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Γ.Στουρνάρας: Με δύο κινήσεις καλύπτεται το χρηματοδοτικό κενό
Η μετακύλιση των λήξεων των ομολόγων που κατέχουν η ΕΚΤ και οι κεντρικές τράπεζες
της Ευρωζώνης (19 δισ. ευρώ) και η ανανέωση των ομολόγων που εκδόθηκαν το 2008
για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας (4,5 δισ. ευρώ) είναι οι δύο κινήσεις
που θα καλύψουν το χρηματοδοτικό κενό. Αυτό αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών
Γιάννης Στουρνάρας, σε συνέντευξή του στην «Ναυτεμπορική».
Ο υπουργός καλεί την ΕΚΤ και τις ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες να εφαρμόσουν τη
συμφωνία του Eurogroup του Νοεμβρίου του 2012 για την επιμήκυνση της διάρκειας
των ελληνικών ομολόγων που κατέχουν, για την οποία εκ των υστέρων προβάλλουν το
επιχείρημα ότι αποτελεί νομισματική χρηματοδότηση. Η μετακύλιση των λήξεων θα
έλυνε το άμεσο χρηματοδοτικό πρόβλημα, σε συνδυασμό και με την ανανέωση των
ομολόγων που έχουν δοθεί στις τράπεζες, ύψους 4,5 δισ. ευρώ.
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Φωτιές "άναψε" ανάλυση - βόμβα του ΔΝΤ για εισφορά 10% στις καταθέσεις
Πρόταση-σοκ για επιβολή έκτακτης εισφοράς έως 10% επί της ιδιωτικής αποταμίευσης
σε 15 χώρες της Ευρωζώνης, ως όχημα για να αντιμετωπισθούν προβλήματα
βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους «καταθέτει» το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Η εξέλιξη αυτή απειλεί να οξύνει περαιτέρω τις ήδη τεταμένες σχέσεις του Ταμείου με τις
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο μέτρο που η
ευφάνταστη ιδέα των οικονομολόγων του Ταμείου αποτελεί ωρολογιακή βόμβα στα
θεμέλια της εύθραυστης ανάκαμψης της Ευρωζώνης και του τραπεζικού της συστήματος.
Γ.Βρούτσης: Δεν θα μειωθούν οι κύριες συντάξεις το 2014
Τη διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρξουν νέες μειώσεις στις κύριες συντάξεις το 2014 στέλνει
ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, σημειώνοντας παράλληλα ότι για τις
επικουρικές και τα εφάπαξ θα ισχύσει ό,τι έχει ψηφιστεί.
Μιλώντας στο Mega, ο Γ.Βρούτσης τόνισε: «Όπως το 2013 κλείνουμε απολύτως εντός
στόχων και προβλέψεων, έτσι και το 2014 αν και έτος μειωμένης συμμετοχής του
κρατικού μηχανισμού στην χρηματοδότηση του ασφαλιστικού, δεν θα υπάρξει κανένα
απολύτως πρόβλημα στην ομαλή ροή της συνολικής χρηματοδότησης των συντάξεων. Οι
κύριες συντάξεις δεν θα θιγούν σε καμία περίπτωση, ενώ για τις επικουρικές και τις
παροχές εφάπαξ θα εφαρμοστούν οι ήδη ψηφισθέντες νόμοι».
Πάνω από 100 χιλιάδες αιτήσεις για 10 χιλιάδες θέσεις πεντάμηνης απασχόλησης
Περισσότερες από 100.000 αιτήσεις υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, από ενδιαφερόμενους να
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
(ΟΑΕΔ) για 10.000 πεντάμηνες θέσεις απασχόλησης κοινωφελούς εργασίας σε δήμους
και περιφέρειες. Η κατάθεση των αιτήσεων ολοκληρώθηκε την Παρασκευή και η επιλογή
των δικαιούχων θα γίνει με σύστημα μοριοδότησης.
Στόχος της διοίκησης του Οργανισμού είναι να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έως το
τέλος του τρέχοντος μήνα, για να τοποθετηθούν οι δικαιούχοι στις δουλειές τους, το
αργότερο έως τις 5 Νοεμβρίου. Το πρόγραμμα αφορά ανέργους που είναι τελειόφοιτοι
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) και οι αποδοχές είναι 427 ευρώ για ανέργους κάτω των
25 ετών, και 490 ευρώ για ανέργους άνω των 25 ετών. Το επόμενο δεκαήμερο ο ΟΑΕΔ
αναμένεται να προκηρύξει άλλες 30.000 θέσεις απασχόλησης για ανέργους κατηγορίας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ), αλλά και κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ΠΕ).
Εντός της ημέρας η απόφαση για το επίδομα θέρμανσης
Σήμερα, Δευτέρα, αναμένεται η απόφαση της κυβέρνησης για το επίδομα θερμανσης,
καθώς αύριο, Τρίτη 15 Οκτωβρίου, αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης από τα
πρατήρια υγρών καυσίμων. Μετά την άρνηση της τρόικας για μείωση 15% του ειδικού
φόρου κατανάλωσης, η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε μικρή αύξηση του επιδόματος
και διεύρυνση των κριτηρίων για τους δικαιούχους.
