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Ξεκινάει ο έλεγχος αξιολόγησης από τα τεχνικά κλιµάκια της τρόικας
Αρχίζουν σήµερα, οι έλεγχοι των τεχνικών κλιµακίων της τρόικας για την εφαρµογή του
προγράµµατος οικονοµικής πολιτικής της Ελλάδας, ενώ στο τέλος της εβδοµάδας αναµένεται
να έλθουν στην Αθηνά και οι επικεφαλής Πόλ Τόµσεν (∆ΝΤ), Ματθίας Μορς (ΕΕ) και Κλάους
Μαζούχ (ΕΚΤ).
Στο επίκεντρο των ελέγχων της τρόικας βρίσκεται η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού στο
∆ηµόσιο, η πορεία του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων και η αναδιοργάνωση του
εισπρακτικού και ελεγκτικού µηχανισµού.
Η τρόικα θα εξετάσει την πρόοδο αναφορικά µε την τοποθέτηση 25.000 δηµοσίων υπαλλήλων
στο σχέδιο κινητικότητας του υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, εκ των οποίων οι
12.500 έως τον Ιούνιο, αλλά και τα νέα οργανογράµµατα των υπουργείων.
Παράλληλα, θα εστιάσει στην πρόοδο του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων από το οποίο
αναµένονται έσοδα 2,6 δισ. ευρώ το 2013 και θα επικεντρώσει στις αποκρατικοποιήσεις των
ΟΠΑΠ και ∆ΕΠΑ. Η ηγεσία του υπουργείου Οικονοµικών θα παρουσιάσει στα στελέχη του
∆ΝΤ, της ΕΕ και της ΕΚΤ σχέδιο για την ανασύσταση του φοροεισπρακτικού και ελεγκτικού
µηχανισµού, σύµφωνα µε το οποίο µέχρι τα τέλη Ιουνίου θα προσληφθούν 200 ελεγκτές και
συνολικά 500 µέχρι το τέλος του 2013.
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Πρεµιέρα για το πρόγραµµα ενίσχυσης των ΜµΕ
Ξεκινά σήµερα η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραµµα «Ενίσχυση
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης-ΤουρισµούΕµπορίου-Υπηρεσιών» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και θα ολοκληρωθεί στις 25 Απριλίου.
Το πρόγραµµα «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς
Μεταποίησης-Τουρισµού-Εµπορίου-Υπηρεσιών» ύψους 456 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην
ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της µεταποίησης, του
τουρισµού, του εµπορίου και των υπηρεσιών, για την υλοποίηση επενδύσεων
προσανατολισµένων στη καινοτοµία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής καθώς
και στην τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης.
Οι συνολικές επενδύσεις που αναµένεται να υλοποιηθούν εκτιµώνται σε 900 εκατ. ευρώ.
Αναµένεται δε να επωφεληθούν 10.000 επιχειρήσεις και να δηµιουργηθούν 4.000 θέσεις
εργασίας. Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδύσεων κλιµακώνονται από 40 έως 60%, ανάλογα
µε το µέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια, ενώ για τις νέες και υπό σύσταση
επιχειρήσεις προβλέπεται δυνατότητα χρηµατοδότησης και των λειτουργικών δαπανών (π.χ.
ενοίκια, µισθοδοσία κ.α. ).
Για την κάλυψη της συµµετοχής τους οι υποψήφιοι επενδυτές µπορούν εκτός από τους ίδιους
πόρους να χρησιµοποιήσουν τραπεζικό δανεισµό, όπως επίσης να αξιοποιήσουν τα
χρηµατοδοτικά εργαλεία της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. για λήψη χαµηλότοκων δανείων, κάλυψη
εγγυητικών επιστολών κ.α.
Οι προτάσεις θα υποβάλλονται υποχρεωτικά µε ηλεκτρονική διαδικασία, µέσω της
ιστοσελίδας: www.ependyseis.gr/mis. Σηµειώνεται ότι έχει δηµιουργηθεί ειδική ιστοσελίδα για
το πρόγραµµα: http://www.antagonistikotita.gr/pep/index.asp όπου έχουν αναρτηθεί ο Οδηγός
του προγράµµατος
Είσπραξη ΦΠΑ σε ηµερήσια βάση εξετάζει το ΥΠΟΙΚ
Το µέτρο της είσπραξης του ΦΠΑ σε ηµερήσια βάση εξετάζει το υπουργείο Οικονοµικών στο
πλαίσιο της προσπάθειας για την πάταξη της φοροδιαφυγής και της προσπάθειας να εισρεύσει
χρήµα στα κρατικά ταµεία.
