25 Φεβρουαρίου 2014
Προς αναθεώρηση οι προβλέψεις της ΕΕ για την ελληνική οικονομία
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην νέα έκθεση της για τις ευρωπαϊκές οικονομικές προβλέψεις
που θα δημοσιοποιήσει σήμερα αναμένεται να προχωρήσει σε αναθεώρηση των
προβλέψεών της για την πορεία την ελληνικής οικονομίας τα έτη 2013, 2014 και 2015. Η
τελευταία έκθεση της Κομισιόν για τις ευρωπαϊκές οικονομικές προβλέψεις είχε
δημοσιοποιηθεί στις 5 Νοεμβρίου 2013. Ειδικά για την Ελλάδα προέβλεπε υποχώρηση
της ύφεσης στο 4% το 2013 από 6,4% το 2012 και ανάκαμψη το 2014 με ρυθμό 0,6%, ο
οποίος θα αυξηθεί το 2015 στο 2,9%. Καθώς η ύφεση το 2013 διαμορφώθηκε στο 3,7% ,
η ΕΕ αναμένεται να αναπροσαρμόσει αντίστοιχα τις προβλέψεις της.
Για το δημοσιονομικό έλλειμμα η ΕΕ εκτιμούσε πως θα ήταν στο 13,5% το 2013 (λόγω
της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών) και θα μειωνόταν στο 2% το 2014 και στο 1,1%
το 2015. Και τα μεγέθη αυτά αναμένεται να αναθεωρηθούν προς τα κάτω με το
δημοσιονομικό έλλειμμα να υπολογίζεται πλέον στο 8,3%.
Την εκ βάθρων αναδιάρθρωση της ελληνικής βοήθειας εξετάζει η Γερμανία
Την εκ βάθρων αναδιάρθρωση της ελληνικής βοήθειας εξετάζει η Γερµανία σύµφωνα µε
δηµοσίευµα της εφηµερίδας Die Welt, την Τρίτη, που τιτλοφορείται «Ο Συνασπισµός
εργάζεται για τη µεταρρύθµιση της βοήθειας προς την Ελλάδα». Το δηµοσίευµα υποστηρίζει
1

πως η γερµανική κυβέρνηση σκέφτεται την εκ βάθρων αναδιάρθρωση της ελληνικής βοήθειας,
σε περίπτωση που η χώρα χρειασθεί ένα τρίτο πακέτο διάσωσης. Συγκεκριµένα, η κυβέρνηση
Μέρκελ παρουσιάζεται να θεωρεί πως οι επιδόσεις που εκφράζονται σε µέτρα θα πρέπει να
αντικατασταθούν µε µεγάλους στόχους πολιτικής για την υλοποίηση των οποίων θα
αποφασίσει η ελληνική κυβέρνηση.
«Θέλουµε να ξεφύγουµε από αυτή την προσέγγιση που προήλθε κυρίως από τις εµπειρίες του
∆ΝΤ στις αναπτυσσόµενες χώρες. Με ποια µέτρα θα γίνεται η επίτευξη των στόχων αυτών, οι
Έλληνες θα µπορούν να αποφασίζουν µόνοι τους για τον εαυτό τους» λέει στο Βερολίνο και
επεξηγώντας τη θέση αυτή η εφηµερίδα αναφέρει πως αντί να δίνουν λίστα µε περισσότερα
από 100 µέτρα που πρέπει να ληφθούν, οι διεθνείς πιστωτές θα δίνουν στην ελληνική
κυβέρνηση 20 στόχους που θα πρέπει να επιτύχουν.
Επιμένει η τρόικα στο σύνολο τον προτάσεων του ΟΟΣΑ
Υπέρ της υιοθέτησης του συνόλου των προτάσεων του ΟΟΣΑ για τον ανταγωνισµό, µε λίγες
τεκµηριωµένες εξαιρέσεις, επέµειναν οι εκπρόσωποι της τρόικα στη συνάντηση µε τον
υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστή Χατζηδάκη. Σύµφωνα µε κορυφαίο
παράγοντα του υπουργείου η τρόικα «δεν απέρριψε τίποτε, αλλά και δεν έκανε τίποτε δεκτό»,
που σηµαίνει ότι η διαπραγµάτευση επί των θεµάτων που θέτει ο ΟΟΣΑ, για τα οποία η
κυβέρνηση είτε δεν δέχεται να αλλάξει το καθεστώς είτε προτείνει διαφορετικές ρυθµίσεις, θα
συνεχιστεί τις επόµενες ηµέρες.
