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Δολοφονία με πολιτικά κίνητρα στην Αμφιάλη - Ομολόγησε ο δράστης
Ένας 45χρονος που ανήκει στον χώρο της Χρυσής Αυγής ομολόγησε τη δολοφονία του
34χρονου Παύλου Φύσσα που σημειώθηκε χθες, στην Αμφιάλη, λίγο μετά τα μεσάνυχτα.
Το θύμα ανήκε στον αριστερό χώρο, ήταν γνωστός στην περιοχή για την αντιφασιστική
του δράση και δέχτηκε τη δολοφονική επίθεση από ομάδα τουλάχιστον 10 ακροδεξιών.
Η αστυνομία πραγματοποίησε, σήμερα, έρευνα στα γραφεία της Χρυσής Αυγής στη
Μεσογείων, τη Νίκαια και στο Σταθμό Λαρίσης. Παράλληλα, αναζητούνται και άλλα
άτομα που συμμετείχαν στη δολοφονική επίθεση.
«Να συναποφασίσουμε αν θα ανεχθούμε συμπεριφορές του υποκόσμου στην πολιτική
ζωή ή αν θα αποκηρύξουμε κάθε βιαιότητα» κάλεσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη
Νίκος Δένδιας μετά την δολοφονία του 34χρονου, ενώ ομόφωνα καταδίκασε η Βουλή τη
δολοφονία.
Στα 1,7 δισ. ευρώ οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα στο επτάμηνο
Καθαρή εισροή 1,7 δισ. ευρώ εμφάνισαν οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα στο
διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2013, έναντι καθαρής εισροής 2,3 δισ. ευρώ την αντίστοιχη
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περίοδο του 2012. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος, οι
άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους εμφάνισαν αύξηση καθαρή εισροή 910
εκατ. ευρώ, ενώ οι άμεσες επενδύσεις κατοίκων στο εξωτερικό εμφάνισαν μείωση
(καθαρή εισροή) κατά 833 εκατ. ευρώ, η οποία αντιπροσωπεύει αποεπένδυση.
Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σημειώθηκε καθαρή εκροή ύψους 11,3
δισ. ευρώ, έναντι καθαρής εκροής 72,1 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012.
Ειδικότερα, καταγράφηκε εκροή κεφαλαίων λόγω της μείωσης των τοποθετήσεων μη
κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, κατά 8,7 δισ. ευρώ, καθώς και σε
παράγωγα, κατά 55 εκατ. ευρώ.
Πρόταση του ΟΟΣΑ φέρνει τσουνάμι στο ασφαλιστικό
Νέο γύρο ενοποιήσεων των Ταμείων προτείνει ο ΟΟΣΑ, με έκθεση που παρελήφθη από
το υπουργείο Εργασίας. Τα κοινωνικά επιδόματα θα δίνονται με αυστηρά εισοδηματικά
κριτήρια.
Σύμφωνα με το Έθνος, ως φορείς κύριας ασφάλισης διατηρεί μόνο τρεις, το ΙΚΑ, τον
ΟΑΕΕ και τον ΟΓΑ, ενώ η υγειονομική περίθαλψη θα παρέχεται μόνο από τον ΕΟΠΥΥ.
Στο πλαίσιο αυτό, προτείνει την υπαγωγή του ΕΤΑΑ και του ΕΤΑΠ- ΜΜΕ στο ΙΚΑ ή στον
ΟΑΕΕ. Ενδεικτικό της έκτασης των αλλαγών είναι πως προτείνεται η αντικατάσταση των
παροχών σε 500.000 αναπήρους (συντάξεις και επιδόματα) από ένα νέο επίδομα -ύψους
500 ευρώ- το οποίο θα δίνεται με αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια.
Ουσιαστικά στη μελέτη προτείνεται όλα τα μη ανταποδοτικά επιδόματα να δίνονται με
βάση το εισόδημα, προκειμένου να στηριχθούν οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (κάτι
που θα επηρεάσει βέβαια τον τελικό αριθμό των δικαιούχων).
Στην τελική ευθεία η κατάρτιση του Μεσοπρόθεσµου 2014-2017
Στην τελική ευθεία βρίσκεται η κατάρτιση του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2014-2017 από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ενώ
παράλληλα συντάσσεται και ο Προϋπολογισµός 2014.
Το βασικό µακροοικονοµικό σενάριο στο οποίο βασίζεται το Μεσοπρόθεσµο προβλέπει ύφεση
3,8% εφέτος και 0,6% το 2014. Επίσης, προβλέπεται η λήψη µέτρων 2,5 δισ. ευρώ για την
περίοδο 2015-2016, προκειµένου να καταγραφεί το πρωτογενές πλεόνασµα.
Νέα συνάντηση ΔΕΠΑ-Gazprom για τη μείωση των τιμών φυσικού αερίου
Νέα συνάντηση θα διεξαχθεί σήμερα, Τετάρτη στη Μόσχα μεταξύ της ΔΕΠΑ και της
Gazprom με αντικείμενο το ελληνικό αίτημα για μείωση στις τιμές του φυσικού αερίου.
Σύμφωνα με τα Νέα η Gazprom θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στην ελληνική πλευρά
τη δική της πρόταση, καθώς σε όλες τις προηγούμενες συναντήσεις κεντρικό θέμα ήταν
τα ελληνικά αιτήματα.
