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Επίδομα ανεργίας και στους ελεύθερους επαγγελματίες που είναι σε ρύθμιση
χρεών
Διευρύνονται οι δικαιούχοι ελεύθεροι επαγγελματίες του επιδόματος ανεργίας, καθώς με
απόφαση του υπουργού Εργασίας, θα μπορούν να το λαμβάνουν και όσοι ελεύθεροι
επαγγελματίες είναι άνεργοι και έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους. Να σημειωθεί ότι η αρχική
διάταξη που έρχεται να συμπληρώσει τώρα η νέα απόφαση, προέβλεπε ότι οι δικαιούχοι
δεν πρέπει να χρωστούν ασφαλιστικές εισφορές.
Αν και το πρόβλημα για τη σημαντική πλειοψηφία των άνεργων ελεύθερων
επαγγελματιών – εμπόρων παραμένει, η νέα διάταξη έρχεται να δώσει ανάσα σε
ελεύθερους επαγγελματίες κυρίως του ΕΤΑΑ και του ΕΤΑΠ ΜΜΕ που διακανονίζουν τα
χρέη τους. Συγκεκριμένα, με αφορμή την υπογραφή της υπουργικής απόφασης που
διευρύνει την καταβολή του επιδόματος ανεργίας και σε ελεύθερους επαγγελματίες και
αυτοτελώς απασχολούμενους ο Γιάννης Βρούτσης τόνισε «με υπουργική απόφαση
διευρύνουμε σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων, επεκτείνοντας την καταβολή αυτού
του επιδόματος ανεργίας και σε όσους έχουν προβεί σε ρύθμιση των ασφαλιστικών τους
εισφορών και είναι συνεπείς με τις οφειλές τους. Ικανοποιούμε, έτσι, το αίτημα χιλιάδων
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συμπολιτών μας, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις μας για ένα ολοκληρωμένο και
αποτελεσματικό δίχτυ προστασίας των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοτελώς
απασχολουμένων».
Πτώση 8% στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στο γ' τρίμηνο 2013
Τις πιέσεις που εξακολουθεί να δέχεται το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών από τη
συνεχιζόμενη μείωση των μισθών αποτυπώνουν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς του
τρίτου τριμήνου 2013.
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2013, το διαθέσιμο εισόδημα
του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν
νοικοκυριά μειώθηκε κατά 8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου
έτους, από τα 33 δισ. ευρώ, στα 30,4 δισ. ευρώ.
Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση κατά 9,9% των αποδοχών των εργαζομένων
και στην μείωση κατά 8,2% των κοινωνικών παροχών που εισπράττουν τα νοικοκυριά. Η
τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων
που εξυπηρετούν νοικοκυριά, μειώθηκε κατά 10,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο
τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 36,1 δισ. ευρώ σε 32,4 δισ. ευρώ.
Περιορίστηκαν κατά 59% οι αιτήσεις για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος από το
ΙΚΑ
Πτώση 59% κατέγραψαν οι αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το
2013, έναντι του 2012, καθώς υποβλήθηκαν 25.280 αιτήσεις, έναντι 42.271 το 2012.
Σύμφωνα με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εάν συνεχιστεί και τα επόμενα έτη η μείωση του αριθμού των
ετήσιων συνταξιοδοτήσεων, θα βελτιώσει τη σχέση εργαζομένων προς συνταξιούχους, με
θετικά αποτελέσματα για την οικονομική κατάσταση του ιδρύματος.
Ο περιορισμός των αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος οφείλεται αφενός στις
αλλαγές που επήλθαν στο θεσμικό πλαίσιο από το 2011 και αφετέρου στην απροθυμία
πολλών ασφαλισμένων που αν και έχουν κατοχυρώσει το δικαίωμα συνταξιοδότησης δεν
επιδιώκουν να συνταξιοδοτηθούν, κυρίως για οικονομικούς λόγους. Σημειώνεται πως
από το έτος 2011 ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης ανακαθορίστηκε σε 36 έτη, για κάθε
δε επόμενο έτος αυξάνεται σταδιακά κατά ένα έτος ως τη συμπλήρωση των 40 ετών
ασφάλισης. Ως όριο ηλικίας για την εφαρμογή των παραπάνω παραμένει το 60ό.