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Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς, θα υπάρξει προκαταβολή του 25% του επιδόματος
πετρελαίου θέρμανσης για κάθε δικαιούχο. Παράλληλα, το επίδομα θα αυξηθεί από 0,28
ευρώ ανά λίτρο σε 0,35 ευρώ ανά λίτρο, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα το επίδομα
από 168 έως 840 ευρώ που ήταν πέρυσι (ανάλογα με τη γεωγραφική ζώνη) να αυξηθεί
φέτος από τα 204 έως και τα 1.050 ευρώ.
Νέο σχέδιο για τον ενιαίο φόρο ακινήτων από την κυβέρνηση
Βελτιωμένο σχέδιο για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων που θα επιβληθεί από το 2014 έχει
αποστείλει το οικονομικό επιτελείο στην τρόικα και αναμένει την έγκρισή του. Όπως
μετέδωσε το Mega, σύμφωνα με το νέο σχέδιο, μειώνεται το ποσό των φόρων που πρέπει
να βεβαιωθούν από τα 3,9 δισ. ευρώ στα 3,5 δισ. ευρώ, ώστε να μπουν στα ταμεία του
Δημοσίου τελικώς 2,9 δισ. ευρώ.
Στο νέο σχέδιο υπάρχουν ελαφρύνσεις τόσο στα οικόπεδα εντός οικισμών σε αγροτικές
και ημιαγροτικές περιοχές όσο και και οικόπεδα με κτίσμα. Oι ελαφρύνσεις στα αστικά
ακίνητα με βάση το συγκεκριμένο σχέδιο σε σχέση με το χαράτσι που επιβάλλεται αυτή
τη στιγμή είναι της τάξης του 22% με 23%.
Προσκλητήριο από 58 προσωπικότητες για μια ισχυρή κεντροαριστερά
Κείμενο-προσκλητήριο σε όλες τις δυνάμεις της Κεντροαριστεράς υπέγραψαν 58
προσωπικότητες, προτείνοντας τη δημιουργία ενιαίου φορέα χωρίς τη διάλυση των
υπαρχόντων κομμάτων και κινήσεων. Oι «58» διευκρινίζουν ότι η πρόσκληση για
συνεργασία αφορά όλες εκείνες τις συλλογικές μορφές και τους πολίτες που δεν
αναγνωρίζονται ούτε στη δεξιά ούτε στη νεοκομμουνιστική-εθνολαϊκιστική αριστερά.
Γίνεται επίσης σαφές ότι η σύγκλιση των δυνάμεων της Κεντροαριστεράς πρέπει να γίνει
με τρόπο που θα διασφαλίζει την πολιτική σταθερότητα από την οποία πρωτίστως
εξαρτάται η ανάκαμψη της οικονομίας. Προτείνεται ο κεντροαριστερός φορέας να
συσταθεί τους προσεχείς μήνες μέσα από μία Ιδρυτική Συνέλευση και να εξελιχθεί σε
κέντρο επεξεργασιών για το σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης με προτεραιότητα στο
πρόγραμμα για τη διπλή αναμέτρηση των ευρωεκλογών-τοπικών εκλογών.
Στο μεταξύ, κάλεσμα συστράτευσης προς όλες τις δυνάμεις της προοδευτικής παράταξης
απευθύνει ο Ευάγγελος Βενιζέλος, καλωσορίζοντας το κείμενο-πρωτοβουλία των «58»
για την ενότητα της Κεντροαριστεράς.
Κόντρα για τα μηχανοκίνητα στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου
Την αντίθεσή του στη συμμετοχή μηχανοκίνητων και ιπτάμενων μέσων των Ενόπλων
Δυνάμεων στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου εκφράζει το ΠΑΣΟΚ και ζητεί την άμεση
ανάκληση της σχετικής απόφασης. Υπενθυμίζεται ότι από το 2010, μηχανοκίνητα
τμήματα και μαχητικά αεροσκάφη δεν συμμετείχαν στις παρελάσεις, ωστόσο το ΓΕΕΘΑ
ανακοίνωσε
ότι
φέτος
θα
μετέχουν.
3

«Η απόφαση να μη μετέχουν μηχανοκίνητα τμήματα στις παρελάσεις δεν ελήφθη μόνο
για λόγους οικονομικούς αλλά και λειτουργικούς με εισήγηση της στρατιωτικής ηγεσίας.
Τα άρματα δεν είναι για επίδειξη αλλά για άμυνα. Η επιθεώρηση των αρμάτων γίνεται
στο τόπο που είναι εγκατεστημένες οι μονάδες και όχι στη Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα, τα
δε πολεμικά αεροσκάφη μας κάνουν υπερήφανους ως φρουροί του Αιγαίου και όχι με
πτήσεις επίδειξης», τονίζει στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.
