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OIKONOMIA & AΓOPEΣ

OIKONOMIA EΠIXEIPHΣEIΣ Δ IEΘNHΣ OIKONOMIA

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ
Αντιδράσεις για τις νέες φορολογικές ρυθμίσεις

Η φορολόγηση όλων των εισοδημάτων με βάση νέα ενιαία προοδευτική κλίμακα και στις
απολαβές δημάρχων και νομαρχών, στην οποία προσανατολίζεται το υπουργείο
Οικονομικών δεν συναντά κατ’ αρχήν σθεναρή αντίδραση. Oι αιρετοί άρχοντες της
Αυτοδιοίκησης δεν σκοπεύουν να αντιταχθούν στις νέες φορολογικές ρυθμίσεις, με τις
οποίες μειώνονται οι απολαβές τους, με την προϋπόθεση ότι το μέτρο θα είναι καθολικό,
δηλαδή θα αφορά και άλλους ασκούντες εξουσία (π.χ. βουλευτές, δικαστές). Σε διαφορετική
περίπτωση, αναμένεται να ανοίξει μέτωπο. Οι μισθοί των αρχόντων της Τοπικής και της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης θεωρούνται αποζημιώσεις και επομένως δεν υπόκεινται σε
κάποιον φορολογικό συντελεστή. Τα εισοδήματα των δημάρχων ξεκινούν από περίπου
20.000 ευρώ ετησίως (για μικρούς δήμους) και φτάνουν (μαζί με τα έξοδα παράστασης)
περίπου τα 60.000 ευρώ. Των νομαρχών κυμαίνονται πάνω από 80.000 ευρώ ετησίως.

Ινστιτούτο Ερευνας Τουρισμού

Την ίδρυση του The John Kent Institute in Tourism (Ινστιτούτο Ερευνας Τουρισμού Γιάννης
Κεντ) που δημιουργήθηκε για να τιμήσει τον κ. Γιάννη Κεντ, ιδρυτή και διευθύνοντα
σύμβουλο της Youtravel. com και ιδρυτή της ξενοδοχειακής αλυσίδας Aquis Hotels and
Resorts, ανακοίνωσε χθες ο πρύτανης του Πανεπιστημίου του Bournemouth, καθηγητής
Paul Curran. Το The John Kent Institute in Tourism θα λειτουργήσει ως Κέντρο Ερευνας και
Καινοτομίας για τον Τουρισμό, προκηρύσσοντας μια σειρά από υποτροφίες για έρευνα σε
διδακτορικό επίπεδο.

«Οικονομικά με ανθρώπινο πρόσωπο»

Την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου και ώρα 7 μ. μ. θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου
«Οικονομικά με ανθρώπινο πρόσωπο», στη Στοά του Βιβλίου, παρουσία της συγγραφέας κ.
Julie A. Nelson. Η κ. Nelson είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στα Οικονομικά από το
University of Wisconsin - Madison των ΗΠΑ και στο βιβλίο της θίγει το ζήτημα τού πώς
ασκείται η οικονομική πολιτική.

Η ίδια υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη των αγορών και των επιχειρήσεων μπορεί να συμβαδίσει
με τη συλλογική ευημερία και την ηθική, αρκεί να γίνει αντιληπτό ότι η οικονομία δεν είναι
«μηχανή», αλλά μοχλός για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.

Ουσιαστικά, προσπαθεί με επιχειρήματα να απομυθοποιήσει τις θεωρίες που παρουσιάζουν
ένα οικονομικό γίγνεσθαι στο οποίο δεν έχουν θέση οι ηθικές αξίες και οι ανθρώπινες
σχέσεις, με αποτέλεσμα η οικονομία να είναι ένα ψυχρό σύστημα, το οποίο δεν υπόκειται σε
κανέναν εξωγενή έλεγχο.

