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Σε βαρύ κλίµα η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών για τα 11,9 δισ. ευρώ
Νευρικότητα επικρατεί µεταξύ των κυβερνητικών εταίρων, όσο πλησιάζει η ώρα των τελικών
αποφάσεων για το σκληρό πακέτο των 11,9 δισ. ευρώ. Ενδεικτική του κλίµατος η ανταλλαγή
βολών µεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ν∆, µετά τις πληροφορίες που δηµοσιοποιήθηκαν για αναζήτηση
επιπλέον περικοπών από µισθούς, συντάξεις, επιδόµατα, ύψους 2 δισ. ευρώ, καθώς διαφορετικά
δεν θα υπάρξει συµφωνία µε την τρόικα. Κατόπιν αυτών, σε βαρύ κλίµα αναµένεται να
πραγµατοποιηθεί η σύσκεψη των τριών πολιτικών αρχηγών στο Μέγαρο Μαξίµου, σήµερα, το
µεσηµέρι.
Μείωση 7,3% του τζίρου στη βιοµηχανία τον Ιούλιο
Μείωση 7,3% κατέγραψε ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιοµηχανία τον Ιούλιο 2012, ενώ κατά
12,8% υποχώρησε ο γενικός δείκτης νέων παραγγελιών στη βιοµηχανία. Σύµφωνα µε την
Ελληνική Στατιστική Αρχή ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιοµηχανία σε σύγκριση µε
τον αντίστοιχο ∆είκτη του Ιουλίου 2011, παρουσίασε µείωση κατά 7,3%, έναντι αύξησης 20,4%
που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.
Αυξάνονται κατά 51,2 εκατ. ευρώ τα κονδύλια από το ΕΣΠΑ για τη στήριξη ανέργων
και νέων επιχειρηµατιών
Με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκη αυξάνεται κατά 51,2 εκατ. ευρώ ο
προϋπολογισµός του προγράµµατος του ΕΣΠΑ για στήριξη νέων επιχειρηµατιών και ανέργων
προκειµένου να δηµιουργήσουν νέες επιχειρήσεις. Με την αύξηση των διαθέσιµων κονδυλίων, θα
ενταχθούν στο πρόγραµµα επιπλέον 3.207 επιλαχούσες προτάσεις, πέρα από τις 2.228 που έχουν
ήδη ενταχθεί. Παράλληλα, διευκολύνονται οι επιχειρήσεις προκειµένου να προετοιµάσουν τους
απαιτούµενους φακέλους για συµµετοχή στο πρόγραµµα. Πρόκειται για το πρόγραµµα
«Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας, των επιχειρήσεων
και των εργαζοµένων» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων»
του ΕΣΠΑ 2007-2013.
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Προς αξιοποίηση 3.152 ακίνητα του δηµοσίου
Η προσπάθεια αξιοποίησης της περιουσίας του ∆ηµοσίου συνεχίζεται, τόνισε µιλώντας στη
Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Χρ. Σταϊκούρας. Σύµφωνα µε στοιχεία του
ΤΑΙΠΕ∆, που παρέθεσε ο ίδιος, έχουν εξεταστεί τα χαρτοφυλάκια 30 διαφορετικών φορέων του
∆ηµοσίου µε συνολικό αριθµό 80.714 ακίνητα. Με βάση τα κριτήρια που έθεσαν οι σύµβουλοι,
πρόσθεσε ο αναπληρωτής υπουργός, επελέγησαν προς αξιοποίηση 3.152 ακίνητα κατανεµηµένα
σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.
Στα ύψη έχει εκτοξευθεί η οικονοµική ανασφάλεια των Ελλήνων
Στα ύψη έχει εκτοξευτεί η οικονοµική ανασφάλεια των Ελλήνων, σύµφωνα µε έρευνα της
πολυεθνικής συµβουλευτικής εταιρείας The Boston Consulting Group (BCG), στην οποία
συµµετείχαν 16 χώρες. Από τους ερωτηθέντες, εννέα στους δέκα έλληνες δήλωσαν ότι
αισθάνονται άγχος για το µέλλον, σηµειώνοντας το µεγαλύτερο επίπεδο άγχους που
παρατηρήθηκε ποτέ σε οποιαδήποτε χώρα που συµµετείχε στην Έρευνα, οποιαδήποτε χρονική
στιγµή. Σχεδόν όλοι οι Έλληνες αισθάνονται ότι έχουν επηρεαστεί προσωπικά από την
οικονοµική κρίση, και η χαµηλή αυτοπεποίθηση που αισθάνονται έχει οδηγήσει σε σηµαντική
µείωση των αγορών σε σχέση µε προηγούµενα χρόνια: το 68% να δηλώνει ότι θα µειώσει και
άλλο τις αγορές, το 28% θα παραµείνει στα ίδια επίπεδα και µόνο το 4% σκοπεύει να αυξήσει τις
αγορές. Το 70% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα δήλωσε ότι αισθάνεται οικονοµική ανασφάλεια.
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Μέχρι τις 30 Νοέµβριου η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων
Με απόφαση του υφυπουργού Οικονοµικών Γ. Μαυραγάνη παρατείνεται για όλους τους
υπόχρεους η προθεσµία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές που
πραγµατοποιήθηκαν το ηµερολογιακό έτος 2011, µέχρι 30/11/2012, ανεξαρτήτως Αριθµό
Φορολογικού Μητρώου.
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