Η ΝΔ διευκρινίζει πως η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου φέτος, όπως ενημέρωσαν οι
αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, θα γίνει με το δυναμικό που
διαθέτει η περιοχή της Θεσσαλονίκης και μόνον, χωρίς σημαντική επιπλέον οικονομική
επιβάρυνση συγκριτικά με τις παρελάσεις των τριών τελευταίων χρόνων και χωρίς
συμμετοχή μαχητικών αεροσκαφών, πλην ενός αεροσκάφους επιδείξεων που συμμετείχε
και τα προηγούμενα χρόνια ως συμβολική εκπροσώπηση της Πολεμικής Αεροπορίας.
Στην κοινοπραξία Σαββίδη-Aldemar το «Μακεδονία Παλλάς»
Στην κοινοπραξία LLC Atlantis Pac (Ιβάν Σαββίδης) και Aldemar (Ν.Αγγελόπουλος) περνά
για τα επόμενα 40 χρόνια το ιστορικό ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς της Θεσσαλονίκης.
Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στην ιδιοκτησία του οποίου ανήκει το
ξενοδοχείο, μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, πλειοδότης
αναδείχτηκε η εταιρεία LLC Atlantis Pak, η οποία προσέφερε ετήσιο μίσθωμα ύψους
1.722.000 εκατ. ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται με τα προβλεπόμενα ποσοστά
συμμετοχής
του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
στον
κύκλο
εργασιών
του
ξενοδοχείου.
Η σύμβαση έχει διάρκεια εκμίσθωσης του ξενοδοχείου 30 χρόνια και προβλέπει δικαίωμα
παράτασης κατά δέκα έτη, ύστερα από συμφωνία των δύο πλευρών, καθώς και
αναβάθμιση του ακινήτου. Το ποσοστό επί του τζίρου, το οποίο θα καταβάλλεται μαζί με
το μίσθωμα ορίζεται στο 12% για κύκλο εργασιών από 7 έως 11 εκατ. ευρώ, 10% για
κύκλο εργασιών από 11.000.001 εκατ. ευρώ έως 15 εκατ. ευρώ και 8% για κύκλο
εργασιών μεγαλύτερο από 15.000.001 εκατ. ευρώ.
Στην 6η ανακρίτρια Πειραιά ο συνοδηγός του Γ.Ρουπακιά
Ενώπιον της 6ης ανακρίτριας Πειραιά βρίσκεται ο 32χρονος, μέλος της Χρυσής Αυγής,
που κατηγορείται για συμμετοχή στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Ο κατηγορούμενος
φέρεται να βρισκόταν στο αυτοκίνητο του καθ' ομολογία δολοφόνου του Π.Φύσσα,
Γ.Ρουπακιά λίγο πριν από τη συμπλοκή.
Λίγες ημέρες νωρίτερα από τη σύλληψή του είχε απολογηθεί ενώπιον των δύο ανακριτών
που ερευνούν την υπόθεση της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» και
είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Παράλληλα, ενώπιον του ανακριτή που
εξετάζει την υπόθεση της Χρυσής Αυγής παρουσιάζεται την Τρίτη ο Γιώργος Ρουπακιάς,
κληθείς να απολογηθεί για ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ο
Γ.Ρουπακιάς, ο οποίος είναι προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές Μαλανδρίνου,
καλείται να δώσει εξηγήσεις για τη δομή και τη διεύθυνση της Χρυσής Αυγής.
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Η Ιρλανδία βγαίνει από το Μνημόνιο έως το τέλος του έτους
Αυτόνομη έξοδο της Ιρλανδίας από το πρόγραμμα στήριξης στα μέσα του Δεκεμβρίου
προανήγγειλε ο πρωθυπουργός της χώρας Έντνα Κένι σε συνέδριο του κόμματός του, με
το Δουβλίνο να απομακρύνει το ενδεχόμενο ακόμη και να χρειαστεί «προληπτικό
σωσίβιο» για την πρώτη περίοδο. «Υπάρχει ακόμη δρόμος, αλλά επιτέλους η εποχή της
διάσωσης τελειώνει» ανήγγειλε ο Έντα Κένι για να καταχειροκροτηθεί από τους
συνέδρους του Φίνε Γκάελ.
Η ιρλανδική κυβέρνηση παρουσιάζει την ερχόμενη εβδομάδα τον προϋπολογισμό του
2014, ο οποίος θα έχει μέτρα ύψους 2,5 δισ. ευρώ με περικοπές δαπανών και
φορολογικές αυξήσεις. Επίσημη ημερομηνία εξόδου του Δουβλίνου από το μνημόνιο είναι
η 15η Δεκεμβρίου, και ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσε πως το χρονοδιάγραμμα θα
τηρηθεί. Ερώτημα είναι εάν η Ιρλανδία θα κάνει χρήση των προληπτικών γραμμών
πίστωσης που ενδιάμεσα θεσμοθετήθηκαν ως εργαλεία των ευρωπαϊκών μηχανισμών, με
στόχο να λειτουργήσουν ως προληπτικά «αναχώματα».

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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