Σε αυτά περιλαµβάνονται οι επίµαχες ρυθµίσεις για το γάλα, τα φάρµακα και τα βιβλία.
Σύµφωνα µε την ίδια πηγή, η τρόικα έθεσε επιπλέον στο τραπέζι ζήτηµα κατάργησης των
φόρων υπέρ τρίτων καθώς και νέων παρεµβάσεων στον τοµέα των µεταφορών (ΚΤΕΛ,
υπηρεσίες σοφέρ) τα οποία επίσης δεν δέχεται η κυβέρνηση. Για µεν τους φόρους το θέµα θα
συζητηθεί µε το υπουργείο Οικονοµικών, ενώ για τα θέµατα µεταφορών επισηµάνθηκε ότι η
ισχύουσα νοµοθεσία ψηφίστηκε πολύ πρόσφατα από το αρµόδιο υπουργείο.
Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις του ΟΟΣΑ, επί συνόλου 329 η κυβέρνηση υιοθετεί τις 240, σε
περίπου 30 υπάρχουν αποκλίσεις ως προς τις ρυθµίσεις που προτείνονται και οι υπόλοιπες
(περίπου 50) απορρίπτονται από την ελληνική πλευρά.
Ομαδικές απολύσεις, εργοδοτικές εισφορές στη συνάντηση Βρούτση - τρόικας
Ξεκίνησε το πρωί στο υπουργείο Εργασίας η συνάντηση της τρόικας µε τον υπουργό Εργασίας
Γιάννη Βρούτση. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η µείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 3,9%,
οι οµαδικές απολύσεις και η κατάργηση των φόρων υπέρ τρίτων. Η ελληνική κυβέρνηση έχει
εκφράσει ανησυχίες για το έλλειµµα 700 εκατ. ευρώ που θα προκαλούσε στα ασφαλιστικά
ταµεία η εφάπαξ µείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 3,9% και έχει αντιπροτείνει η
προσαρµογή να γίνει σταδιακά σε τρεις δόσεις έως το 2016.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι εκπρόσωποι των δανειστών έχουν απορρίψει και την πρόταση
του υπουργείου Εργασίας για µείωση των εισφορών που καταβάλλονται υπέρ των
οικογενειακών επιδοµάτων και των προγραµµάτων κατάρτισης του ΟΑΕ∆. Στο θέµα των
φόρων υπέρ τρίτων η τρόικα ζητά στις υπό κατάργηση µη ανταποδοτικές χρεώσεις να
συµπεριληφθούν και οι κρατικές χρηµατοδοτήσεις προς τα ασφαλιστικά ταµεία, κάτι που θα
δηµιουργήσει πρόσθετο έλλειµµα στα ασφαλιστικά ταµεία. Για το θέµα των οµαδικών
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απολύσεων ο υπουργός Εργασίας αναµένεται να επαναλάβει πως η ενίσχυση του ρόλου του
Ανώτατου Συµβουλίου Εργασίας καθιστά εκ των πραγµάτων περιττή την έγκρισή τους από τον
εκάστοτε υπουργό Εργασίας.
Π.Καψής: Στις 27 Απριλίου θα αρχίσει η λειτουργία της ΝΕΡΙΤ
Στις 27 Απριλίου -το αργότερο- θα αρχίσει η λειτουργία της ΝΕΡΙΤ, όπως επαναβεβαίωσε ο
αρµόδιος υφυπουργός δηµόσιας τηλεόρασης Παντελής Καψής.
Σε ό,τι αφορά τα προσωπικά σχέδιά του, µετά την ολοκλήρωση του έργου του µε τη ∆Τ,
µιλώντας στον ΒΗΜΑ 99,5 το πρωί της Τρίτης, ο κ. Καψής άφησε ανοιχτό το ενδεχόµενο να
είναι υποψήφιος για τις ευρωεκλογές.
