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Εκδήλωση του ΒΕΘ για ασφαλιστικά θέµατα
Φως σε θέµατα κοινωνικών ασφαλίσεων θα επιχειρήσει να ρίξει η ενηµερωτική εκδήλωση που
διοργανώνει το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), τη ∆ευτέρα 8 Απριλίου.
Κύριος οµιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο γενικός γραµµατέας του υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Παναγιώτης Κοκκόρης.
Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιµελητηρίου
(Αριστοτέλους 27 στον 4o όροφο).
Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για 35.000 άνεργους
Ευκαιρίες απασχόλησης για 35.000 άνεργους, ηλικίας 18 έως 29 ετών, δίνει η δράση του
υπουργείου Εργασίας «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Άνεργους Νέους», µε την
οποία εγκαινιάζεται η υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για τους Νέους.
Όπως διευκρινίζει το υπουργείο Εργασίας, η «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας»
συνιστά µια δέσµη παρεµβάσεων τριών φάσεων, η οποία λαµβάνει υπόψη τις διαφορετικές
ανάγκες των άνεργων νέων, ανάλογα µε το εκπαιδευτικό τους επίπεδο. Συγκεκριµένα, το
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πρόγραµµα διακρίνεται σε τρεις φάσεις, κατά τις οποίες οι ωφελούµενοι: α) θα
παρακολουθήσουν 80 ώρες κατάρτισης, β) θα τοποθετηθούν για πρακτική άσκηση διάρκειας
πέντε µηνών (500 ώρες) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις µε παράλληλη παροχή υπηρεσιών
συµβουλευτικής και υποστήριξης και γ) µε το πέρας της πρακτικής άσκησης θα µπορούν να
προσληφθούν σε επιδοτούµενες θέσεις εργασίας, µε πλήρη µισθό και ασφάλιση, τουλάχιστον
για
ένα
έτος.
Σύµφωνα µε το υπουργείο, στόχος του προγράµµατος είναι όχι µόνο να προσφέρει µια πρώτη
επαφή των νέων µε την αγορά εργασίας, αλλά και να παρέχει την άµεση προοπτική για µία
θέση απασχόλησης, στον τοµέα κατάρτισής τους.
Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 15 Απριλίου 2013 και θα λήξει στις
22 Μαΐου 2013. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρουν το πλήρες κείµενο της πρόσκλησης στις
ιστοσελίδες: http://www.ypakp.gr/, http://www.epanad.gov.gr/, http://www.eye-ekt.gr/.
Παράλληλα, λειτουργεί τηλεφωνική γραµµή ενηµέρωσης για το πρόγραµµα µε αριθµό 800 11
44444, µε σκοπό την πληροφόρηση, αλλά και την καταγραφή και επίλυση θεµάτων που
ενδεχοµένως ανακύψουν.
Με αφορολόγητο κοντά στις 50.000 ευρώ ο ενιαίος φόρος ακινήτων
Τη µετονοµασία του Ειδικού Ενιαίου Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων ∆οµηµένων Επιφανειών
(ΕΕΤΗ∆Ε) σε Ενιαίο Φόρο Ακινήτων και τη µείωση της φορολογικής επιβάρυνσης κατά 10% 15% σε σχέση µε το ΕEΤΗ∆Ε θα προτείνει σήµερα Πέµπτη στους επικεφαλής της τρόικας ο
υπουργός Οικονοµικών Γιάννης Στουρνάρας.
Η πρόταση του υπουργείου Οικονοµικών η οποία εµπλουτίσθηκε χθες από τις προτάσεις
ΠΑΣΟΚ και ∆ΗΜΑΡ προβλέπει ότι ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων θα εφαρµοσθεί µε
αφορολόγητο όριο 30.000 - 50.000 ευρώ αντικειµενικής αξίας, ενώ το τµήµα της αξίας το
οποίο βρίσκεται πάνω από το αφορολόγητο όριο θα φορολογείται κλιµακωτά µε βάση 6-8
κλιµάκια. Οι συντελεστές φόρου θα ξεκινούν από το 0,1% και ενδεχοµένως να αγγίζουν το 2%
για πολύ µεγάλες περιουσίες. Σε κάθε περίπτωση η προοδευτικότητα του φόρου και τα
κλιµάκια του θα εξετασθούν σήµερα Πέµπτη στη συνάντηση του υπουργού Οικονοµικών µε
τους επικεφαλής της τρόικα.
