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Θα χρειαστούν 20 χρόνια για να πέσει η ανεργία κάτω από το 10%
Τουλάχιστον 20 χρόνια θα απαιτηθούν προκειµένου να δηµιουργηθούν ένα εκατοµµύριο θέσεις
εργασίας και να µειωθεί το ποσοστό της ανεργίας κάτω από το 10% προβλέπει, σύµφωνα µε
πληροφορίες, η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνοµοσπονδίας
Εργατών Ελλάδος, (ΙΝΕ - ΓΣΕΕ) για την εθνική οικονοµία, που αναµένεται να δοθεί στη
δηµοσιότητα εντός των εποµένων ηµερών, µε την ευκαιρία της ∆ιεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, οι όποιες επενδύσεις γίνουν µεσοπρόθεσµα θα δηµιουργήσουν την
λεγόµενη «άνεργη ανάπτυξη», καθώς θα αφορούν σε δραστηριότητες που δεν απαιτούν υψηλό
αριθµό
απασχολουµένων
ή
θα
είναι
υψηλής
τεχνολογίας.
Όπως αναφέρεται επίσης στην έκθεση, από το 2009 έως σήµερα, οι µισθωτοί έχουν χάσει
περίπου το 1/4 της αγοραστικής δύναµης του εισοδήµατός τους, ενώ αν εξαιτίας της υψηλής
ανεργίας οι µισθολογικές πιέσεις συνεχιστούν, τότε το 2014 θα απωλέσουν το 50% της
αγοραστικής δύναµης. Συγκεκριµένα, οι αποδοχές µισθωτών και αυτοαπασχολουµένων
µειώθηκαν την τελευταία τριετία κατά 41 δισ. ευρώ.
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Ηλεκτρονικά οι διορθώσεις στα εκκαθαριστικά του ΦΑΠ
Ηλεκτρονικά θα µπορούν οι πολίτες να διορθώνουν τα εκκαθαριστικά Φόρου Ακίνητης
Περιουσίας για τα έτη 2011 και 2012, καθώς τις επόµενες ηµέρες αναµένεται να ενεργοποιηθεί
η συγκεκριµένη εφαρµογή. Μάλιστα, ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρης
ανέφερε νωρίτερα µέσω twitter ότι η εφαρµογή θα είναι διαθέσιµη έως τις 15 Σεπτεµβρίου.
Έως σήµερα οι πολίτες, στα εκκαθαριστικά ΦΑΠ των οποίων διαπιστώθηκαν λάθη, έπρεπε να
επισκέπτονται τις ∆ΟΥ και να καταθέτουν αίτηση διόρθωσης προσκοµίζοντας τα απαραίτητα
δικαιολογητικά.
Σύµφωνα µε το in.gr, το οικονοµικό επιτελείο προκειµένου να περιορίσει την γραφειοκρατία
και την ταλαιπωρία των φορολογουµένων, προχώρησε στη δηµιουργία µιας ηλεκτρονικής
εφαρµογής για τις διορθώσεις εκκαθαριστικών Φόρου Ακίνητης Περιουσίας. Η εφαρµογή
βρίσκεται ήδη σε δοκιµαστική λειτουργία και µέσα στις επόµενες ηµέρες θα δοθεί προς χρήση
στο κοινό.
Σαµαράς: Το πρώτο µνηµόνιο ήταν λάθος
Στη συνέντευξή του στην «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία», ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς
επανέλαβε ότι δικαιώθηκε όταν έλεγε ότι ήταν λανθασµένο το πρώτο µνηµόνιο, αλλά
προσθέτει ότι διορθώνονται τα λάθη και φέρνει ως παράδειγµα την µείωση του ΦΠΑ στην
εστίαση. Παράλληλα, είπε πως το 70% του πρωτογενούς πλεονάσµατος που θα επιτευχθεί
φέτος θα κατευθυνθεί στην ενίσχυση των χαµηλοσυνταξιούχων. Ο πρωθυπουργός σηµειώνει
πως η δηµιουργία πρωτογενούς πλεονάσµατος αποτελεί «το πρώτο αποφασιστικό βήµα για να
βγούµε από την ανάγκη συνεχών Μνηµονίων».
