9 Οκτωβρίου 2012
Φρούριο η Αθήνα για την Α. Μέρκελ
Με δρακόντεια µέτρα ασφαλείας υποδέχεται η Αθήνα τη Γερµανίδα καγκελάριο, ενώ κυβέρνηση
και ΕΛΑΣ βρίσκονται σε κόκκινο συναγερµό µε 7.000 αστυνοµικούς να έχουν αναπτυχθεί στους
δρόµους. Συλλαλητήριο έχουν προγραµµατίσει ΓΣΕΕ και Α∆Ε∆Υ. Στις 13:30 το µεσηµέρι
αναµένεται να φτάσει στην Αθήνα η Γερµανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, την οποία θα
υποδεχθεί επισήµως στο αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ο πρωθυπουργός Αντώνης
Σαµαράς. Σν συνεχεία, στις 14:15 µµ θα συναντηθούν το µεσηµέρι στο Μέγαρο Μαξίµου και
αµέσως µετά θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στα ΜΜΕ. Στις 16:45 η Άνγκελα Μέρκελ θα έχει
συνάντηση µε τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας Κάρολο Παπούλια, ενώ στις 17:30 η γερµανίδα
καγκελάριος και ο πρωθυπουργός θα έχουν συνάντηση µε µέλη της ελληνικής και γερµανικής
επιχειρηµατικής κοινότητας.
ΓΣΕΒΕΕ: Πάνω από 100.000 επιχειρήσεις έκλεισαν σε δύο χρόνια
Περισσότερες από 100.000 επιχειρήσεις έχουν κλείσει τα τελευταία δύο χρόνια, έχουν χαθεί
περίπου 500.000 θέσεις απασχόλησης, ενώ το δίχτυ κοινωνικής προστασίας είναι ανύπαρκτο µε
αποτέλεσµα η οικονοµική κρίση να έχει µετατραπεί και σε κρίση ανθρωπιστική, επισηµαίνει η
Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) σε ανακοίνωσή
της µε αφορµή της επίσκεψη της Α. Μέρκελ στην Αθήνα. Επιπλέον η ΓΣΕΒΕΕ διαπιστώνει
ανεπάρκεια των διαρθρωτικών αλλαγών, ιδιαίτερα εκείνων που αναφέρονται στο άνοιγµα των
κλειστών επαγγελµάτων, σηµειώνοντας ότι στην Ελλάδα το µεγαλύτερο µέρος των αγορών
προϊόντων κυριαρχείται από επιχειρήσεις ολιγοπωλιακού χαρακτήρα, µια χρόνια στρέβλωση, η
οποία επηρεάζει αρνητικά τη διαµόρφωση των τιµών.
«Στο τραπέζι όλων η διετής επιµήκυνση» λέει ο Στουρνάρας µετά το Eurogroup
Το ζήτηµα της επιµήκυνσης του ελληνικού προγράµµατος κατά δύο χρόνια, µε επίτευξη των
στόχων για το έλλειµµα το 2016, «βρίσκεται πλέον στο τραπέζι από όλα τα µέλη της τρόικας»
ανέφερε ο υπουργός Οικονοµικών Γιάννης Στουρνάρας µετά την συνάντηση του Eurogroup.

1

Ο ίδιος υποστήριξε ότι µε την επιµήκυνση θα δηµιουργηθεί χρηµατοδοτικό κενό 12 δισ. ευρώ,
που θα µπορούσε να καλυφθεί από το ∆ΝΤ και µε «τεχνικές λύσεις» χωρίς πρόσθετη οικονοµική
στήριξη από τις χώρες της Ευρωζώνης. Σε ερώτηση για την άποψη των άλλων υπουργών
Οικονοµικών, ο Γ.Στουρνάρας ανέφερε «µόλις ξεκινήσαµε τη συζήτηση, δεν έχει ληφθεί καµία
απόφαση».
Μέσα στο επόµενο τρίµηνο οι προτάσεις για τη ανάπτυξη των λιµανιών
Εντός τριµήνου θα πρέπει η οµάδα εργασίας που έχει συσταθεί στο υπουργείο Ναυτιλίας και
Αιγαίου, να έχει επεξεργαστεί τις προτάσεις για την ανάπτυξη των λιµανιών. Σύµφωνα µε
πληροφορίες, η οµάδα εργασίας του υπουργείου θα συνεργαστεί µε εκπροσώπους άλλων
υπουργείων, φορείς, όπως το ΤΑΙΠΕ∆, ειδικούς επιστήµονες και εξωτερικούς εµπειρογνώµονες.
Αποστέλλεται ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας 2010 και 2011 - Έρχεται το χαράτσι της
∆ΕΗ
Το υπουργείο Οικονοµικών έβαλε µπροστά τις «µηχανές» και δροµολογεί την είσπραξη των
φόρων ακινήτων των προηγούµενων ετών όπως είναι ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας του 2010
και του 2011. Την ίδια στιγµή ετοιµάζεται η ∆ΕΗ να στείλει τους λογαριασµούς µε τη δεύτερη
δόση του χαρατσιού.
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