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Ρεκόρ προσλήψεων με μειωμένα ωράρια και μισθούς το 2012
Μειωμένα ωράρια και μειωμένοι μισθοί είναι το εργασιακό τοπίο στην Ελλάδα, όπως το
κατέγραψε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας το 2012.
Σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΠΕ, οι προσλήψεις με πλήρη απασχόληση και πλήρη μισθό
περιορίστηκαν κατά 18,42% με αποτέλεσμα 307.600 άτομα (το 45% των νέων
προσλήψεων) να αναλάβουν για πρώτη φορά εργασία με «ευέλικτες» συμβάσεις, ενώ
άλλοι 84.490 ήδη απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις είχαν, μέσω μετατροπής των
συμβάσεών τους, μείωση ωραρίου και αποδοχών.
Οι προσλήψεις με πλήρη απασχόληση από 746.911 που ήταν το '09 μειώθηκαν το '12 σε
375.843 ενώ οι προσλήψεις με «ευέλικτες» συμβάσεις αυξήθηκαν από 198.227 το 2009
σε 307.600 το 2012.
Στο μικροσκόπιο της τρόικας η πορεία της οικονομίας
Υπό αυστηρό έλεγχο θα τεθεί εκ νέου η πορεία της ελληνικής οικονομίας, με την τρόικα
να βάζει στο στόχαστρο της τη φορολογία, τη διαθεσιμότητα και τις
αποκρατικοποιήσεις.
Το κλιμάκιο των ελεγκτών αναμένεται να φθάσουν στην Αθήνα έως το τέλος της
εβδομάδας. Συγκεκριμένα, οι εκπρόσωποι της ΕΕ και του ΔΝΤ έχουν θέσει στο
«μικροσκόπιο» την πορεία της φορολογικής μεταρρύθμισης με άμεση συνέπεια και την
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πορεία των εσόδων, το μέτρο της διαθεσιμότητας στο δημόσιο, αλλά και το κρίσιμο
ζήτημα των αποκρατικοποιήσεων.
Πάντως, τα δύο μεγάλα θέματα που αναμένεται να τεθούν από την ελληνική πλευρά
στους επικεφαλής της τρόικας είναι η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, αλλά και οι δόσεις
για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, ώστε όσοι θέλουν να πληρώσουν να
διευκολυνθούν.
Σημειώνεται ότι η επιστροφή της τρόικας κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για τα ταμεία του
κράτους, καθώς η προβλεπόμενη εκταμίευση της δόσης του Μαρτίου ύψους 2,8 δισ. ευρώ
συνδέεται με την αξιολόγησή.
Στη σύνταξη
Οικονομικών