Τονίζει ότι ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασµα είναι εφικτός και πως «ακόµα και οι πιο
σκληροί επικριτές της χώρας µας στο παρελθόν, δέχονται πλέον ότι οι θυσίες του λαού µας
πιάνουν τόπο. Ποιοι άραγε και γιατί προσπαθούν να γκρεµίσουν αυτή την εικόνα;».
Υποστηρίζει πως στον ένα χρόνο διακυβέρνησης υπάρχει σηµαντική αλλαγή και την επόµενη
χρονιά θα έλθει η ανάκαµψη. «Όποιοι δεν τα βλέπουν όλα αυτά, απλά είναι δέσµιοι του
λαϊκισµού τους. Αλλά ο κόσµος δεν τους ακούει και δεν τους ακολουθεί πια» λέει
χαρακτηριστικά, επικρίνοντας την αντιπολίτευση. Αναφέρει ότι η αύξηση της ανεργίας
«φρέναρε» και πως «αν δεν σταθεροποιηθεί η χώρα, δεν θα µπορέσουν να υπάρξουν
επενδύσεις».
Στη γερµανική Βουλή το τρίτο πακέτο στήριξης για την Ελλάδα
Το τρίτο πακέτο βοήθειας προς την Ελλάδα θα συζητηθεί στην Επιτροπή Προϋπολογισµού του
γερµανικού Κοινοβουλίου το απόγευµα της ∆ευτέρας, µε τον υπουργό Οικονοµικών,
Β.Σόιµπλε να ενηµερώνει τους βουλευτές για τον σχεδιασµό της κυβέρνησης, στον οποίο ο
ίδιος αναφέρθηκε πρόσφατα.
Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του Κοινοβουλίου, η συζήτηση θα έχει ως θέµα «το τρίτο
πακέτο βοήθειας για την Ελλάδα» και έχει ζητηθεί από τους Πράσινους. Στο πλαίσιο της ίδιας
συνεδρίασης θα πραγµατοποιηθεί και «ενηµέρωση από το υπουργείο Οικονοµικών για την
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τρίτη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το επίπεδο εφαρµογής των µέτρων του δεύτερου
Προγράµµατος Προσαρµογής της Ελλάδας ως το τέλος του δευτέρου τριµήνου του 2013».
Η τελική πρόταση της κυβέρνησης για τους πλειστηριασµούς
Προστασία από τους πλειστηριασµούς µόνο της κύριας και µοναδικής κατοικίας των
οικονοµικά και κοινωνικά αδύναµων πολιτών µε εισοδηµατικά κριτήρια, αλλά και όσων οι
οφειλές από καταναλωτικά δάνεια δεν ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ περιλαµβάνεται στην τελική
πρόταση της κυβέρνησης που θα παρουσιαστεί στην τρόικα στα µέσα Σεπτεµβρίου.
Σύµφωνα µε το Έθνος της Κυριακής, ουσιαστικά ανοίγει ο δρόµος για να βγουν στο σφυρί
εξοχικά, δεύτερη κατοικία, καθώς και εµπορικά και επαγγελµατικά ακίνητα.
Η µείωση στο φόρο πετρελαίου θέρµανσης µεταξύ των διεκδικήσεων της Αθήνας
Ένα νέο πλαίσιο διεκδικήσεων απέναντι στην τρόικα και χρονοδιάγραµµα εξόδου από το
µνηµόνιο επιδιώκουν να διαµορφώσουν στο Μέγαρο Μαξίµου. Αυτή θα είναι και η βάση της
οµιλίας του πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά στην ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από την
οποία θα εκπέµψει ένα µήνυµα αισιοδοξίας για την πορεία της οικονοµίας.
Οι υπουργοί επιχειρούν να κλείσουν όλες τις εκκρεµότητές τους, προκειµένου η νέα
αξιολόγηση της τρόικας να γίνει χωρίς εµπλοκές και η κυβέρνηση να είναι σε θέση να
προβάλει
συγκεκριµένες
διεκδικήσεις.
Σύµφωνα µε Τα Νέα, οι επιδιώξεις είναι:
•
•
•

Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης, µε στόχο τη
στήριξη των οικονοµικά αδύναµων στρωµάτων εν όψει του χειµώνα.
