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Νέο σχέδιο Μάρσαλ για την Ελλάδα διεκδικεί ο Πρωθυπουργός στις Βρυξέλλες
Να δεσµευθούν στην πράξη για ένα νέο σχέδιο Μάρσαλ για την Ελλάδα αναµένεται να ζητήσει
σήµερα ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς από τους ευρωπαίους εταίρους στη Σύνοδο Κορυφής
των Βρυξελλών. Στις σηµερινές συζητήσεις για την 5η Προγραµµατική Περίοδο 2014 – 2020,
δηλαδή για το ΕΣΠΑ της επόµενης εξαετίας, ο κ. Σαµαρά θα επιδιώξει να διπλασιάσει το ποσό
που αντιστοιχεί στην Ελλάδα από τα κοινοτικά κονδύλια και το οποίο έχει υπολογισθεί βάσει του
ΑΕΠ της χώρας το 2009. Συγκεκριµένα επιδίωξη του κ. Σαµαρά είναι να λάβει η Ελλάδα από το
ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020
2020 περίπου 20 δισ. ευρώ όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι
Κοινοτικές
τικές Υπηρεσίες έχουν στην πρόταση τους για τη χώρα µας υπολογίσει 11 δισ. ευρώ.
Τµηµατικά µέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, αναµένεται ότι θα καταβληθούν τα 44 δισ.
ευρώ
Τµηµατικά µέχρι τα τέλη Ιανουαρίου αναµένεται να καταβληθούν στην Ελλάδα τα 44 δισ. ευρώ
των δόσεων του µηχανισµού στήριξης, ενώ σύµφωνα µε κυβερνητικές πηγές ήδη διαφαίνεται
πως θα υπάρξει συµφωνία για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους και την κάλυψη του κενού
χρηµατοδότησης του ελληνικού προγράµµατος στο Eurogroup της ∆ευτέρας. Οι τµηµατικές
αποδεσµεύσεις
ποδεσµεύσεις της δόσης έχουν να κάνουν µε αξίωση των Γερµανών, οι οποίοι ζήτησαν στο
ανακοινωθέν του προχθεσινού Eurogroup να µην υπάρξει αναφορά σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία
για την απόφαση εκταµίευσης της επόµενης δόσης. Πάντως συγκλίνουσες πληροφορίες
αναφέρουν
φέρουν πως έως τις 5 ∆εκεµβρίου θα δοθεί το πράσινο φως για τη χορήγηση της πρώτης –
τουλάχιστον- δόσης των 31,5 δισ. ευρώ. Πιο σηµαντικό ωστόσο θεωρείται πως οι αντιδράσεις που
εγέρθηκαν από την αδιέξοδη έκβαση του Eurogroup της Τρίτης τόσο στις ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες, αλλά κυρίως µέσα στη Γερµανία καθιστούν πιο πιθανή τη συµπερίληψη στις
προτάσεις για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους και του σεναρίου κουρέµατος των δανείων
του επίσηµου τοµέα µετά το 2016. Εκτιµάται µάλιστα πως µια τέτοια εξέλιξη θα οδη
οδηγούσε
ενδεχοµένως το ∆ΝΤ στο να συµφωνήσει στη µετάθεση του στόχου για τη βιωσιµότητα του
χρέους στο 2022, αντί του 2020.
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Τρεις αυξήσεις στους λογαριασµούς της ∆ΕΗ µέσα στο 2013
Με αυξήσεις - φωτιά στα τιµολόγια της ∆ΕΗ θα βρεθούν σύντοµα αντιµέτωπα τα νο
νοικοκυριά και
οι µικρές επιχειρήσεις. Σύµφωνα µε τη µνηµονιακή υποχρέωση, οι αυξήσεις στα τιµολόγια της
∆ΕΗ θα γίνουν σε τρεις δόσεις, αρχής γενοµένης από τον Ιανουάριο. Σύµφωνα µε Τα Νέα, η
πρώτη δόση δεν αποκλείεται
οκλείεται να είναι διψήφια, της τάξης του 9% - 10%, ενώ για όλο το 2013 οι
αυξήσεις θα µπορούσαν να φτάσουν και στα επίπεδα του 20% - 30%. Οι αυξήσεις θα γίνουν σε
τρεις δόσεις: Ιανουάριο, Μάιο και Ιούλιο.
Σωρευτική ύφεση 25% και 2 εκατ. φτωχοί, το κοινωνικό πορτρέτο της Ελλάδας του
2012
Ύφεση 25% σωρευτικά «όσο 1,5 παγκόσµιος πόλεµος», στο 25% η ανεργία και η φτώχεια, στο
30% ο κοινωνικός αποκλεισµός, 1,5 εκατ. οι άνεργοι, 2 εκατ. οι φτωχοί, 55% των νέων άνεργοι
είναι το κοινωνικό πορτρέτο της Ελλάδας 2012, όπως αναφέρεται στην οµώνυµη έκδοση του
ΕΚΚΕ. Η νεοφιλελεύθερη απάντηση που εφαρµόζεται σήµερα για την αντιµετώπιση της κρίσης
είναι διαµετρικά αντίθετη µε το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο, ειπώθηκε στην παρουσίαση, ενώ
-επιτέλους- ακούστηκε και ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων δεν θέλει απλά να παραµείνει στο
ευρώ αλλά στην Ευρώπη και στο συγκεκριµένο κοινωνικό
κοινωνικό µοντέλο που αντιπροσωπεύει.
∆εν κάνουν βήµα πίσω οι ∆ήµοι για τις λίστες διαθεσιµότητας
Παρά το τελεσίγραφο του Αντώνη Μανιτάκη,
Μανιτάκη, οι δήµοι εµµένουν στην απόφασή τους να µην
αποστείλουν στο υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης λίστες διαθεσιµότητας, όπως δήλωσε
στον ΒΗΜΑ 99,5 σήµερα το πρωί ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Κώστας Ασκούνης. Ο κ. Ασκούνης
ζήτησε διάλογο µε την κυβέρνηση, προ
προτείνοντας
τείνοντας να υπάρξει αξιολόγηση των υπαλλήλων και
µετατάξεις όπου υπάρχουν κενά. Την ίδια ώρα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι εργαζόµενοι
στους δήµους.
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