Κληθείς να σχολιάσει το ζήτηµα που προέκυψε µε τη λίστα για τις προσλήψεις στη ΝΕΡΙΤ που
είδε το φως της δηµοσιότητας για λίγη ώρα στο επίσηµο site, χωρίς να έχει δοθεί έγκριση, και
µέσα σε λίγη ώρα αποσύρθηκε, ο κ. Καψής έκανε λόγο για «πολύ δυσάρεστο για όλους»
περιστατικό. Εξέφρασε την εκτίµηση ότι «κάποιοι µπήκαν και πήραν» τα στοιχεία, ενώ
πιθανολόγησε ότι η διαρροή έγινε από το δηµόσιο τοµέα κι όχι την ιδιωτική εταιρία που είχε
αναλάβει το έργο της σύνταξης των καταλόγων µετά τη µοριοδότηση. Ο υφυπουργός
παρατήρησε ότι η διαφοροποίηση µεταξύ της λίστας που διέρρευσε µε την τελική λίστα που
δηµοσιοποιήθηκε προέκυψε από το γεγονός ότι πραγµατοποιήθηκε έλεγχος πιστοποιητικών και
όπως διαπιστώθηκε το 30% των υποψηφίων δεν προσκόµισαν τα απαραίτητα πιστοποιητικά.
Μπακογιάννη: Αν το ζητήσει ο πρωθυπουργός, θα το συζητήσω για την
Ευρωβουλή
«Δεν είναι στις προθέσεις μου να είμαι υποψήφια στις ευρωεκλογές, αλλά αν ο
πρωθυπουργός μού το ζητήσει, δεν έχω αρνηθεί ποτέ να δώσω μάχη και θα το
συζητήσω» δήλωσε η Ντόρα Μπακογιάννη απαντώντας σε ερώτηση αν θα είναι
υποψήφια. Μιλώντας σε πρωινή εκπομπή του Mega, δήλωσε ότι είναι σωστό να
παραιτηθούν οι βουλευτές από το αξίωμά τους σε περίπτωση που θα διεκδικήσουν την
είσοδο στην Ευρωβουλή ή στους ΟΤΑ.
Σε ερώτηση για τη μάχη στον Δήμο της Αθήνας, η ίδια είπε ότι τόσο ο Άρης
Σπηλιωτόπουλος όσο και ο Νικήτας Κακλαμάνης είναι άνθρωποι που την έχουν στηρίξει
στις επιλογές της, σημειώνοντας ότι δεν είναι ευχάριστο για τη ΝΔ δύο βουλευτές να
διεκδικούν τον ίδιο Δήμο. Αναφερόμενη στον Γιώργο Καμίνη είπε ότι υπήρχαν
μεγαλύτερες προσδοκίες, αναγνωρίζοντάς του ότι έκανε σοβαρή προσπάθεια για τα
οικονομικά του Δήμου: «έχει πολλά θετικά, αλλά περίμενα περισσότερα ιδίως στον τομέα
των υποδομών».
Για το θέμα της περιφέρειας Αττικής, αναφέρθηκε με θετικά λόγια στο έργο του Γιάννη
Σγουρού, διατυπώνοντας την προσωπική της άποψη ότι η ΝΔ θα μπορούσε να τον
στηρίξει.
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Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ: Φόβοι για ένοπλο χτύπημα στην Τρόικα
«Συναγερµός» έχει σηµάνει τις τελευταίες ώρες στην ΕΛ.ΑΣ., η οποία βρίσκεται σε κατάσταση
γενικής επιφυλακής, καθώς υπάρχουν φόβοι για ένοπλη επίθεση στην διάρκεια της επίσκεψης
της Τρόικας στη χώρα µας. Σύµφωνα µε το «Βήµα», οι αξιωµατικοί της ΕΛ.ΑΣ. από σειρά
πληροφοριών αλλά και από άλλες εκτιµήσεις φοβούνται χτύπηµα από την οργάνωση Οµάδα
Λαϊκών Αγωνιστών (ΟΛΑ) των ανταρτών πόλης Νίκου Μαζιώτη και Χριστόδουλου Ξηρού µε
ρουκέτες ή εκρηκτικούς µηχανισµούς, τις επόµενες ηµέρες που θα βρίσκονται οι εκπρόσωποι
της Τρόικας στην Αθήνα.
Μάλιστα, τοποθετήθηκαν οι πρώτες κάµερες ειδικού on line δικτύου στα γραφεία της Νέας
∆ηµοκρατίας στη λεωφόρο Συγγρού. Παράλληλα, σύµφωνα µε το δηµοσίευµα, συνεχίζεται η
εγκατάσταση του συστήµατος καµερών σε σκοπιές σε 30 γραφεία κοµµάτων, κτίρια
πρεσβειών, δηµοσίων κτιρίων, στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.
