13 Σεπτεµβρίου 2012
Στα 67 το όριο συνταξιοδότησης αντί απολύσεων στο δηµόσιο, η νέα πρόταση της
τρόικα
Με ενιαίο µέτωπο εµφανίστηκαν οι κυβερνητικοί εταίροι κατά των απολύσεων στο δηµόσιο και
των επώδυνων αλλαγών στα εργασιακά. Κατόπιν αυτού, η τρόικα φαίνεται να αποσύρει -προς το
παρόν- από το τραπέζι των διαπραγµατεύσεων το αίτηµα για τις απολύσεις στο ∆ηµόσιο,
ζητώντας όµως ως αντιστάθµισµα την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 66 ή 67
έτη, καθώς και ένα νέο µοντέλο εφεδρείας/διαθεσιµότητας. Η σκυτάλη περνά στον υπουργό
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης Αντώνη Μανιτάκη, ο οποίος αφού έχει απορρίψει κατηγορηµατικά
το ενδεχόµενο απολύσεων καλείται τώρα να πείσει την τρόικα για την επάρκεια του σχεδίου
µείωσης δηµοσίων υπαλλήλων.
Συµφωνία χρηµατοδότησης αναπτυξιακών έργων µεταξύ ΕΤΕπ και Ελλάδας
Στην υπογραφή χρηµατοδότησης αναπτυξιακών έργων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων (ΕΤΕπ)προχωρά σήµερα η κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς
συναντάται σήµερα µε τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Βέρνερ Χόγιερ. Η
συµφωνία θα δώσει τέλος στην πολύµηνη αβεβαιότητα που είχε καθηλώσει τις χρηµατοδοτήσεις
από την ΕΤΕπ στο επίπεδο των µόλις 10 εκατ. ευρώ για το 2012. Επιπλέον, η συµφωνία θα
προβλέπει την υποστήριξη της ΕΤΕπ στο ελληνικό πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων, στην
υλοποίηση έργων Σ∆ΙΤ (συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα), στη χρηµατοδότηση ξένων
επενδύσεων στην Ελλάδα και στην προώθηση έργων σε κρίσιµους τοµείς, όπως η ενέργεια και η
διαχείριση αποβλήτων.
Μέσα σε ένα µήνα θα εκδικάζονται οι µεγάλες φορολογικές υποθέσεις
Με διαδικασίες «εξπρές», δηλαδή µέσα σε έναν µήνα, θα εκδικάζονται όλες οι φορολογικές
υποθέσεις που έχουν αντικείµενο 150.000 ευρώ και άνω. Ακόµη, επεκτείνεται η εφαρµογή του
νόµου για τη διαφθορά των κρατικών αξιωµατούχων (πρώην υπουργών, γενικών γραµµατέων,
διοικητών κ.λπ.) στο σύνολο των δηµοσίων υπαλλήλων, ακόµα στον στενό και ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα, ∆ΕΚΟ, αλλά και των υπαλλήλων των κρατικών τραπεζών.
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Επίσης, για τα περιβόητα «φακελάκια» σε γιατρούς, εφοριακούς κ.λπ. θα είναι υποχρεωτική
πλέον (και όχι όπως είναι τώρα δυνητική) η επιβολή χρηµατικής ποινής στο 50πλάσιο του
ωφελήµατος που αποκόµισαν από την παράνοµη συναλλαγή. Αυτά ανακοίνωσε ο υπουργός
∆ικαιοσύνης Αντώνης Ρουπακιώτης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, κάνοντας παράλληλα
αναφορά στις νοµοθετικές πρωτοβουλίες του υπουργείου, στις αποδοχές των δικαστών και σε
άλλα ζητήµατα.
Ξεµπλοκάρουν 1.624 µικρές επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά ύψους 665 εκατ. ευρώ
Μέχρι το τέλος του χρόνου υπολογίζεται να έχουν ξεπεραστεί οι γραφειοκρατικές δυσκολίες για
1.624 µικρές επενδύσεις φωτοβολταϊκών συστηµάτων, συνολικού προϋπολογισµού 665 εκατ.
ευρώ. Αυτός είναι ο στόχος της Οµάδας Μικρών Έργων που συστάθηκε µε απόφαση του
υφυπουργού Ανάπτυξης Νότη Μηταράκη, ενώ παράλληλα έχει δροµολογηθεί και η διαδικασία
για την επανεξέταση οκτώ µεγάλων επενδύσεων. Πρόκειται για επενδυτικά έργα συνολικού
προϋπολογισµού 600 εκατ. ευρώ. Μέσα στις επόµενες µέρες θα κατατεθεί στη Βουλή ο νέος
αναπτυξιακός νόµος που στοχεύει σε µεγαλύτερη διαφάνεια και ταχύτητα στην υλοποίηση των
επενδύσεων.
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