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Επιπλέον δηµοτικά τέλη θα επιβάλλονται σε περίπτωση κακοδιαχείρισης των δήµων
δ
Με επιπλέον φόρους θα επιβαρύνονται οι δηµότες σε περίπτωση κακοδιαχείρισης των δήµων,
όπως προβλέπει το Μεσοπρόθεσµο και βάσει των ρυθµίσεων που περιλαµβάνονται στην Πράξη
Νοµοθετικού Περιεχοµένου. Σε περίπτωση σηµαντικής απόκλισης κατά 10% στους τριµηνιαίους
δηµοσιονοµικούς στόχους του δήµου και εφόσον δεν συµµορφωθεί µετά τις επισηµάνσεις του
Παρατηρητηρίου εντός εξαµήνου, τότε θα υπάγεται σε πρόγραµµα εξυγίανσης. Εκεί υπάρχει
ενδεχόµενο να απαιτηθεί επιβολή επιπλέον τοπικών φόρων και τελών,
τελών, ενώ προβλέπεται και
αύξηση σε ήδη υφιστάµενους.
Παρουσιάζεται στις τράπεζες η πρόταση της κυβέρνησης για τη ρύθµιση δανείων
Η πρόταση του υπουργείου Ανάπτυξης για τη ρύθµιση των δανείων παρουσιάζεται σήµερα το
απόγευµα σε συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη µε το προεδρείο της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Σύµφωνα µε πληροφορίες, η ηγεσία του υπουργε
υπουργείου Ανάπτυξης
έχει προχωρήσει στη σύνταξη νοµοθετικής ρύθµισης σύµφωνα µε την οποία οι τράπεζες θα
ρυθµίζουν τα δάνεια στεγαστικά, επιχειρηµατικά και καταναλωτικά, προσώπων µε ατοµικό
εισόδηµα έως 18.000 ευρώ, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόµενο για µεγαλύτερο
µεγαλύτερο ύψος.
Αισιόδοξος για απόφαση στο Eurogroup ο Σόιµπλε, λέει «όχι» στο κούρεµα
Την ανάγκη η Ελλάδα να εφαρµόσει τις µεταρρυθµίσεις που αποφάσισε τόνισε ο υπουργός
Οικονοµικών της Γερµανίας Βόλφγκανγκ Σόιµπλε, ο οποίος για µια ακόµη φορά απέρριψε το
ενδεχόµενο
νδεχόµενο νέας αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι το
Eurogroup της Τρίτης θα καταλήξει σε συµφωνία. «Πρέπει να βρούµε µια κοινή γραµµή και
πρέπει να την βρούµε την Τρίτη. Εργαζόµαστε µε µεγάλη πίεση για αυτό. Πιστεύω ότι θα τα
καταφέρουµε, αλλά το πραγµατικό πρόβληµα είναι η Ελλάδα να επανέλθει σε έναν δρόµο και να
αλλάξει την οικονοµία της ώστε να ξαναγίνει ανταγωνιστική» επισήµανε ο κ. Σόιµπλε, µιλώντας
στο γερµανικό κρατικό δίκτυο ARD.
ARD. Ο Γερµανός πολιτικός επανέλαβε ότι «η χώρα πρέπει όχι
µόνο να αποφασίσει τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις - η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό
κοινοβούλιο µόλις έλαβαν µεγάλες αποφάσεις - αλλά και να τις εφαρµόσει» και παραδέχθηκε ότι
«αυτό είναι δύσκολο, διότι δεν το έχει συνηθίσει η χώρα».
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Στα δίχτυα της Εφορίας 17.000 καταθέτες του εξωτερικού
Περίπου 17.000 πολίτες που έβγαλαν χρήµατα στο εξωτερικό, θα λάβουν µέσα στις επόµενες
ηµέρες το σχετικό «ραβασάκι» από την Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων και τη
Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογικών
ών Ελέγχων, σύµφωνα µε δηµοσίευµα στο «Βήµα
Βήµα της Κυριακής
Κυριακής».
Με την επιστολή καλούνται να αποδείξουν µέσα σε 20 ηµέρες ότι κατείχαν νόµιµα αυτά τα
χρήµατα, τα έχουν δηλώσει στην Εφορία και έχουν φορολογηθεί. Η διαδικασία θα γίνει µόνο
ηλεκτρονικά.
Μπλακ άουτ σήµερα στους δήµους
Σε γενικευµένες καταλήψεις όλων των κτιρίων και των υπηρεσιών των δήµων προχώρησε
σήµερα η ΠΟΕ-ΟΤΑ, καθώς λήγει η προθεσµία για την υποβολή της λίστας των εργαζοµένων που
τίθενται σε διαθεσιµότητα. Για αύριο έχει προκηρυχθεί 4ωρη στάση εργασίας, από τις 11 το πρωί
έως τις 3 το µεσηµέρι για την πρωινή βάρδια και από τις 3 το µεσηµέρι έως τις 7 το βράδυ για την
απογευµατινή βάρδια.
Στα 2 δισ. ευρώ η εισροή άµεσων επενδύσεων στην Ελλάδα στο 9µηνο 2012
Καθαρή εισροή 2 δισ. ευρώ κατέγραψαν οι άµεσες επενδύσεις στην Ελλάδα στο 9µηνο
Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου
Σεπτεµβρίου 2012 έναντι καθαρής εκροής 2 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του
2011. Το Σεπτέµβριο του 2012 οι άµεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από µη κατοίκους εµφάνισ
εµφάνισαν
µείωση ύψους 25 εκατ. ευρώ. Σύµφωνα µε την Τράπεζα της Ελλάδος οι άµεσες επενδύσεις στην
Ελλάδα από µη κατοίκους εµφάνισαν καθαρή εισροή 1,8 δισ. ευρώ, ενώ οι άµεσες επενδύσεις στο
εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος εµφάνισαν καθαρή εισροή 185 εκατ. ευρώ ((αποεπένδυση).
Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σηµειώθηκε καθαρή εκροή ύψους 76,0 δισ.
ευρώ, έναντι καθαρής εκροής 16,9 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011.
Χάθηκαν 93.500 θέσεις εργασίας από το εµπόριο
Μόνο το 2012, χάθηκαν περίπου 93.500
93.50 θέσεις εργασίας στο βωµό της κρίσης.. Τα στοιχεία αυτά
προκύπτουν από την έκθεση της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου (ΕΣΕΕ)
(ΕΣΕΕ), η οποία
θα παρουσιαστεί σήµερα. Μάλιστα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, για πρώτη
φορά από το 1999 η απασχόληση
ληση στο εµπόριο διαµορφώθηκε κάτω από τις 700.000 θέσεις
εργασίας. Στην έκθεση της ΕΣΕΕ καταγράφεται επίσης η µεγάλη πτώση στον κύκλο εργασιών
και την κερδοφορία, αλλά και συρρίκνωση της κεφαλαιουχικής βάσης. Σύµφωνα µε την Ετήσια
Έκθεση Ελληνικού Εµπορίου,
υ, τρεις στις πέντε εµπορικές επιχειρήσεις εµφανίζονται να
αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
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