Στόχος της ελληνικής πλευράς είναι να πετύχει μείωση των τιμών προμήθειας του αερίου
τουλάχιστον στον μέσο όρο των χωρών της Δ. Ευρώπης, δηλαδή κατά περίπου 20%. Διότι
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η τιμή προμήθειας φυσικού αερίου από τη Gazprom στη ΔΕΠΑ είναι κατά 20%
υψηλότερη από τον μέσο όρο της ομάδας των χωρών αυτών. Η ελληνική πλευρά, που θα
έχει επικεφαλής τον πρόεδρο της ΔΕΠΑ Χάρη Σαχίνη, είναι αποφασισμένη αν η ρωσική
δεν κάνει ως το τέλος του χρόνου αποδεκτά τα αιτήματά της, να προσφύγει στη διεθνή
διαιτησία.
Παραλύει ο δημόσιος τομέας λόγω της απεργίας της ΑΔΕΔΥ
Γενική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ για σήμερα, Τετάρτη και
αύριο Πέμπτη, κατά της διαθεσιμότητας και των απολύσεων δημοσίων υπαλλήλων.
Η ΑΔΕΔΥ αντιτίθεται στις πολιτικές που «απαξιώνουν το Δημόσιο Τομέα, καταστρέφουν
ότι έχει απομείνει από τις κοινωνικές παροχές και την πρόνοια και πλήττουν τους
Δημόσιους Υπαλλήλους που εδώ και τέσσερα χρόνια υφίστανται τις απάνθρωπες
πολιτικές των μνημονίων».
Aπεργιακά συλλαλητήρια της ΑΔΕΔΥ πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, όπου παρέμειναν
κλειστοί κεντρικοί δρόμοι, στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο, στα Ιωάννινα και
σε όλες τις άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.
Κάτω από 2% του ΑΕΠ το δημοσιονομικό κενό 2015-16, εκτιμά η κυβέρνηση
Η ελληνική κυβέρνηση προβλέπει δημοσιονομικό κενό για την περίοδο 2015-2016
αρκετά κάτω από το 2% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) που προβλέπει η
τρόικα, καθώς η ελληνική οικονομία επωφελείται από την καλή τουριστική σεζόν,
δήλωσε χθες αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών, στο Reuters.
Το θέμα του δημοσιονομικού κενού αναμένεται να κυριαρχήσει στις διαπραγματεύσεις
της κυβέρνησης με τους επικεφαλής της τρόικας των δανειστών, που αναμένονται στην
Αθήνα για την καθιερωμένη επιθεώρησή τους στα τέλη του μήνα. Στην τελευταία της
έκθεση για την Ελλάδα τον Ιούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμούσε το δημοσιονομικό
κενό για το 2015-2016 στο 2% του ΑΕΠ, ή 4 δισ. ευρώ περίπου.
Από την πλευρά της Αθήνας στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα του Φεβρουαρίου είχε γίνει
πρόβλεψη για κενό ύψους 2,5 δισ. ευρώ περίπου.
Ανεβάζει ρυθμούς η ελληνική ένδυση
Βελτίωση παρουσίασαν στο α' εξάμηνο του 2013 τα περισσότερα μεγέθη του κλάδου
ένδυσης- κλωστοϋφαντουργίας στην Ελλάδα, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα
του 2012 και σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής - Ετοίμου
Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ). Ειδικότερα, η παραγωγή στην ένδυση σημείωσε αύξηση
2,4% έναντι πτώσης 16,8% το 2012. Στην κλωστοϋφαντουργία η παραγωγή συνέχισε
την πτωτική πορεία κατά 10,9% βελτιωμένη όμως έναντι του 2012 που η πτώση ήταν
17,9%.
Ο κύκλος εργασιών σημείωσε στην ένδυση οριακή αύξηση κατά 0,1% έναντι πτώσης
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17,8% το 2012. Στην κλωστοϋφαντουργία ο κύκλος εργασιών σημείωσε πτώση 2,2%. Ο
κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που απευθύνονται στην εγχώρια αγορά σημείωσε
πτώση
1,7%
στην
ένδυση
και
2,5%
στην
κλωστοϋφαντουργία.
Οι νέες παραγγελίες στην εγχώρια αγορά σημείωσαν αύξηση κατά 2,3% στην ένδυση και
κατά 0,1% στην κλωστοϋφαντουργία.
Λελογισμένη ταχύτητα στην εφαρμογή της λιτότητας ζητά το ΔΝΤ
Στην ανάγκη η λιτότητα που εφαρμόζεται σε οικονομίες αναπτυγμένων χωρών να είναι
λελογισμένη και προσαρμοσμένη στις δυνατότητες της χώρας ώστε να μην καθίσταται
αντιπαραγωγική αναφέρεται το ΔΝΤ σε έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα.
Σύμφωνα με τα στελέχη του Ταμείου μπορεί η άμεση δημοσιονομική προσαρμογή να
θεωρείτο συχνά ως το πιο αποτελεσματικό μέσο για την εξυγίανση των δημοσιονομικών,
ωστόσο τα σχέδια λιτότητας μπορεί να επηρεάσουν την ανάπτυξη και να υπονομεύσουν
την κοινωνική και πολιτική συνοχή.

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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