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Στο τραπέζι πρόταση για μεταφορά 100.000 ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ
Τη μεταφορά 100.000 ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ -με παράλληλη δημιουργία μίας
χαμηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας- εξετάζει η κυβέρνηση, σε μία προσπάθεια να
αποφευχθεί νέα περικοπή των συντάξεων. Σύμφωνα με το Έθνος, στο τραπέζι είναι
συνολικά έξι προτάσεις για την αύξηση των εσόδων του Tαμείου με στόχο να
αποφευχθούν
νέες
περικοπές.
Σε περίπτωση που με τις νέες παρεμβάσεις δεν βρεθεί ζεστό χρήμα, στο «στόχαστρο» θα
μπει η βασική σύνταξη του ΤΕΒΕ που φτάνει τα 220 ευρώ. Για να αποφευχθεί ένα τέτοιο
ενδεχόμενο, η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και η διοίκηση του Tαμείου είναι σε
επικοινωνία και αναμένεται σύντομα να «κλειδώσει» το τελικό σχέδιο.
Αρχίζει η διάθεση πετρελαίου θέρµανσης - ∆εν θα παραγγείλουν 7 στις 10 πολυκατοικίες
Τα κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης ανακοίνωσε η κυβέρνηση, καθώς αρχίζει σήμερα,
Τρίτη 15 Οκτωβρίου η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης από τα πρατήρια υγρών
καυσίμων.
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Προβλέπεται διεύρυνση των περιουσιακών κριτηρίων για την χορήγηση του επιδόματος,
αύξηση του ποσού επιδότησης ανά λίτρο πετρελαίου στα 0,35 €/λίτρο και άμεση
προκαταβολή του 25% επί του συνολικού ποσού που θα δικαιούται ο πολίτης. Ωστόσο,
ούτε φέτος φαίνεται να είναι πρόθυμοι να εφοδιαστούν με πετρέλαιο θέρμανσης οι
ένοικοι πολυκατοικιών. Σύμφωνα με τα στελέχη μεγάλων εταιρειών διαχείρισης
πολυκατοικιών, επτά στις δέκα γενικές συνελεύσεις έχουν αποφασίσει να μην
προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης ούτε φέτος, λόγω οικονομικής αδυναμίας των
ιδιοκτητών και ενοίκων.
Πιέσεις για νέα μέτρα από το Eurogroup, λόγω δημοσιονομικού κενού -«Ξεχάστε
τα οριζόντια μέτρα», η θέση του Γ.Στουρνάρα
Πιέσεις για νέα μέτρα δέχθηκε η κυβέρνηση στο Eurogroup, καθώς διαπιστώνεται η
ύπαρξη δημοσιονομικού κενού. Αν και οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι απέφυγαν να το
προσδιορίσουν, παραπέμποντας στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης της τρόικας, οι
εκτιμήσεις το τοποθετούν στα 2 δισ. ευρώ. Στο τραπέζι των διαβουλεύσεων τέθηκε και
το ζήτημα του χρηματοδοτικού κενού, το οποίο αποφασίστηκε να εξεταστεί τον
Δεκέμβριο ή ακόμη και τον Ιανουάριο.
Από την πλευρά του πάντως, ο υπουργός οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας, λίγο μετά τη
λήξη του Eurogroup, μιλώντας στους δημοσιογράφους, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι δεν
θα ληφθούν άλλα οριζόντια δημοσιονομικά μέτρα. Ο κ. Στουρνάρας τόνισε ότι το βάρος
των κυβερνητικών προσπαθειών επικεντρώνεται τώρα στη μεγαλύτερη δυνητική αύξηση
του ΑΕΠ και στην υιοθέτηση μέτρων καθαρά διαρθρωτικού χαρακτήρα. Πρόσθεσε,
επίσης, ότι το «κυκλικά διορθωμένο πρωτογενές πλεόνασμα» της Ελλάδας (δηλαδή το
απαλλαγμένο από συγκυριακούς παράγοντες πλεόνασμα) ανέρχεται στο 4-6% του ΑΕΠ.