Κάµερες θα τοποθετηθούν σε «τυφλά» σηµεία των περιφράξεων των κτιρίων. Ακόµη
συνεχίζεται η διαδικασία -θα ολοκληρωθεί σ ένα µήνα- τοποθέτησης περιστρεφόµενων
καµερών σε 20 οχήµατα της ΕΛ.ΑΣ.
Οι αξιωµατικοί της ΕΛ.ΑΣ εκφράζουν τους φόβους, ύστερα από την ανάλυση της
αποτυχηµένης επίθεσης της ΟΛΑ στα γραφεία γερµανικής εταιρείας αυτοκινήτων στη
Βαρυµπόµπη αλλά και την προσπάθεια τροφοδοσίας µε οπλισµό και εκρηκτικά της
συγκεκριµένης ένοπλης οργάνωσης, όπως αναδείχθηκε και από το οπλοστάσιο που βρέθηκε
πριν από έναν µήνα στο Παλαιό Φάληρο.
Βαλεργάκης και Παναγοπούλου στον δεύτερο γύρο του ΔΣΘ
O Νικόλαος Βαλεργάκης επικεφαλής του συνδυασµού «∆ικηγορική Πρωτοπορία» και η
Γιάννα Παναγοπούλου του συνδυασµού «Ανοιχτοί Ορίζοντες» πέρασαν στον δεύτερο γύρο για
την προεδρία του ∆ικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, που θα διεξαχθεί στις 2 και 4
Μαρτίου. Σύµφωνα µε τη Voria.gr, όπως προκύπτει µετά την ολοκλήρωση της καταµέτρησης
στις κάλπες του ∆ΣΘ, στην Αποθήκη Γ' του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης, ο νυν
πρόεδρος του ∆ΣΘ κ. Βαλεργάκης, ο οποίος υποστηρίζεται από τη Ν∆, έλαβε 1010 ψήφους,
που αντιστοιχούν σε ποσοστό 25,48%, και η νυν α' αντιπρόεδρος κ. Παναγοπούλου,
προερχόµενη από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ, 616 ψήφους ήτοι 15,54%. Η Γιάννα Παναγοπούλου
κέρδισε κυριολεκτικά στο νήµα, στη µάχη για τη δεύτερη θέση, τον υποστηριζόµενο από τον
ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Μπακέλλα.
Επί εγγεγραµµένων 6.324 µελών, συνολικά ψήφισαν 4.251 δικηγόροι, µε τα έγκυρα
ψηφοδέλτια να φθάνουν τα 3.964.
Ουκρανία: Αναβάλλεται ο σχηµατισµός κυβέρνησης εθνικής ενότητας
Για την Πέμπτη αναβάλλεται ο σχηματισμός της μεταβατικής κυβέρνησης εθνικής
ενότητας στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε το πρωί ο μεταβατικός πρόεδρος
Ολεσκάντερ Τουρτσίνοφ. Οι μεταβατικές Αρχές θα αναλάβουν τη διακυβέρνηση της
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ανατολικοευρωπαϊκής χώρας έως τις πρόωρες προεδρικές εκλογές που έχουν
προκηρυχθεί για τις 25 Μαΐου.
Ο Τουρτσίνοφ ανακοίνωσε ότι θα έχει συνάντηση με υπηρεσίες επιβολής του νόμου για
να συζητήσει «τις επικίνδυνες ενδείξεις αποσχιστικών τάσεων» που εκδηλώνονται σε
ορισμένες περιοχές της χώρας, έπειτα από την αποπομπή του Βίκτορ Γιανουκόβιτς. Μέλη
του ουκρανικού κοινοβουλίου έχουν προειδοποιήσει για τον κίνδυνο διαίρεσης της
χώρας εξαιτίας των αντιδράσεων των ρωσόφωνων περιοχών της ανατολικής και της
νότιας Ουκρανίας. Και μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει εκφράσει την υποστήριξή της
για τις μεταβατικές Αρχές της χώρας, ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ακόμα
αναγνωρίσει τον κ. Τουρτσίνοφ, αν και έχουν διαμηνύσει πως ο Γιανούκοβιτς «δεν
ηγείται πλέον ενεργά της χώρας».

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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