Συγκεκριµένα, το σχέδιο προβλέπει ότι για συναλλαγές µε πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ο
ΦΠΑ θα παρακρατείται άµεσα από το κράτος, ενώ για συναλλαγές µε µετρητά θα υπάρχει
διασύνδεση της ταµειακής µηχανής µε τον τραπεζικό λογαριασµό της επιχείρησης και την
επόµενη ηµέρα θα γίνεται η µεταφορά του ποσού που αντιστοιχεί στον ΦΠΑ της κάθε
απόδειξης.
Συνέχιση των µεταρρυθµίσεων ζητά ο Γ. Προβόπουλος
Μήνυµα στην κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειες για να µην πάνε χαµένες οι θυσίες των
πολιτών θα απευθύνει σήµερα, ∆ευτέρα, ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιώργος
Προβόπουλος κατά την οµιλία του στην 80η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων
της Τράπεζας της Ελλάδος. Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο κ. Προβόπουλος θα αναφερθεί στην
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ανάγκη ενίσχυσης των προσπαθειών για έξοδο από την κρίση και θα προειδοποιήσει πως και το
2013 θα είναι δύσκολο και κρίσιµο έτος για την ελληνική οικονοµία. Η Τράπεζα της Ελλάδας
αναµένει ύφεση 4,5% το 2013 και ανεργία κοντά στο 27%.
Οι προϋποθέσεις για το επίδοµα στους ελεύθερους επαγγελµατίες
Αποκλείονται από την επιδότηση όσοι άνεργοι - ελεύθεροι επαγγελµατίες οφείλουν
ασφαλιστικές εσφορές στον ΟΑΕΕ, στο ΕΤΑΠ - ΜΜΕ και στο ΕΤΑΑ, σύµφωνα µε την
απόφαση του υπουργού Εργασίας.
Όπως δηµοσιεύει η Ηµερησία, σύµφωνα µε τον κ. Βρούτση «σε δεύτερο χρόνο θα ενταχθούν
κατά προτεραιότητα και οι ασφαλιστικά ενήµεροι, δηλαδή όσοι έχουν ρυθµίσει τις οφειλές
τους και είναι συνεπείς στην καταβολή των δόσεων».
∆ικαιούχοι του επιδόµατος θα είναι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και αυτοτελώς
απασχολούµενοι ασφαλισµένοι στους φορείς ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, οι οποίοι διακόπτουν
αποδεδειγµένα το επάγγελµά τους, δεν αυτοαπασχολούνται, δεν αναλαµβάνουν µισθωτή
απασχόληση και δεν λαµβάνουν σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης,
τον ΟΓΑ, το ΝΑΤ, ή το ∆ηµόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής. Για τη χορήγηση
βοηθήµατος
απαιτείται
σωρευτικά:
1. Η πραγµατοποίηση τουλάχιστον τριών ετών ασφάλισης στον ασφαλιστικό φορέα που
υπάγονται κατά τη διακοπή του επαγγέλµατος, µε αντίστοιχη καταβολή της ειδικής εισφοράς.
2. Το συνολικό ατοµικό καθαρό ετήσιο εισόδηµα από οποιαδήποτε πηγή των δύο οικονοµικών
ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης να µην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των
20.000 ευρώ και το συνολικό οικογενειακό καθαρό ετήσιο εισόδηµα από οποιαδήποτε πηγή
των δύο ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης, να µην υπερβαίνει αθροιστικά το
ποσό των 30.000 ευρώ.
3. Αποδεδειγµένη διακοπή του επαγγέλµατος από την 1η Ιανουαρίου 2012 και εφεξής, για
τρεις τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήψη του βοηθήµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παρούσα.
4. Ο δικαιούχος να µην έχει υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση του φορέα του, µετά τη
διακοπή επαγγέλµατος και να µην έχει υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση για οποιαδήποτε
αιτία, σε οποιοδήποτε φορέα ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
5. Ο δικαιούχος να µην έχει µεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το µερίδιό του ή τις µετοχές του
στην επιχείρηση στην οποία ανήκε, σε πρόσωπο α΄ και β΄ βαθµού συγγένειας.
6. Ο δικαιούχος να έχει εξοφλήσει ολοσχερώς τις οφειλόµενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν
οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται.
7.