δύο

φορολογικών

νομοσχεδίων

προχωρεί

το

υπουργείο

Στην παράλληλη σύνταξη δύο φορολογικών νομοσχεδίων προχωρούν οι υπηρεσίες του
υπουργείου Οικονομικών, με σκοπό τα τελικά κείμενα να είναι έτοιμα μέχρι τα μέσα
Μαρτίου και πριν αποχωρήσει από την Αθήνα το κλιμάκιο της τρόικας.
Το θέμα εξετάσθηκε, χθες, στη συνεδρίαση της 14μελούς ειδικής επιτροπής
αναμόρφωσης του φορολογικού συστήματος, η οποία έχει αναλάβει να
αποκρυσταλλώσει έως τον Απρίλιο τις τελικές προτάσεις για τη φορολογική
μεταρρύθμιση.
Σύντομα η χορήγηση επιδόματος ανεργίας στους ελεύθερους επαγγελματίες
Στις διαφορετικές απόψεις των εμπλεκομένων φορέων, αποδίδει το υπουργείο Εργασίας
την καθυστέρηση που υπήρξε στην εφαρμογή διάταξης που είχε ψηφιστεί από το 2011,
σχετικά με τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας σε αυτοαπασχολούμενους.
Έγγραφο του υπουργού Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, που διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 12
Φεβρουαρίου, αναγνωρίζει ότι ο Ν. 3986/2011 προβλέπει τη δημιουργία στον ΟΑΕΔ
Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολουμένων, με
οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια και με σκοπό τη χορήγηση βοηθήματος ανεργίας
στις περιπτώσεις αποδεδειγμένης διακοπής του επαγγέλματος και για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον τριών μηνών.
Αναφέρει, επίσης, ότι από 1ης Ιανουαρίου 2011 έχει θεσπιστεί η μηνιαία εισφορά ποσού
10 ευρώ που καταβάλλεται από τους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών φορέων
«Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών» (ΟΑΕΕ), «Ενιαίο Ταμείο
Ανεξάρτητα Απασχολούμενων» (ΕΤΑΑ), ΕΤΑΠ- ΜΜΕ, υπέρ του λογαριασμού αυτού.
Όπως, όμως, διευκρινίζει ο κ. Βρούτσης, «η Υπουργική Απόφαση, που προβλέπεται από
τις ανωτέρω διατάξεις για την υλοποίησή τους, δεν κατέστη δυνατό να εκδοθεί έως
σήμερα δεδομένου ότι χρειαζόταν η γνώμη των ΔΣ των αρμοδίων οργανισμών και η
γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (Σ.Κ.Α.) και οι διαδικασίες αυτές δεν έχουν
ολοκληρωθεί, επειδή υπήρχαν διαφορετικές απόψεις των εμπλεκομένων φορέων για την
εφαρμογή της διάταξης».
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Ωστόσο, ο κ. Βρούτσης τονίζει ότι το ζήτημα θα διευθετηθεί σε πολύ σύντομο χρονικό
διάστημα, καθώς «οι υπηρεσίες του υπουργείου και οι εμπλεκόμενοι ασφαλιστικοί
φορείς εργάζονται συστηματικά για το ζήτημα αυτό, προκειμένου να αποσαφηνιστούν
ουσιώδη θέματα που αφορούν στον χαρακτηρισμό των ελευθέρων επαγγελματιών ως
ανέργων, στον τρόπο είσπραξης της εισφοράς και στον αρμόδιο οργανισμό που θα
καταβάλει το εν λόγω βοήθημα ανεργίας».
Σταϊκούρας: Τα τακτικά έσοδα θα είναι φέτος 3 δισ. λιγότερα από πέρυσι
Κατά περίπου 3 δισ. ευρώ λιγότερα θα είναι φέτος τα τακτικά έσοδα, σύμφωνα με όσα
ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, στη Βουλή,
απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της ΔΗΜΑΡ Δημήτρη Αναγνωστάκη,
σχετικά με την απόκλιση των δημοσίων εσόδων.
Κίνητρα και γοργές διαδικασίες προβλέπει ο επενδυτικός νόμος
Φορολογικά κίνητρα, ταχείες διαδικασίες, άρση γραφειοκρατικών εμποδίων, βίζα
μακροχρόνιας διάρκειας για ιδιώτες τρίτων χωρών με ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα
αξίας άνω των 300.000 ευρώ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο για τη
«Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές
επενδύσεις και άλλες διατάξεις», που αναμένεται να καταθέσει σήμερα, Πέμπτη, στη
Βουλή
το
υπουργείο
Ανάπτυξης.
Σύμφωνα με την εφημερίδα ‘Τα Νέα’, στις διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπεται η
δημιουργία γενικής διεύθυνσης Στρατηγικών Ιδιωτικών Επενδύσεων, η οποία θα
αποτελεί κεντρική αδειοδοτική Αρχή που θα λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσης για
τους υποψήφιους επενδυτές.
Όσον αφορά τις φοροαπαλλαγές μετά και την παρέμβαση της τρόικας, ενώ αρχικά το
νομοσχέδιο προέβλεπε ότι οι στρατηγικές επενδύσεις θα υπάγονται σε ειδικό
φορολογικό καθεστώς ή, εναλλακτικά, θα δίνονται δυνατότητες για αφορολόγητα
αποθεματικά, τελικά προβλέπεται ότι θα πρέπει να υπάρχει και σύνδεση των ειδικών
φορολογικών κινήτρων για τις μεγάλες επενδύσεις με τη δημοσιονομική κατάσταση της
χώρας.
Στο νομοσχέδιο υπάρχει διάταξη με την οποία καταργείται η υποχρέωση κατάθεσης
εγγυητικής επιστολής για τις μεγάλες επενδύσεις, ενώ προβλέπεται ότι η Βουλή θα έχει
την υποχρέωση κύρωσης κάθε επένδυσης άνω των 50 εκατ. ευρώ.
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Άνοιξε η διαδικασία για την απόκτηση ποσοστού στην ΕΥΑΘ
Στην δημοσίευση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την απόκτηση ποσοστού
συμμετοχής επί της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε (ΕΥΑΘ)
προχώρησε σήμερα το πρωί το ΤΑΙΠΕΔ.
Το Ταμείο καλεί τους δυνητικούς επενδυτές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την
απόκτηση ποσοστού συμμετοχής 51% στην ΕΥΑΘ μέσω αγοράς υφιστάμενων μετοχών,
από το ΤΑΙΠΕΔ και ανάληψη της διοίκησης της εταιρίας μέσω της σύναψης σύμβασης
μεταβίβασης μετοχών και συμφωνίας μετόχων.
Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταδείξει:
-εμπειρία στη διαχείριση, το σχεδιασμό, τη λειτουργία και τη συντήρηση υποδομών και
υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης
-εμπειρία στη διαχείριση, το σχεδιασμό, τη λειτουργία και τη συντήρηση εγκαταστάσεων
επεξεργασίας ύδατος και λυμάτων (συμπεριλαμβανομένης επεξεργασίας διάθεσης
υποπροϊόντων), και
-εμπειρία στη διεύθυνση, το σχεδιασμό, τη λειτουργία και τη συντήρηση συστημάτων
μέτρησης κατανάλωσης, τιμολόγησης και είσπραξης εσόδων, σε ένα ενιαίο σύστημα που
εξυπηρετεί πληθυσμό τουλάχιστον 500.000 κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών
ετών

4