Με την βούλα των πολιτικών αρχηγών η συγχώνευση Εθνικής - Eurobank
Την απόφαση για τη συγχώνευση της Εθνικής Τράπεζας µε την Eurobank επαναβεβαίωσαν
κατά τη σύσκεψή τους την Τετάρτη οι πολιτικοί αρχηγοί. Το θέµα θα εξετασθεί σήµερα, το
απόγευµα στη συνάντηση του υπουργού Οικονοµικών µε τους επικεφαλής της τρόικα.
Η αγορά αναµένει την οριστική διευθέτηση της συγχώνευσης και τη σχετική διαβεβαίωση µετά
τις επαφές µε την τρόικα παρά το γεγονός ότι οι ελληνικές αρχές στο σύνολό τους
επισηµαίνουν πως η συγχώνευση θα ολοκληρωθεί και πως η συµφωνία είναι µη αναστρέψιµη.
Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα η νοµική συγχώνευση των δύο τραπεζών θα έχει λήξει στο
τέλος του Μαΐου ή στις αρχές του Ιουνίου και εν συνεχεία θα ακολουθήσει η αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου της νέας τράπεζας.
2

Εντός Απριλίου η επανεκκίνηση των έργων στους αυτοκινητόδροµους λέει ο Χατζηδάκης
Επανεκκίνηση των έργων κατασκευής και επισκευής των οδικών αξόνων της χώρας, εκτίµησε
πως θα υπάρξει εντός του Απριλίου, ο υπουργός Ανάπτυξης, µιλώντας στη Βουλή, κατά τη
συζήτηση του νέου αναπτυξιακού νοµοσχεδίου.
Συγκεκριµένα ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε πως «τα έργα στους αυτοκινητόδροµους, έχουν
σταµατήσει για δύο χρόνια, αλλά είµαστε στην τελική ευθεία και µέσα στον Απρίλιο θα µπουν
µπουλντόζες». Παράλληλα σηµείωσε ότι η επανεκκίνηση των αυτοκινητοδρόµων θα
δηµιουργήσει 25.000 θέσεις εργασίας και θα συµβάλλει στην επανεκκίνηση της ελληνικής
οικονοµίας.
Στην Προανακριτική καταθέτει ο Βενιζέλος
Σήµερα Πέµπτη καταθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός Οικονοµικών,
Ευάγγελος Βενιζέλος, στην Προανακριτική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση της λίστας
Λαγκάρντ.
Ο κ.Βενιζέλος θα κληθεί να απαντήσει στα όσα υποστήριξε ο πρώην επικεφαλής του Σ∆ΟΕ,
Ιωάννης ∆ιώτης, ότι πιθανότατα του παρέδωσε στις 8 Ιουλίου το επίµαχο στικάκι, αντί στις
αρχές Αυγούστου, όπως είχε καταθέσει αρχικά στους οικονοµικούς εισαγγελείς.
Έσοδα 41,1 εκατ.ευρώ από την πώληση τεσσάρων ακινήτων του δηµοσίου
Σε περίπου 41,1 εκατ. ευρώ ανέρχεται το συνολικό τίµηµα από την πώληση τεσσάρων
ακινήτων του ∆ηµοσίου στο εξωτερικό, την οποία το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Περιουσίας του ∆ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ∆) χαρακτηρίζει ως «επιτυχή».
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕ∆, το εν λόγω τίµηµα είναι κατά 27,1% και 13,6%
υψηλότερο από την ανεξάρτητη αποτίµηση και τις τιµές εκκίνησης, αντίστοιχα. Για την
ολοκλήρωση της πώλησης απαιτείται η έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ για το ακίνητο
στη Λευκωσία απαιτείται και η άρση του προσωρινού διατάγµατος του Επαρχιακού
∆ικαστηρίου της Λευκωσίας. Για τα ακίνητα στην Τασκένδη και τη Λιουµπλιάνα, το ΤΑΙΠΕ∆
αποφάσισε την εκ νέου προκήρυξη διαγωνισµού εντός 15 ηµερών.
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