Κινήσεις για την ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς, ιδίως µέσω του τραπεζικού
συστήµατος.
Επανεξέταση του θέµατος της κινητικότητας και των απολύσεων στο ∆ηµόσιο, εν όψει
του δεύτερου κύµατος της διαθεσιµότητας 12.500 υπαλλήλων έως το τέλος του έτους.

Πρωτεύουσα της ανεργίας η Θεσσαλονίκη
Πρωτεύουσα της ανεργίας χαρακτήρισε τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου
Παναγιώτης Τσαραµπουλίδης, σηµειώνοντας πως το ποσοστό των ανέργων στο πολεoδοµικό
συγκρότηµα
έχει
ξεπεράσει
το
35%.
Όπως χαρακτηριστικά σηµείωσε, κατά τη διάρκεια σύσκεψης µε τους προέδρους των
Εργατικών Κέντρων της Β. Ελλάδας, εν όψει της ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, «πρόκειται
για ένα ποσοστό ανεργίας που δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ ξανά στην ΕΕ».
Έπεισε περισσότερο ο Στάινµπρουκ
Να κέρδισε οριακά τις εντυπώσεις στο τηλεοπτικό ντιµπέιτ εµφανίζεται ο υποψήφιος των
Σοσιαλδηµοκρατών Πέερ Στάινµπρουκ χωρίς ωστόσο αυτό να ενισχύει σηµαντικά την ελπίδα
για καλύτερο αποτέλεσµα στις επικείµενες εκλογές. Πιο «φλύαρη» αλλά πάντα σε χαµηλούς
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τόνους η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, πιο αιχµηρός, όπως συνήθως ο Στάινµπρουκ, ο οποίος
όµως δεν απέφυγε µερικά λάθη.
Σε γρήγορη δηµοσκόπηση των ARD/infratest αµέσως µετά τη λήξη της τηλεµαχίας, το 49%
των τηλεθεατών δηλώνει ότι πείστηκε περισσότερο από τον Στάινµπρουκ έναντι ενός 44% που
βρήκε πιο στέρεη την εµφάνιση της Μέρκελ. Τα σχόλια στο γερµανόφωνο twitter -όπου, αξίζει
να σηµειωθεί, το tvduell κυριάρχησε το βράδυ της Κυριακής- δεν φαίνεται να αµφισβητούν
αυτήν
την
εικόνα.
Τα περισσότερα γερµανικά ΜΜΕ αποτιµούν την τηλεµαχία περισσότερο ως ανταλλαγή
απόψεων, κατά τη διάρκεια της οποίας η ένταση ανέβηκε σχετικά σε ελάχιστες περιπτώσεις,
παρά ως κονταροχτύπηµα. Ο Πέερ Στάινµπρουκ επιβεβαίωσε τη φήµη του ισχυρού οµιλητή,
δίνοντας σύντοµες αλλά αιχµηρές απαντήσεις -αυτό ήταν που τον βοήθησε να κερδίσει τις
εντυπώσεις.
Εκστρατεία Οµπάµα εναντίον των «διστακτικών» για τη Συρία
Η πρώτη µάχη που καλείται να δώσει ο Μπαράκ Οµπάµα για τη Συρία ξεκίνησε στο λόφο του
Καπιτωλίου: Η αµερικανική κυβέρνηση έχει εξαπολύσει εκστρατεία για να πάρει την έγκριση
βουλευτών και γερουσιαστών, ορισµένοι από τους οποίους συνεχίζουν να εµφανίζονται
επιφυλακτικοί για την σκοπιµότητα µίας στρατιωτικής επέµβασης. Την ίδια στιγµή, η
∆αµασκός προειδοποιεί πως ένα αµερικανικό χτύπηµα θα καταλήξει να ενισχύσει την Αλ
Κάιντα
και
τους
συνεργάτες
της.
To απόγευµα της Κυριακής, βουλευτές και γερουσιαστές έλαβαν κεκλεισµένων των θυρών
ενηµέρωση για το ζήτηµα της Συρίας από την οµάδα εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου.
Ακόµη και µετά από αυτό όµως, όπως αναφέρει το Reuters, αρκετοί δεν φάνηκαν να
πείστηκαν.

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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