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να κινηθεί σε χαμηλούς τόνους, ενώ ο Αντώνης
Σαμαράς στις διαδοχικές επικοινωνίες του με τον πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ Φώτη Κουβέλη, το
προηγούμενο διήμερο, εμφανίζεται να διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει ζήτημα Μανιτάκη.
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