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Στο 27% διαμορφώθηκε η ανεργία το γ' τρίμηνο 2013
Στο 27% ανήλθε η ανεργία στην Ελλάδα στο τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2013 , έναντι
27,1% στο τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου 2013.
Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή κατά το τρίτο τρίμηνο του 2013 ο αριθμός
των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.635.905 άτομα και των ανέργων σε 1.345.387. Η
απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μειώθηκε
2,8% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2012. Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά
0,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αυξήθηκε κατά 9,3% σε σχέση με το τρίτο
τρίμηνο του 2012.
Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2013, βρήκαν απασχόληση 135.822 άτομα, τα οποία ήταν
άνεργα πριν από ένα έτος. Παράλληλα, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, 36.361 άτομα
μετακινήθηκαν από τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό σε θέσεις απασχόλησης.
Αντίθετα, 170.584 άτομα, τα οποία ένα χρόνο πριν ήταν απασχολούμενα, σήμερα είναι
άνεργα και άλλα 87.692 άτομα που ήταν απασχολούμενα, είναι πλέον οικονομικά μη
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ενεργά. Επιπλέον, 126.724 άτομα, που πριν ένα έτος ανήκαν στον οικονομικά μη ενεργό
πληθυσμό, εισήλθαν στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, αλλά είναι άνεργα.
Στην Ολομέλεια της Βουλής η «μάχη» για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων
Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου
Οικονομικών για τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων. Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί την
Παρασκευή, οπότε θα πραγματοποιηθεί ψηφοφορία. Αγρότες από τους νομούς
Ηρακλείου και Χανίων φεύγουν το πρωί της Πέμπτης με καράβια από την Κρήτη με
προορισμό το λιμάνι του Πειραιά.
Εκτιμάται ότι περισσότεροι από 1.000 αγρότες από την Κρήτη θα φθάσουν στην Αθήνα,
όπου θα συναντηθούν με αγρότες από την Ήπειρο και άλλες περιοχές. Αύριο, Παρασκευή,
στις 12:00, προγραμματίζεται πανελλαδικό παναγροτικό συλλαλητήριο, σε ένδειξη
διαμαρτυρίας για τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για τον ενιαίο φόρο ακινήτων.
Δίκαιη η ρύθμιση για τους πλειστηριασμούς λέει ο Χατζηδάκης

Χωρίς ρητή συμφωνία με την τρόικα, αλλά με την ανοχή της, παρουσιάστηκε χθες η
ρύθμιση για τους πλειστηριασμούς, όπως δήλωσε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, Κωστής Χατζηδάκης.
Μιλώντας στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Mega, o κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι υπάρχουν
ενστάσεις από μερίδα βουλευτών, παρόλα αυτά υποστήριξε ότι «έχει γίνει κατανοητό ότι
είναι πρόκειται για μία ρύθμιση δίκαιη, ισορροπημένη που έρχεται χωρίς τη ρητή
συμφωνία της τρόικας και πιστεύω με την ανοχή της». Ο υπουργός ανέφερε ότι είχε χθες
το πρωί μια συνάντηση με βουλευτές και άλλη μια το απόγευμα και όπως είπε, στη
δεύτερη υπήρχε μια διαφορετική τοποθέτηση.
Ο κ.Χατζηδάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών. «Φυσικά το νομοσχέδιο δεν είναι
γραμμένο σε πέτρα. Κάποια πράγματα μπορεί να αλλάξουν αλλά δεν μπορώ να υποσχεθώ
ότι μπορούν να αλλάξουν πολλά», σημείωσε χαρακτηριστικά.
«Ράπισμα» Ευρωκοινοβουλίου σε τρόικα και Eurogroup για τα Μνημόνια
Στο αρχικό συμπέρασμα ότι τόσο η τρόικα όσο και το Eurogroup πρέπει να λογοδοτούν
στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς για τα προγράμματα στήριξης προκειμένου να
τεκμηριώνουν με μεγαλύτερη διαφάνεια και επιστημονική επάρκεια τις παρεμβάσεις
πολιτικής που ζητούν στα κράτη μέλη στα οποία εφαρμόζονται Μνημόνια καταλήγει το
προσχέδιο έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Οι συντάκτες της έκθεσης Ότμαρ Κάρας (ΕΛΚ, Αυστρία) και Λιέμ Χοάνγκ Νγκοκ
(Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, Γαλλία) στην έκθεσή τους κάνουν έναν απολογισμό της
οικονομικής κατάστασης στις χώρες του προγράμματος κατά την έναρξη της κρίσης,
αποτιμούν τη θεσμική δομή της τρόικας και περιγράφουν τις οικονομικές παραδοχές
βάσει των οποίων δόμησε τους στόχους της σε Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία και Κύπρο.
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Εμμέσως δε ασκούν κριτική στην Ευρωζώνη για την έλλειψη νομικής βάσης στη σύσταση
της τρόικας, ενώ αμφισβητούν την ορθότητα της επιλογής της Κομισιόν να μετέχει στην
τρόικα, όντας ταυτόχρονα και θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου το δώρο Χριστουγέννων
Υποχρεωτική, έως τις 21 Δεκεμβρίου, είναι η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων στους
μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, που εργάζονται με σύμβαση αορίστου ή ορισμένου
χρόνου.
Όπως επισημαίνει η ΓΣΕΕ, για τον υπολογισμό του ποσού των Δώρων λαμβάνεται υπόψη
ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η
χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η Μαΐου
μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Έτσι, οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας
τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή όλη τη χρονική περίοδο δηλαδή από
την 1η Μαΐου μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο
που είναι ίσο με ένα (1) μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25
ημερομίσθια
για
τους
αμειβόμενους
με
ημερομίσθιο.