Με κινητοποιήσεις απειλούν οι εργαζόμενοι της ΕΣΥΕ

Τη διατήρηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου βάσει του οποίου λειτουργεί η Εθνική
Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ), δηλαδή της Γενικής Γραμματείας, ζητάει ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΕΣΥΕ με χθεσινή ανακοίνωσή του και προειδοποιεί ότι αν
αλλάξει το νομικό πλαίσιο, θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις. Οι εργαζόμενοι
υποστηρίζουν ότι η διαβούλευση θα πρέπει να αφορά το εάν είναι σκόπιμη και ωφέλιμη η
μεταβολή της νομικής μορφής της Γραμματείας και όχι το πώς θα υλοποιηθεί μία ειλημμένη
απόφαση για την αλλαγή του νομικού πλαισίου. Μάλιστα, ο Σύλλογος επισημαίνει πως σε ό, τι
αφορά το δημόσιο έλλειμμα, η ΕΣΥΕ «επεξεργάζεται στοιχεία που της παρέχονται από
Διοικητικές Πηγές (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τέως ΥΠΕΘΟ κ. λπ.)». Για τη βελτίωση
της λειτουργικότητας της ΕΣΥΕ, οι εργαζόμενοι προτείνουν, μεταξύ άλλων, ο γενικός
γραμματέας να είναι πρόσωπο ευρύτερης αποδοχής και να εκλέγεται από τη Βουλή, να
ενεργοποιηθεί το Εθνικό Στατιστικό Συμβούλιο, την πρόσληψη επιπλέον και κατάλληλα
κατηρτισμένου επιστημονικού προσωπικού και την καθιέρωση μεθόδων στατιστικού
ελέγχου των Διοικητικών Πηγών απ’ όπου αντλεί πληροφορίες η ΕΣΥΕ.

Ενεργειακή απεξάρτηση από τη Pωσία

Θέμα ενεργειακής απεξάρτησης από τη Pωσία έθεσε χθες ο υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Eνέργειας και Kλιματικής Aλλαγής I. Mανιάτης, ο οποίος κράτησε παράλληλα αποστάσεις από
τις συμφωνίες που υπέγραψε η προηγούμενη κυβέρνηση για τα ελληνορωσικού
ενδιαφέροντος έργα. O ίδιος έθεσε νέο στρατηγικό στόχο για τη χώρα την ανάδειξή της σε
«κόμβο διάθεσης και όχι απλώς μεταφοράς του προϊόντος στην ευρύτερη περιοχή», τόνισε,
μεταξύ άλλων, ο κ. Mανιάτης στην ομιλία του σε ημερίδα με θέμα «Eνέργεια και Eξωτερική
Πολιτική», που διοργάνωσε το IENE στο πλαίσιο της «Eβδομάδας της Eνέργειας», αφού
προηγουμένως περιέγραψε τον βαθμό εξάρτησης της χώρας από τη Pωσία στο πετρέλαιο
(32%) και στο φυσικό αέριο (80%). Για τον South Stream, εξέφρασε πλήρη διαφοροποίηση
από τη μέχρι τώρα πολιτική, που προέβλεπε τη διοχέτευση μέσω αυτού αυξημένων
ποσοτήτων ρωσικού φυσικού αερίου στην εγχώρια αγορά.
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- Σαμαράς: "Πρέπει να δοθεί λόγος στη βάση"
- Βούγιας: "Οι αγροφύλακες δεν θα χάσουν τη δουλειά τους"

   Οικονομία
- Ωρα μηδέν σήμερα για το προσχέδιο που παρουσιάζεται στο EcoFin
- Το μεσημέρι η δικαστική απόφαση για τον ΟΛΠ

   Επιχειρήσεις
- ΕΛΤΡΑΚ: Αγορά ιδίων μετοχών
- Πώληση μετοχών της ΜΡΒ
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 Κάμψη 9% στη βιομηχανική παραγωγή τον Σεπτέμβριο

 Στο 1,2% ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο λόγω
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 Μείωση 27,4% στις εισαγωγές και 22,8% στις εξαγωγές

 ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

 Μια πρόσληψη για κάθε δύο αποχωρήσεις υπαλλήλων
στο Δημόσιο

 Αυστηρή επιτήρηση με όρους ΔΝΤ από την Ευρωπαϊκή
Ενωση
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- Δεν προκαλεί προβλήματα ο βροχερός καιρός στη Β. Ελλάδα

   Κόσμος
- Εξελίξεις από το "μέτωπο" της νέας γρίπης σε Ινδία και Κίνα
- Ο Μαχμούντ Αμπάς θα παραιτηθεί, εάν συνεχισθεί το αδιέξοδο, προειδοποιεί

Παλαιστ

   Πολιτισμός
- Έρευνες Αυστραλών αρχαιολόγων στην αρχαία Τορώνη
- Πρωταγωνίστρια σε αυστραλιανό σίριαλ η Βικτόρια Χαραλαμπίδου

   Αθλητισμός
- Στην 4η θέση ανέβηκε η ΑΕΚ, μετά τη νίκη της επί της Λάρισας
- Ο Μπολτ υποψήφιος για τον τίτλο του αθλητή της χρονιάς στον στίβο
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