18 Σεπτεµβρίου 2012
Ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ οι ακάλυπτες επιταγές την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου
Σε 9.554 τεµάχια αξίας 104,2 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ακάλυπτες επιταγές τον Αύγουστο του 2012,
παρουσιάζοντας µείωση 5,50% σε τεµάχια και αύξηση 17,4% σε αξία, σε σύγκριση µε τον
περασµένο µήνα του ιδίου έτους, σύµφωνα µε στοιχεία της Τειρεσίας ΑΕ. Οι ακάλυπτες επιταγές
διαµορφώθηκαν στο οκτάµηνο στα 1,02 δισ. ευρώ, ενώ σε τεµάχια ανήλθαν σε 97.172.
Αύξηση των ανέργων των Αύγουστο κατά 13,52% σε σχέση µε πέρυσι
Αυξηµένος κατά 13,52% εµφανίζεται τον Αύγουστο σε σχέση µε τον ίδιο µήνα πέρυσι, ο αριθµός
των εγγεγραµµένων ανέργων, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΑΕ∆. Ωστόσο σε µηνιαία βάση,
έναντι δηλαδή του Ιουλίου, εµφανίζει µικρή µείωση 0,99%. Ειδικότερα, τον Αύγουστο οι
εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα του ΟΑΕ∆ έφθασαν στα 787.035 άτοµα. Από αυτά 324.876
είναι άνδρες (ποσοστό 41,28%) και 462.159 είναι γυναίκες (ποσοστό 58,72%).
Εφικτή η πρόσθετη οικονοµική στήριξη προς την Ελλάδα λέει ο Τσάρλς Νταλάρα
Την άποψη ότι πρόσθετη οικονοµική στήριξη προς την Ελλάδα µπορεί να χρηµατοδοτηθεί
εύκολα µε µείωση των ευνοϊκών επιτοκίων δανεισµού από το ∆ΝΤ και την ΕΕ εξέφρασε ο
∆ιευθύνων Σύµβουλος του ∆ιεθνούς Χρηµατοπιστωτικού Ινστιτούτου (IIF) Τσάρλς Νταλάρα
µιλώντας σήµερα, σε δηµοσιογράφους στο Πεκίνο. Ο επικεφαλής του IIF σηµείωσε ότι το
ελληνικό πρόγραµµα µπορεί να επιµηκυνθεί κατά δύο χρόνια τουλάχιστον, εφόσον η Ελλάδα
τηρήσει τις δεσµεύσεις της και υπογράµµισε ότι θα πρέπει να υπάρξει νέα στήριξη προς την
Ελλάδα για να επιστρέψει η οικονοµία σε ανάπτυξη.
Κλειστές οι ∆ΟΥ την Παρασκευή λόγω 24ωρης απεργίας των εφοριακών
Σε 24ωρη απεργία την ερχόµενη Παρασκευή 21 Σεπτεµβρίου προχωρά η Πανελλήνια
Οµοσπονδία των εργαζοµένων στις ∆ΟΥ.
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Σε ανακοίνωση της Οµοσπονδίας αναφέρεται ότι «δεν αντέχουµε άλλο» τη «διάλυση των
υπηρεσιών µας, µέσω της στοχοποίησης, απαξίωσης και κατασυκοφάντησης του κλάδου µας,
άλλες µειώσεις στους µισθούς µας, απολύσεις µέσω εφεδρειών, τους άδικους φόρους και τα
χαράτσια».
Στο µικροσκόπιο του Σ∆ΟΕ εκείνοι που έβγαλαν από τη χώρα 22 δισ. ευρώ
∆ιασταυρώσεις µε κάθε δυνατό µέσο και σε ταχύτατους ρυθµούς πραγµατοποιεί το Σ∆ΟΕ για τα
εµβάσµατα 54.000 Ελλήνων που έβγαλαν από τη χώρα συνολικά 22 δισ. ευρώ την τελευταία
τριετία (2009 - 2011). Σύµφωνα µε την εφηµερίδα Τα Νέα, όπως προκύπτει από τον πρώτο
έλεγχο στο CD µε τα 54.000 ονόµατα των πολιτών που έβγαλαν στο εξωτερικό από 100.000
ευρώ και άνω, περίπου 3.000 εξ αυτών έστειλαν τα υψηλότερα εµβάσµατα, κατά µέσο όρο 2,5
εκατ. ευρώ έκαστος, ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις τα ποσά ξεπερνούν τα 6 - 7 εκατ. ευρώ.
Mείωση του εµπορικού ελλείµµατος στο εξάµηνο
Έλλειµµα 8,1 δισ. ευρώ εµφάνισε το εµπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας στο πρώτο εξάµηνο του
έτους, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν χθες στη δηµοσιότητα. Το
εµπορικό ισοζύγιο της χώρας µειώθηκε από 12,3 δισ. ευρώ, σε 8,1 δισ. ευρώ.
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