Για όσους μισθωτούς η σχέση τους με τον εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το
προαναφερθέν χρονικό διάστημα είτε γιατί αποχώρησαν οικειοθελώς από την εργασία
τους, είτε γιατί απολύθηκαν, δικαιούνται να λάβουν τμήμα δώρου ανάλογο με τη χρονική
διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης. Σε αυτή τη περίπτωση το δώρο Χριστουγέννων θα
το υπολογίσουν ως εξής: 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια - ανάλογα με το πώς
αμείβονται - για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.
ΕΣΕΕ: Μειωμένο κατά 2,51% το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού
Φθηνότερο κατά 2,51%, σε σχέση με πέρυσι, αναμένεται το φετινό χριστουγεννιάτικο
τραπέζι, σύμφωνα με δειγματοληπτικό έλεγχο που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο
Εμπορίου και Υπηρεσιών της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ).
Πιο συγκεκριμένα, το χριστουγεννιάτικο οικογενειακό τραπέζι θα κοστίσει 147,75 ευρώ
έναντι 151,56 ευρώ που κόστιζε πέρυσι και 158,93 το 2011 την ίδια ακριβώς περίοδο, με
τα ίδια ακριβώς προϊόντα. Η διαφορά των 3,81 ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστιαία
μείωση 2,51%, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2012, αντανακλά τη στασιμότητα των
τιμών στα κρεατικά , με κάποιες ανεπαίσθητες αυξητικές μεταβολές στη τιμή της
γαλοπούλας (11,11%) και του χοιρινού (5,41%). Η αξία όμως του ντόπιου αρνιού κινείται
στα ίδια ακριβώς επίπεδα με τη περυσινή περίοδο, ήτοι 7 ευρώ το κιλό.
Συσσωρευμένες οφειλές έχει το 35% των νοικοκυριών
Ένα στα δυο νοικοκυριά επιβαρύνθηκε εφέτος με φόρο "κατοχής" ακινήτων ύψους ενός
μισθού, σύμφωνα με έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τη φορολόγηση ακινήτων. Σύμφωνα με
την έρευνα, το 35% έχει συσσωρευμένες οφειλές, ενώ περίπου 1 εκατ. νοικοκυριά έχουν
δανειακά βάρη στο ακίνητο που διαμένουν. Σύμφωνα με την έρευνα το 86,7% του
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πληθυσμού κατέχει κάποιο ακίνητο ενώ στα νοικοκυριά που έχουν άνεργους το ποσοστό
αυτό δε διαφέρει σημαντικά (84,9%).
Την ίδια ώρα 1 στα 3 νοικοκυριά φοβάται ότι θα χάσει το σπίτι του εξ αιτίας τόσο των
συσσωρευμένων υποχρεώσεων όσο και των επιπρόσθετων επιβαρύνσεων (δανειακών,
φορολογικών και άλλων). Η ανασφάλεια αυτή δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο
αποεπένδυσης και κατάρρευσης των αξιών των ακινήτων.
Στον πάγο μπαίνει η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
Στον πάγο μέχρι νεωτέρας μπαίνει η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, μπροστά στις πιέσεις της
τρόικας να ανοίξει στον ανταγωνισμό η αγορά λιανικής του φυσικού αερίου σε Αθήνα,
Θεσσαλονίκη, και Θεσσαλία, που μονοπωλείται σήμερα από τις ΕΠΑ.
Αυτό αποφασίστηκε κατά τη σύσκεψη για τα ενεργειακά που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου
υπό τον πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης Ευ.
Βενιζέλου και της ηγεσίας των υπουργείων ΠΕΚΑ και Ανάπτυξης. Σύμφωνα με Τα Νέα,
έγινε σαφές ότι η τρόικα ζητά εδώ και καιρό να αλλάξει το καθεστώς λειτουργίας της
αγοράς και να καταργηθεί το μονοπώλιο που έχουν μέχρι το 2030 στην αγορά λιανικής
του φυσικού αερίου οι ΕΠΑ, στις οποίες μέτοχοι είναι με 51% η ΔΕΠΑ και με 49% η Shell
(Αττική) και η Eni (Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία).
Στην ελληνική διάσωση ως «κανονικό» μέλος του Eurogroup η Ιρλανδία
Κέρδη ύψους 126 εκατ. ευρώ από τις επενδύσεις της σε ελληνικά ομόλογα θα επιστρέψει
στην Ελλάδα η Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Irish
Examiner» στο πλαίσιο έγκρισης του μεσοπρόθεσμου σχεδίου οικονομικής στρατηγικής
της Ιρλανδίας, η κυβέρνηση της χώρας συμφώνησε στην πληρωμή 126 εκατ. ευρώ στην
Ελλάδα, μέσα στα επόμενα χρόνια ως μέρος παλαιότερης συμφωνίας, με στόχο τη μείωση
του ελληνικού χρέους.
Καθώς τώρα η Ιρλανδία έχει επίσημα εξέλθει του προγράμματος διάσωσης και είναι και
πάλι ένα «κανονικό» μέλος της Ευρωζώνης, οφείλει να συμμορφωθεί με τη συμφωνία
διάσωσης της Ελλάδας και να επιστρέψει τα κέρδη που καταγράφει από τις αποδόσεις
των ελληνικών ομολόγων που διακρατά η Κεντρική Τράπεζα. Ως μέρος του σχεδίου
δανεισμού, τα κεφάλαια θα προέλθουν από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας και θα
δοθούν σταδιακά στην Ελλάδα από το επόμενο έτος και μέχρι το 2025.
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Oι 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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