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Μέτρα 11 δισ. ευρώ για το 2013 προβλέπει ο προϋπολογισµός
Συνολικά µέτρα ύψους 10,983 δισ. ευρώ προβλέπει ο προϋπολογισµός του 2013, εκ των οποίων
τα 8,993 αφορούν τις δαπάνες και 1,99 τα έσοδα, σύµφωνα µε το σχέδιο που κατατέθηκε την
Τετάρτη στη Βουλή. Η καθαρή απόδοση αυτών των µέτρων εκτιµάται στα 9,374 δισ. ευρώ. Οι
προβλέψεις για την ύφεση και την ανεργία το επόµενο έτος αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω σε
σχέση µε το προσχέδιο, σε 4,5% και 22,8% αντίστοιχα, όπως άλλωστε και ο στόχος για το
έλλειµµα στο 5,2% του ΑΕΠ (9,4 δισ. ευρώ). Σε ότι αφορά ειδικότερα την ύφεση, εκτιµάται ότι
εφέτος θα κλείσει στο 6,5%. Το 2013 θα είναι το έκτο συνεχόµενο έτος συρρίκνωσης της
ελληνικής οικονοµίας και συνολικά, στα τέλη αυτού του έτους, το ΑΕΠ θα έχει µειωθεί κατά
24,5% σε σύγκριση µε το 2007.

«Η πορεία είναι ευθεία, δεν κάνουµε πίσω» διαµηνύει ο Αντώνης Σαµαράς
Έντονος είναι ο προβληµατισµός και η ανησυχία στο Μέγαρο Μαξίµου εν όψει της ψήφισης του
πολυνοµοσχεδίου, µε τον πρωθυπουργό να διαµηνύει στους στενούς του συνεργάτες ότι η
κυβέρνηση προχωρά και ότι πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. «Η πορεία είναι ευθεία.
∆εν κάνουµε πίσω» ήταν το σαφές µήνυµα από το Μέγαρο Μαξίµου και όπως λένε συνεργάτες
του πρωθυπουργού ο σχεδιασµός του θα τηρηθεί απαρέγκλιτα. Σηµειώνεται ότι το
πολυνοµοσχέδιο -στο οποίο θα συµπεριλαµβάνονται και οι ρυθµίσεις επί των εργασιακών- θα
είναι ένα άρθρο, θα συζητηθεί µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος την ερχόµενη Τρίτη 6
Νοεµβρίου στην αρµόδια επιτροπή και θα τεθεί σε ψηφοφορία την εποµένη.

48ωρη απεργία στις 6 και 7 Νοεµβρίου από ΓΣΕΕ και Α∆Ε∆Υ
Σαρανταοκτάωρη απεργία για τις 6 και 7 Νοεµβρίου προκηρύσσουν η ΓΣΕΕ και η Α∆Ε∆Υ κατά
των νέων µέτρων λιτότητας που αναµένεται να ψηφιστούν στη Βουλή την επόµενη εβδοµάδα.
Κατά των µέτρων τοποθετούνται και τα ευρωπαϊκά συνδικάτα.
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Με επιστολή που απέστειλε προς τον πρωθυπουργό και τους υπουργούς Οικονοµίας και
Εργασίας η γενική γραµµατέας της Συνοµοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων Μπερναντέτ
Σεγκόλ, εκφράζει την οργή και την απογοήτευση, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, των
ευρωπαϊκών συνδικάτων για το νέο σκληρό πακέτο µέτρων και ζητά από την ελληνική κυβέρνηση
να µην τα υιοθετήσει.

Στη Βουλή η δικογραφία και ολόκληρη η επίµαχη λίστα Λαγκάρντ
Στη Βουλή αποστέλλουν τη δικογραφία για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ οι οικονοµικοί
εισαγγελείς, Γρηγόρης Πεπόνης και Σπύρος Μουζακίτης. Σύµφωνα µε πληροφορίες, µε µια
λακωνική αναφορά σχετικά µε το νόµο περί ευθύνης υπουργών, οι οικονοµικοί εισαγγελείς
αποστέλλουν τη δικογραφία από την έρευνα που διενήργησαν για τη µη αξιοποίηση στοιχείων,
καθώς και ολόκληρη την επίµαχη λίστα στη Βουλή.

Μια πρόσληψη για κάθε 10 αποχωρήσεις στο ∆ηµόσιο έως το 2016
Την αποχώρηση 125.761 υπαλλήλων της Γενικής Κυβέρνησης έως το 2016 και την πρόσληψη
µόλις 15.234 προβλέπει το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 που
κατατέθηκε στη Βουλή, οδηγώντας το ποσοστό προσλήψεων-αποχωρήσεων κοντά στο 1 προς 10.

Νέα άνοδος της ανεργίας στην Ευρωζώνη τον Σεπτέµβριο, έφτασε στο 11,6%
Νέο ιστορικό υψηλό σηµείωσε η ανεργία στην Ευρωζώνη τον Σεπτέµβριο, µε το ποσοστό των
ανέργων στις 17 χώρες του κοινού νοµίσµατος να σκαρφαλώνει στο 11,6%, από 11,5% τον
Αύγουστο. Οι άνεργοι έφτασαν τα 18,49 εκατοµµύρια, ενώ µέσα στον µήνα Σεπτέµβριο έχασαν
τη δουλειά τους 146.000 άνθρωποι.
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