Ο υπουργός οικονομικών πρόσθεσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται πολύ κοντά στην
ικανοποίηση των προαπαιτούμενων για την εκταμίευση της δόσης, ύψους 1 δισ. ευρώ.
Πρωτογενές πλεόνασμα 3,5 δισ. ευρώ «βλέπει» ο Χρ.Σταϊκούρας
Την πεποίθηση του ότι ο κρατικός προυπολογισμός 2013 θα κλείσει με πρωτογενές
πλεόνασμα ύψους 3,5 δισ. ευρώ εξέφρασε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας στην επιτροπή της Βουλής επί του σχεδίου του
προυπολογισμού του 2014.
Όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας: «Σε επίπεδο οκταμήνου -και εννεαμήνου μετά- δείξαμε ένα
πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο ήταν της τάξης των 2 δισ. ευρώ. Αν ανατρέξει κάποιος
στις προβλέψεις του Κρατικού Προϋπολογισμού που είναι ρεαλιστικές, η εκτίμησή μου
είναι ότι θα είναι περίπου στα 3,5 δισ. ευρώ στο τέλος του έτους».
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος: «Έχουν εξαντληθεί οι αντοχές του λαού»
Την άποψη ότι οι αντοχές του ελληνικού λαού έχουν πλέον εξαντληθεί, εξέφρασε ο
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδας Ιερώνυµος κατά τα εγκαίνια του παραρτήµατος
του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του φιλανθρωπικού
οργανισµού της Αρχιεπισκοπής «Αποστολή» στη ΓΣΕΒΕΕ.
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«Ο ελληνικός λαός δοκιµάζεται. Οι αντοχές του έχουν πια εξαντληθεί. Όποιοι έχουν άλλες
σκέψεις στο µυαλό τους πρέπει να τις βγάλουν αµέσως. Μόνο η ψυχική αντοχή έχει
παραµείνει. Ο λαός µας δοκιµάζεται και µόνο εάν µείνουµε ενωµένοι και ο ένας στηρίζει τον
άλλο θα ξεπεράσουµε τις δυσκολίες, θα βρούµε διέξοδο και θα περάσουµε στην αντίπερα
όχθη» υπογράµµισε ο κ.Ιερώνυµος, τονίζοντας ότι οι µερίδες φαγητού που δίνονται σε µηνιαία
βάση από την «Αποστολή» ξεπερνούν τις 10.000.
∆ηµοσκόπηση Α΄Αθήνας: Προηγείται η Ν∆ - Τρίτο κόµµα η Χρυσή Αυγή
Προβάδισμα 1,2% της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου στην
Α΄ΑθηP νας καταγραP φει δημοσκοP πηση της GPO για το newspost.gr. Η Χρυσή Αυγή
παραμένει στην τρίτη θέση, ενώ το ποσοστό του ΚΚΕ είναι μεγαλύτερο από αυτό του
ΠΑΣΟΚ.
Συγκεκριμένα, η Ν.Δ. συγκεντρώνει 21,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 20%, η Χρυσή Αυγή 8,5%, το ΚΚΕ
5,9%, το ΠΑΣΟΚ 5%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες 3,9%, η Δημοκρατική Αριστερά 3,6%, Άλλο
4,5%, Λευκό/άκυρο 2,8%, Δεν θα ψηφίσω 4,7% και Δεν έχω αποφασίσει/Δεν απαντώ
19,9%.
Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου - μετά τις
αποκαλύψεις για τη Χρυσή Αυγή και την προφυλάκιση στελεχών της.
Στη Βουλή η τροπολογία για τη χρηματοδότηση της Χρυσής Αυγής
Στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο συζητείται το
απόγευμα της Τρίτης στην Ολομέλεια, περιλαμβάνεται η τροπολογία για την αναστολή
κρατικής χρηματοδότησης σε κόμματα που διώκονται για ποινικά αδικήματα. Η
νομοθετική ρύθμιση για την αναστολή της κρατικής χρηματοδότησης κομμάτων που
κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης είχε ενταχθεί αρχικά στο
νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για την «Ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων,
καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια».
