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Στο -0,7% βούλιαξε ο πληθωρισµός τον Ιούλιο
Οι αποπληθωριστικές πιέσεις ενισχύθηκαν και τον Ιούλιο, µε τον δείκτη τιµών καταναλωτή να
υποχωρεί κατά 0,7% έναντι πτώσης 0,4% τον προηγούµενο µήνα, σύµφωνα µε τα στοιχεία που
ανακοίνωσε την Τρίτη η ΕΛΣΤΑΤ.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε µηνιαία βάση, δηλαδή έναντι του Ιουνίου, ο πληθωρισµός µειώθηκε
κατά 1,7%. Οι τιµές των τροφίµων, πάντως, εξακολουθούν να «αντιστέκονται» στην πτώση
τιµών.
Καµία µείωση του κατώτατου µισθού, ούτε κατάργηση 13ου-14ου, ξεκαθαρίζει ο
Γ.Βρούτσης
∆εν τίθεται κανένα ζήτηµα µείωσης του κατώτατου µισθού µέχρι το 2016, ούτε και
κατάργησης του 13ου και 14ου µισθού, ξεκαθάρισε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.'.
Μιλώντας το πρωί της Τρίτης στον ANT1 o κ. Βρούτσης είπε δεν τέθηκε ποτέ από την τρόικα
θέµα κατάργησης των συγκεκριµένων επιδοµάτων στον ιδιωτικό τοµέα.
Σε ερώτηση για τη διαφορά που παρατηρείται µεταξύ της «Εργάνη» που δείχνει θετικό
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ισοζύγιο στη σχέση προσλήψεων/απολύσεων και της ΕΛΣΤΑΤ που δείχνει αύξηση της
ανεργίας, ο κ. Βρούτσης είπε ότι και τα δύο εργαλεία είναι συµβατά, λέγοντας ότι η «η αύξηση
της ανεργίας οφείλεται στο γεγονός ότι όλο και περισσότερα άτοµα δηλώνουν την πρόθεσή
τους να µπουν στην αγορά εργασίας, άρα διευρύνεται ο αριθµός των ανθρώπων που αναζητούν
εργασία».
Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι δεν τίθεται θέµα περαιτέρω µείωσης συντάξεων, αλλά υπογράµµισε
ότι το Ασφαλιστικό χρειάζεται «διορθωτικές αλλαγές», που δεν επηρεάζουν το ύψος των
συντάξεων.
Στα 921 ευρώ το µέσο µηνιαίο εισόδηµα από σύνταξη, σύµφωνα µε το «Ήλιος»
Tην έκθεση Αυγούστου 2013 του Ενιαίου Συστήµατος Ελέγχου και Πληρωµών Συντάξεων
«Ήλιος» παρουσίασε ο υπουργός Εργασίας.
Από αυτήν προκύπτει ότι το µέσο µηνιαίο εισόδηµα από συντάξεις ανέρχεται στα 921,19 ευρώ,
ενώ ο αριθµός των συνταξιούχων φτάνει τα 2.707.727 άτοµα.
∆ιπλή ρύθµιση για τις οφειλές χιλιάδων εργοδοτών στο ΙΚΑ
Ρύθµιση-ανάσα για χιλιάδες εργοδότες που έχουν παλαιές και νέες ληξιπρόθεσµες οφειλές στο
ΙΚΑ δίνουν το υπουργείο Εργασίας και η διοίκηση του ΙΚΑ. Με την εγκύκλιο που εξέδωσε ο
διοικητής του ΙΚΑ, ανοίγει η πόρτα της «Νέας Αρχής» (εξόφληση χρεών έως και το 2012 σε
48 δόσεις) σε χιλιάδες οφειλέτες που δεν µπορούσαν να ενταχθούν στις ευνοϊκές διατάξεις,
επειδή χρωστούν φετινές εισφορές.
Από χθες, ∆ευτέρα οι οφειλέτες µπορούν να ρυθµίσουν ταυτόχρονα τις καθυστερούµενες
εισφορές του πρώτου εξαµήνου του 2013 σε 12 ισόποσες µηνιαίες δόσεις («πάγια ρύθµιση»)
και να υπαχθούν στη ρύθµιση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών των
προηγούµενων ετών, µέχρι και σε 48 δόσεις («Νέα Αρχή»). Σύµφωνα µε Τα Νέα, στην
εγκύκλιο αναφέρεται ότι «εφόσον ο εργοδότης επιθυµεί την ταυτόχρονη υπαγωγή των οφειλών
