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Νόµος το Μνηµόνιο ΙΙΙ µε 153 ψήφους έπειτα από µία εκρηκτική ηµέρα στη Βουλή
Με ψήφους 153 υπέρ, 128 όχι και 18 παρών υπερψηφίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της
Πέµπτης το πολυνοµοσχέδιο µε τα νέα επώδυνα µέτρα, έπειτα από 14ωρη θυελλώδη συζήτηση
στην Ολοµέλεια της Βουλής και εν µέσω κινητοποιήσεων πολιτών και σωµατείων έξω από το
Κοινοβούλιο. Η Ελλάδα έκανε ένα αποφασιστικό βήµα προς την ανάκαµψη, επισήµανε ο
πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς µετά το τέλος της ψηφοφορίας. Όπως υπογράµµισε, «από τη
∆ευτέρα, θέτω µοναδικό και προσωπικό στόχο» το δικαίωµα της ανάπτυξης. Το Μνηµόνιο ΙΙΙ
στοίχισε στο ΠΑΣΟΚ έξι βουλευτές και στη Ν∆ άλλον έναν, οι οποίοι διαγράφηκαν λόγω
διαφοροποίησης από την επίσηµη γραµµή των δύο κοµµάτων για στήριξη του πολυνοµοσχεδίου.
ΒΕΘ: Συνεχίζεται η πεπατηµένη της σκληρής λιτότητας
Για τελευταία ευκαιρία µε βαρύ, όµως, τίµηµα κάνει λόγο ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), Παναγιώτης Παπαδόπουλος αναφερόµενος στην, χθεσινή,
υπερψήφιση του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016.
« Η Βουλή, χθες, κλήθηκε να ψηφίσει ένα ακόµη επώδυνο µέτρο πακέτο λιτότητας. Πολύ
φοβάµαι ότι η οικονοµία και η κοινωνία δεν έχουν πλέον αντοχές. Το νέο πακέτο µέτρων,
αποτελεί ορόσηµο για τη χώρα, η οποία δεν µπορεί να αντέξει άλλα µέτρα. Η χώρα χρειάζεται
πρόγραµµα εθνικής ανάταξης και όχι πρόσκαιρες ανάσες» αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ.
«∆υστυχώς η πεπατηµένη της σκληρής λιτότητας συνεχίζεται, η αβεβαιότητα του
επιχειρηµατικού κόσµου και της κοινωνίας επιτείνεται και για µία ακόµη φορά δεν φαίνεται φως
στο τούνελ της ύφεσης που συνεχώς βαθαίνει» τονίζει ο κ. Παπαδόπουλος υπογραµµίζοντας «ότι
παρά το γεγονός ότι τα νέα µέτρα δεν δίνουν λύσεις, εντούτοις στο οριακό σηµείο που έχουµε
φτάσει χρειαζόµαστε τη νέα δόση από τους δανειστές µας για να µπορέσουµε να επιβιώσουµε».
«Το χειρότερο όλων είναι ότι το ανελέητο «σφυροκόπηµα» των Ελλήνων πολιτών σε οικονοµικό
και ψυχολογικό επίπεδο, στερεί το όραµα και τη θέληση από τα πιο δυναµικά στρώµατα της
ελληνικής κοινωνίας, όπως είναι οι επιχειρηµατίες, που καθηµερινά έρχονται αντιµέτωποι µε την
βαθιά συρρίκνωση του κύκλου εργασιών τους αλλά και µε το ενδεχόµενο παύσης λειτουργίας
τους» σηµειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ υπογραµµίζοντας ότι το ζητούµενο δεν είναι µε νέα µέτρα
να λαµβάνουµε πίστωση χρόνου µέχρι την επόµενη δόση, αλλά πως θα ξαναµπεί η χώρα σε
τροχιά ανάπτυξης προκειµένου να κάνει µία νέα αρχή.
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Β. Σόιµπλε: Αργότερα οι αποφάσεις για την Ελλάδα
Επιβεβαιώνονται δια στόµατος του Γερµανού υπουργού Οικονοµικών Βόλφγκανγκ Σόιµπλε οι
πληροφορίες ότι η εκταµίευση της δόσης των 31,5 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα θα καθυστερήσει
σηµαντικά. «Φοβάµαι ότι θα είναι πολύ νωρίς για να λάβουµε απόφαση για την Ελλάδα την επόµενη
εβδοµάδα», δήλωσε σήµερα ο Γερµανός υπουργός Οικονοµικών. Όπως µεταδίδει το Reuters ο ίδιος
επεσήµανε ότι η ισχνή παγκόσµια οικονοµία πνίγει την δυνατότητα επίλυσης της κρίσης της Ευρωζώνης
και τάχθηκε υπέρ αλλαγών στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη, αλλά και στο Γερµανικό Σύνταγµα.