Ωστόσο το νομοσχέδιο θα καθυστερούσε να έρθει προς συζήτηση στην Ολομέλεια και ο
υπουργός Εσωτερικών ζήτησε την ένταξη της στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ.
Στην τροπολογία γίνεται απάλειψη των άρθρων 134 (εσχάτη προδοσία), 138 (επιβουλή
της ακεραιότητας της χώρας), 139 (προσβολή εναντίον της διεθνούς ειρήνης της χώρας)
και 148 (διακεκριμένη κατασκοπεία) για την αναστολή κρατικής χρηματοδότησης
κομμάτων που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Παραμένουν τα
άρθρα 187 (εγκληματική οργάνωση) και 187Α (τρομοκρατικές πράξεις).
To Νοέμβριο οι αποφάσεις για το πώς θα βγει η Ιρλανδία από το μνημόνιο
Οι οριστικές αποφάσεις για το πώς θα ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη έξοδος της
Ιρλανδίας από το πρόγραμμα στήριξης θα ληφθούν το Νοέμβριο, σημείωσε ο πρόεδρος
του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ. Τότε θα εξεταστεί εάν χρειάζονται προληπτικά
μέτρα υποστήριξης του Δουβλίνου -κάτι που η ίδια η ιρλανδική κυβέρνηση θεωρεί
περιττό,
εκτίμηση
που
δεν
έχει
αποκλείσει
και
η
Κομισιόν.
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«Το πρόγραμμα της Ιρλανδίας ολοκληρώνεται το Δεκέμβριο και οι προοπτικές για την
οικονομία της χώρας και τον προϋπολογισμό έχουν βελτιωθεί» ανέφερε μετά την
συνάντηση στο Λουξεμβούργο ο πρόεδρος του Eurogroup. «Θα συζητήσουμε την
στρατηγική εξόδου στην επόμενη συνάντησή μας το Νοέμβριο, συμπεριλαμβανομένου
του εάν θα χρειαστούν συνοδευτικά μέτρα για να εξομαλύνουν τη μετάβαση» είπε ο
πρόεδρος του Eurogroup. Ο Ντάισελμπλουμ σημείωσε ότι υπάρχει κοινό συμφέρον να
γίνει όσο το δυνατόν ομαλότερα η επιστροφή του Δουλβίνου στις αγορές.
Προς συμφωνία «προσωρινής λύσης» κινείται -διστακτικά- το Κογκρέσο
Πρόοδος με ενδείξεις πως το Κογκρέσο κινείται προς ενδιάμεση συμφωνία για το
οικονομικό αδιέξοδο καταγράφηκε μετά τις συναντήσεις στο Καπιτώλιο, δύο ημέρες πριν
το όριο δανεισμού των ΗΠΑ χτυπήσει κόκκινο. Πρόταση για προσωρινή συμφωνία, που
δίνει περιθώριο μερικών μηνών ώστε ενδιάμεσα να γίνουν διαβουλεύσεις για
συνολικότερη λύση, φαίνεται να μην προσκρούει στους Ρεπουμπλικανούς της Γερουσίας,
την στιγμή όμως που η τύχη που θα έχει η συμφωνία στη Βουλή παραμένει αβέβαιη.
H συνάντηση το βράδυ της Δευτέρας (ξημερώματα Τρίτης ώρα Ελλάδας) έγινε μεταξύ
των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία. Η πρόταση για συμφωνία, η
οποία δεν φαίνεται προς το παρόν να απορρίπτεται κατηγορηματικά από καμία από τις
δύο πλευρές, προβλέπει παράταση μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου για το όριο δανεισμού και
άνοιγμα των ομοσπονδιακών δημόσιων υπηρεσιών μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου. Στόχος
είναι να δοθεί περιθώριο στο Καπιτώλιο για ενδιάμεσες διαβουλεύσεις προς
συνολικότερη λύση που θα αφορά τον προϋπολογισμό.

Oι 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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