Η Ελλάδα πέτυχε «αξιοσημείωτο πλεόνασμα», λέει ο Μ. Σουλτς
«Βήματα προς τα εμπρός» πέτυχε η Ελλάδα την περασμένη χρονιά και κατέγραψε
«αξιοσημείωτο» πλεόνασμα στον προϋπολογισμό της, δήλωσε ο πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής των Γερμανών Σοσιαλδημοκρατών (SPD) για
τις ευρωεκλογές Μάρτιν Σουλτς και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει την
προσπάθειά της.
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«Πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει αρκετές δυνατότητες. Στόχος πρέπει να είναι η ανάπτυξή της.
Αν αυτό προϋποθέτει για την Ελλάδα επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων
και άλλους όρους για τα επιτόκια, τότε θα πρέπει να συζητήσουμε για αυτά» δήλωσε ο κ.
Σουλτς στο συνέδριο των Σοσιαλδημοκρατών, το οποίο τον ανέδειξε, με ποσοστό 97,3%,
επικεφαλής για τις ευρωεκλογές.
Πρόσθεσε ότι θεωρεί ζητούμενο για τους Έλληνες στις προσεχείς ευρωεκλογές την
πλειοψηφία που θα διαμορφωθεί, «εάν δηλαδή θα πρόκειται για μια πλειοψηφία που θα
τους βοηθήσει στην προσπάθεια της οικονομικής αναδιάρθρωσης και δεν θα τους
φορτώσει με νέα βάρη». Κεντρικός πόλος αυτής της πλειοψηφίας είναι κατά τον κ.
Σουλτς η σοσιαλδημοκρατία.
Δύσκολο Eurogroup για τον Γιάννη Στουρνάρα
Από «ιερά εξέταση» αναμένεται να περάσει ο υπουργός Οικονομικών Γ.Στουρνάρας στο
Eurogroup, δεδομένης της περιορισμένης προόδου στην αξιολόγηση της τρόικας, που
άρχισε το Σεπτέμβριο του 2013 και ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. Το ζήτημα θα τεθεί
κατά τη συνεδρίαση, στη διάρκεια της οποίας αναμένεται να κριθεί σε μεγάλο βαθμό η
επιστροφή των εκπροσώπων των δανειστών. Σε αντίθεση με το Συμβούλιο των
υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ο κ. Στουρνάρας προεδρεύει, στο
πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας, στο Eurogroup πρόεδρος είναι ο Ολλανδός Γερούν
Ντάισελμπλουμ, ο οποίος έχει επιρρίψει ευθύνες στον κ. Στουρνάρα για την καθυστέρηση
της επιστροφής της τρόικας στην Αθήνα.
Απαντώντας στις δηλώσεις του κ. Ντάισελμπλουμ, ο οποίος τόνισε ότι η Ελλάδα δεν έχει
καλύψει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εκταμίευση των δόσεων, ο κ.
Στουρνάρας θύμισε την Τετάρτη στις Βρυξέλλες πρόσφατη ομιλία του προέδρου του
Eurogroup στο ολλανδικό κοινοβούλιο, κατά την οποία αναγνώρισε ότι υπάρχει μεγάλη
πρόοδος στην Ελλάδα, ότι έχουν τηρηθεί όλα τα προαπαιτούμενα του Δεκεμβρίου, αλλά
σημείωσε ότι υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες.
Τσουχτερό κρύο και κλειστά σχολεία σε Μακεδονία και Θράκη
Σε κλοιό κακοκαιρίας βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Ελλάδας με το χιόνι να
κάνει δυναμικά την επανεμφάνισή του και στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Με αντιολισθητικές αλυσίδες διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων σε σημεία του
οδικού δικτύου στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.
Στη Θεσσαλονίκη, κλειστός λόγω του παγετού είναι ο δρόμος Χορτιάτη- Αγίου Βασιλείου
και Ωραιοκάστρου- Μελισσοχωρίου.