του στις διατάξεις της ρύθµισης της Νέας Αρχής και της Πάγιας Ρύθµισης θα πρέπει να
υποβάλει σχετικές αιτήσεις για κάθε τύπο ρύθµισης, ενώ η καταβολή της πρώτης δόσης για
κάθε ρύθµιση θα πραγµατοποιείται υποχρεωτικά την ίδια ηµέρα».
∆εν θα υπάρξουν άλλες οριζόντιες περικοπές στους ΟΤΑ, διαβεβαίωσε ο Γ.Μιχελάκης
Στο εξής δεν θα υπάρξουν οριζόντιες περικοπές στην τοπική αυτοδιοίκηση, διαβεβαίωσε
µιλώντας σε πρωινή εκποµπή του MEGA, ο υπουργός Εσωτερικών, Γιάννης Μιχελάκης,
σηµειώνοντας
πως
«κάθε
οριζόντια
περικοπή
είναι
άδικη».
Ο κ. Μιχελάκης εστίασε ιδιαίτερα στο θέµα της αξιολόγησης των δηµοτικών υπαλλήλων.
Τόνισε ότι πρέπει «να προχωρήσει η αξιολόγηση στους δήµους, δηλαδή να προχωρήσει η
αξιολόγηση στις δοµές των δήµων και στο προσωπικό» και πρόσθεσε «έχουµε υπηρεσίες που
είναι υπερστελεχωµένες και άλλες που είναι υποστελεχωµένες στους ίδιους δήµους».
Για τη δηµοτική αστυνοµία ο υπουργός είπε ότι υπάρχουν ανάγκες για ενίσχυση τόσο στην
ΕΛ.ΑΣ. όσο και στους εξωτερικούς φρουρούς των σωφρονιστικών καταστηµάτων.
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Κοινωνική έκρηξη θα φέρουν οι πλειστηριασµοί α' κατοικίας, λέει το ΙΝΚΑ
Tην πλήρη αντίθεσή της εξέφρασε η Γενική Οµοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος-ΙΝΚΑ, µε
επιστολή της προς τη ∆ιαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου της Βουλής, «σε κάθε
συζήτηση ή σχεδιασµό από την κυβέρνηση για έναρξη πλειστηριασµών από 01/01/2014 κατά
της πρώτης κατοικίας των δανειοληπτών».
Το ΙΝΚΑ καλεί τα µέλη της Επιτροπής και τους υπόλοιπους βουλευτές, να καταψηφίσουν κάθε
πρόταση η διάταξη νόµου που θα επιτρέπει την έναρξη πλειστηριασµών κατά της πρώτης
κατοικίας, η οποία συχνά, όπως λέει, είναι και η µοναδική κατοικία των οφειλετών.
Επίσης, υπογραµµίζει ότι το υπουργείο Ανάπτυξης που σχεδιάζει µια τέτοια ρύθµιση δεν έχει
υπολογίσει τις κοινωνικές συνέπειες της έναρξης πλειστηριασµών πρώτης κατοικίας και την
κοινωνική έκρηξη που µπορεί να προκληθεί από τα αποτελέσµατα µιας τέτοιας νοµοθετικής
πρωτοβουλίας.
Αποµακρύνουν οι ΗΠΑ πολίτες και προσωπικό της πρεσβείας στην Υεµένη
Την αποµάκρυνση του µη απαραίτητου προσωπικού της στην Υεµένη για λόγους ασφαλείας
ανακοίνωσε η Ουάσινγκτον, καλώντας επίσης και όσους πολίτες των ΗΠΑ βρίσκονται στη
χώρα να αποχωρήσουν.
To Στέιτ Ντιπάρτµεντ αιτιολόγησε την απόφαση και την σύστασή του στους πολίτες
αναφέροντας πως «παραµένει ο κίνδυνος για τροµοκρατική επίθεση». Η πρεσβεία, όπως και
αρκετές άλλες αποστολές στο µουσουλµανικό κόσµο, είχε κλείσει προσωρινά λόγω
τροµοκρατικής απειλής που, σύµφωνα µε τα αµερικανικά ΜΜΕ, αφορούσε πρωτίστως την
Υεµένη.
Το επίπεδο ασφάλειας στην Υεµένη, όπως αναφέρει το Στέιτ Ντιπάρτµεντ στη σύστασή του για
τους πολίτες είναι «εξαιρετικά υψηλό».

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.

3

4

