
ΤΣΕΧΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ 
ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
Ο δισεκατοµµυριούχος 
επιχειρηµατίας, ιδιοκτήτης της Emma 
Capital και πρώην µεγαλοµέτοχος 
του ΟΠΑΠ, Γίρι Σµετς, ο οποίος 
κατέθεσε πρόταση εξαγοράς 
της Vivartia, θα επιµείνει στην 
προσπάθεια, καθώς επιδιώκει την 
είσοδο στον συγκεκριµένο κλάδο 
της ελληνικής αγοράς

ΧΡΕΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ
Αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια και 
υποθήκη ακινήτου ζητούν οι δανειστές 
για να εγκρίνουν την πρόταση του 
οικονομικού επιτελείου για διπλασιασμό 
των δόσεων της πάγιας 12μηνης 
ρύθμισης οφειλών
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Ο γαλλικός όμιλος Vinci, η ινδική 
εταιρεία GMR, ο όμιλος Κοπελούζου 
και το καναδικό συνταξιοδοτικό fund 
PSP Investments παίρνουν θέση 
μάχης για την απόκτηση του 30% 
του «Ελ. Βενιζέλος»

4 «μνηστήρες»
για το 

αεροδρόμιο

ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ 
ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ
Οι τράπεζες, µετά την καταγγελία 
των δανείων, ετοιµάζονται 
να βγάλουν προς πώληση 
εµβληµατικά ξενοδοχεία του 
οµίλου Μαντωνανάκη, υπό την 
οµπρέλα του οποίου βρίσκονται 
το «Grand Resort Lagonissi», το 
«Elounda Beach», το «Elounda 
Bay Palace» κ.ά. 

Τ 
ουλάχιστον δέκα «καυτά» θέµατα θα τε-
θούν στο τραπέζι της διαπραγµάτευσης 
µεταξύ της ηγεσίας του υπουργείου Ερ-

γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των εκ-
προσώπων των δανειστών την Τρίτη. Σύµφω-
να µε πληροφορίες της Realnews, στον τοµέα 
της πρόνοιας, κυρίαρχα ανοιχτά ζητήµατα εί-
ναι η καθολική εφαρµογή του πιλοτικού προ-
γράµµατος για την ηλεκτρονική καταγραφή των 
δικαιούχων επιδοµάτων αναπηρίας και η επα-
νεξέταση των κριτηρίων όσων χρησιµοποιούν 
δωρεάν τα µέσα µαζικής µεταφοράς. Οι δανει-
στές επιµένουν στην πλήρη ηλεκτρονική κατα-
γραφή όλων των δικαιούχων και των προνοια-
κών επιδοµάτων που λαµβάνουν σε ένα ενιαίο 
µητρώο δικαιούχων. 

Ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης και 
οι υφυπουργοί Κοινωνικών Υποθέσεων Νότης 
Μηταράκης και ∆όµνα Μιχαηλίδου θα πρέπει, 
µεταξύ άλλων, να παρουσιάσουν την πορεία του 
προϋπολογισµού του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης, της ρύθµισης οφειλών των 120 δό-

σεων, αλλά και της έκδοσης των 470.000 εκκρε-
µών αιτήσεων συνταξιοδότησης. 

Οσον αφορά τα εργασιακά, παραµένουν σε 
εκκρεµότητα δύσκολα ζητήµατα, όπως η πάτα-
ξη της αδήλωτης και της υποδηλωµένης εργασί-
ας, ενώ υπό εξέταση θα τεθούν και οι συνέπειες 
της αύξησης του κατώτατου µισθού και της κα-
τάργησης του υποκατώτατου. Υπενθυµίζεται ότι 
οι δανειστές είχαν εκφράσει τη διαφωνία τους 
στην αύξηση των κατώτατων αµοιβών κατά πε-
ρίπου 11% µε ταυτόχρονη κατάργηση του υπο-
κατώτατου µισθού. 

Ο υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης θα πα-
ρουσιάσει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να 
αυξήσει κατά 12% το κόστος για κάθε επιπλέον 
ώρα απασχόλησης των εργαζοµένων µε συµβά-
σεις µερικής απασχόλησης, µε στόχο να πατα-
χθεί η ψευδώς δηλωµένη µερική απασχόληση, 
αλλά και τις διατάξεις του αυστηρότερου πλαι-
σίου για την αδήλωτη εργασία, που περιλαµβά-
νει την κατάργηση των ενδιάµεσων εκπτώσεων 
σε περίπτωση πρόσληψης εργαζοµένου µε σύµ-
βαση εξαρτηµένης εργασίας πλήρους απασχό-
λησης για 3 και 6 µήνες.  
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της τρόικας από την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας

Ποιες αλλαγές ζητούν οι εκπρόσωποι 

«Ξεσκονίζουν» 
όλα τα επιδόµατα
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