Ο

δικαιούχος

να

διαµένει

µόνιµα

στην

Ελλάδα.

8. O ασφαλισµένος που πραγµατοποιεί διακοπή δύο ελευθέρων επαγγελµάτων, δικαιούται
βοηθήµατος από ένα µόνο φορέα, τον οποίο επιλέγει ο ίδιος µε υπεύθυνη δήλωσή του.
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Για την καταβολή του επιδόµατος των 360 ευρώ τον µήνα θα δοθεί προθεσµία 3 µηνών από τη
δηµοσίευση της υπουργικής απόφασης προκειµένου να υποβληθούν αιτήσεις (υποχρεωτικά µε
ΑΜΚΑ και ΑΦΜ). Το επίδοµα θα καταβάλλεται για χρονικό διάστηµα 3 - 9 µηνών ως εξής:
•
•
•
•
•
•
•

Για χρόνο ασφάλισης 3 έως 4 πλήρη έτη για 3 µήνες.
Για χρόνο ασφάλισης 5 έως 6 πλήρη έτη για 4 µήνες.
Για χρόνο ασφάλισης 7 έως 8 πλήρη έτη για 5 µήνες.
Για χρόνο ασφάλισης 9 έως 10 πλήρη έτη για 6 µήνες.
Για χρόνο ασφάλισης 11 έως 12 πλήρη έτη για 7 µήνες.
Για χρόνο ασφάλισης 13 έως 14 πλήρη έτη για 8 µήνες.
Για χρόνο ασφάλισης 15 πλήρη έτη και εφεξής, για 9 µήνες.

∆εύτερη ηµέρα ψηφοφορίας στην Ιταλία
Με τη συµµετοχή να κυµαίνεται µέχρι στιγµής σε χαµηλότερα επίπεδα από την προηγούµενη
εκλογική αναµέτρηση, παρά την ασύγκριτα µεγαλύτερη κρισιµότητα των συνθηκών, οι Ιταλοί
προσέρχονται, σήµερα για δεύτερη και τελευταία ηµέρα στις κάλπες.
Τα τελικά
συµπεράσµατα θα αντληθούν µόνο όταν κλείσουν οι κάλπες στις 16:00 το µεσηµέρι της
∆ευτέρας, αλλά εάν η τάση της προσέλευσης διατηρηθεί θα πρόκειται για µία από τις
εκλογικές αναµετρήσεις µε τη χαµηλότερη προσέλευση στην ιταλική ιστορία.
Η έκβαση της µάχης είναι αβέβαιη: Οι τελευταίες δηµοσκοπήσεις, προ δύο εβδοµάδων, δίνουν
µεν προβάδισµα στο ∆ηµοκρατικό Κόµµα (PD) του Πιερ Λουίτζι Μπερσάνι, αλλά το µεγάλο
ποσοστό αναποφάσιστων, και ο αστάθµητος παράγοντας των νέων κοµµάτων καθιστούν
αµφίβολο το εάν ο Μπερσάνι, ακόµη και µαζί µε τον Μόντι, θα µπορέσει να σχηµατίσει
κυβέρνηση βασιζόµενος σε ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
∆υναµικό παρών δίνει ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Τα ευρωπαϊκά ΜΜΕ δεν έχουν κρατήσει σε
αυτές τις εκλογές ούτε τα προσχήµατα και παρουσιάζουν το ενδεχόµενο εκλογής του
Καβαλιέρε ως «εφιάλτη για την Ευρώπη». Οι περισσότερες κυβερνήσεις κρατούν αποστάσεις
και αποφεύγουν να πάρουν επίσηµα θέση, ευελπιστώντας ότι στην Ιταλία θα επικρατήσει η
λογική.
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