Ξεκινά στην ολοµέλεια της Βουλής η συζήτηση για τον Προϋπολογισµό 2013
Αρχίζει απόψε στην Ολοµέλεια της Βουλής η συζήτηση του σχεδίου νόµου του υπουργείου Οικονοµικών
για την κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού 2013. Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί τα µεσάνυχτα της
Κυριακής µε την ονοµαστική ψηφοφορία. Στον προϋπολογισµό προβλέπεται: µείωση δηµοσιονοµικού
ελλείµµατος στο 5,2% του ΑΕΠ (ή 9,44 δισ. ευρώ), δηµόσιο χρέος στα 346 δισ. ευρώ, τακτικά έσοδα 46,7
δισ. ευρώ, µείωση δαπανών κατά 9,8% (στα 55,8 δισ. ευρώ έναντι 61,8 δισ. ευρώ το 2012). Η ύφεση
προβλέπεται στο 4,5% και η ανεργία στο 22,4%
Στο 25,4% αναρριχήθηκε η ανεργία τον Αύγουστο
Στο 25,4% ανήλθε το ποσοστό ανεργίας τον Αύγουστο 2012, έναντι 24,8% τον Ιούλιο και 18,4% τον
Αύγουστο του 2011. Το σύνολο των απασχολουµένων κατά τον Αύγουστο του 2012 εκτιµάται ότι ανήλθε
σε 3.726.663 άτοµα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.267.595 άτοµα, ενώ ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός
ανήλθε σε 3.375.297 άτοµα.
Παρατεταµένη καθήλωση της οικοδοµικής δραστηριότητας
Μείωση 48,2% σηµείωσε ο αριθµός των οικοδοµικών αδειών που εκδόθηκαν τον Αύγουστο σε σχέση µε
τον αντίστοιχο µήνα του 2011. Σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,
κατά το µήνα Αύγουστο 2012 το µέγεθος της συνολικής Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας (Ιδιωτικής∆ηµόσιας) στο σύνολο της Ελλάδας µετρούµενο µε βάση τις εκδοθείσες οικοδοµικές άδειες, ανήλθε σε
1.210 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 265,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.186,7 χιλιάδες m3
όγκου, δηλαδή παρουσίασε µείωση κατά 48,2% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 37,3% στην
επιφάνεια και κατά 27,5 % στον όγκο, σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2011.
Εκτόξευση των ληξιπρόθεσµων χρεών προς το ∆ηµόσιο στα 10,169 δισ. ευρώ το Σεπτέµβριο
Πιθανή θεωρείται νέα ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ∆ηµόσιο, υπό το βάρος της µεγάλης
αύξησης που παρουσιάζουν από την αρχή του χρόνου. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ, το Σεπτέµβριο
οι οφειλές έφτασαν τα 10,169 δισ. ευρώ από 3,885 δισ. ευρώ στα τέλη Ιουλίου. Η αύξηση αποδίδεται στις
δυσκολίες που αντιµετωπίζουν πολλοί φορολογούµενοι στην καταβολή του φόρου εισοδήµατος και άλλων
φορολογικών υποχρεώσεών τους.
Έκτακτη σύγκληση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ ζητεί ο Ανδρέας Λοβέρδος
Τη σύγκληση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ ζητά, µε επιστολή του προς τον Ευάγγελο
Βενιζέλο, ο βουλευτής του κόµµατος Ανδρέας Λοβέρδος. Η επιστολή έρχεται λίγες ώρες µετά τη διαγραφή
από την ΚΟ έξι βουλευτών, οι οποίοι αγνόησαν την κοµµατική γραµµή και δεν υπερψήφισαν το νέο
Μνηµόνιο. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, ο πρώην υπουργός αναµένεται να θέσει θέµα ηγεσίας. Στην επιστολή
του ζητά να συγκληθεί η Κοινοβουλευτική Οµάδα µετά την ψηφοφορία επί του προϋπολογισµού και τη
συνεδρίαση του Eurogroup.
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