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Κεφαλονιά
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Κεφαλονιά, μετά τον σεισμό των 5,8
βαθμών, και άμεσα αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την καταγραφή των
ζημιών και την αποκατάσταση των πληγέντων. Ο συντονισμός των ενεργειών για την
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αντιμετώπιση των προβλημάτων ανατέθηκε στον περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων
Σπυρίδωνα Σπύρου.
Τα σχολεία τόσο στην Κεφαλονιά όσο και στη Ζάκυνθο θα παραμείνουν σήμερα, Δευτέρα,
κλειστά, ενώ στο νησί προσάραξαν, το Superfast 11 και το «Ελ.Βενιζέλος», προκειμένου
να φιλοξενήσουν προσωρινά όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν άμεσα στα σπίτια τους.
Το Superfast 11 διαθέτει 700 κλίνες και το «Ελ.Βενιζέλος» 1.300 κλίνες. Οι πληροφορίες
αναφέρουν ότι επτά άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά από την πτώση αντικειμένων. Η
ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση έχουν αποκατασταθεί στις περισσότερες περιοχές του
νησιού.
Συνελήφθησαν μαϊμού εφοριακοί για εξαπάτηση ηλικιωμένων
Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, η οποία εξαπατούσε ηλικιωμένους με το πρόσχημα
τακτοποίησης υποτιθέμενων οικονομικών εκκρεμοτήτων συγγενικών τους προσώπων.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν χθες το πρωί σε χωριό του Νομού Ημαθίας, τρεις
ημεδαποί, ο 54χρονος διευθύνων την οργάνωση, ο 29χρονος γιος του και άντρας 49 ετών,
ενώ αναζητείται 40χρονος συνεργός τους, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται
δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της Σύστασης Συμμορίας,
Απάτης κακουργηματικής μορφής κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση και τις κατά
περίσταση κατηγορίες της Παραχάραξης, Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές
Δραστηριότητες
και
παράβασης
Νόμου
Περί
Προσωπικών
Δεδομένων.
Κατέλαβαν το υπουργείο Δικαιοσύνης στο Κίεβο οι διαδηλωτές
Αντικυβερνητικοί διαδηλωτές κατέλαβαν το υπουργείο Δικαιοσύνης, ενώ σε διάφορα
σημεία της χώρας το πλήθος επιτέθηκε σε κυβερνητικά κτίρια. Ο Βίταλι Κλίτσκο, ο
αρχηγός της αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη απήχηση, κάλεσε σε αποχώρηση των
διαδηλωτών από το υπουργείο Δικαιοσύνης λέγοντας πως πρέπει να επιδιωχθεί πολιτική
λύση. Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς Δευτέρα, διαδηλωτές έκαναν έφοδο στο
υπουργείο Δικαιοσύνης και το κατέλαβαν, στήνοντας οδοφράγματα γύρω από το κτίριο
και καταστρέφοντας πορτρέτα του προέδρου Γιανούκοβιτς.
Και οι τέσσερις όροφοι του κτιρίου βρίσκονται στον έλεγχο των διαδηλωτών, οι οποίοι
επιτρέπουν μεν τη διέλευση των υπαλλήλων για να πάρουν έγγραφα αλλά όχι για να
εργαστούν. Η υπουργός Δικαιοσύνης Γελένα Λούκας είπε πως εάν δεν αποχωρήσουν οι
διαδηλωτές, σκοπεύει να εισηγηθεί στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας και Άμυνας την
κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

4

Με 3D ολόγραμμα εμφανίστηκε ο Ερντογάν σε ομιλία του στη Σμύρνη
Την ώρα που η κυβέρνηση Ερντογάν κλονίζεται από το σκάνδαλο διαφθοράς, ο Τούρκος
πρωθυπουργός, για να κερδίσει τις εντυπώσεις, προέβη σε μία ξεχωριστή εμφάνιση.
Όσοι βρέθηκαν στην κομματική συνάντηση του AKP που έγινε, χθες, στη Σμύρνη με
σκοπό την ανακοίνωση των υποψηφίων για τη δημαρχία της πόλης, είχαν την ευκαιρία
να παρακολουθήσουν τον Ερντογάν σε... 3D!

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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