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Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με την τρόικα
Τα μέτρα για την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού του 2014, η πορεία εκτέλεσης του
προϋπολογισμού, η αναδιάρθρωση των αμυντικών βιομηχανιών και τα υπόλοιπα
προαπαιτούμενα για τη δόση του 1 δισ. ευρώ εξετάζονται στις συναντήσεις των
επικεφαλής της τρόικας με τις ηγεσίες των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας.
Παράλληλα θα εξεταστεί και το θέμα του ενιαίου φόρου ακινήτων, όπως και οι
προσαρμογές στο ασφαλιστικό.
Η πρώτη συνάντηση ξεκίνησε στις 12 το μεσημέρι στο υπουργείο Οικονομικών, όπου οι
επικεφαλής των κλιμακίων θα εξετάσουν με τον Γ.Στουρνάρα, τον αναπληρωτή
Χρ.Σταϊκούρα και τον υφυπουργό Γ.Μαυραγάνη όλα τα εκκρεμή ζητήματα.
Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών αναμένεται να παρουσιάσει στοιχεία σύμφωνα με
τα οποία το πρωτογενές πλεόνασμα το 2013 θα είναι μεγαλύτερο των 344 εκατ. ευρώ,
αλλά και στοιχεία που θα καταδεικνύουν ότι ύφεση θα κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα
από τα αρχικώς εκτιμώμενα. Η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να καταδείξει στους
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εκπροσώπους του ΔΝΤ και της ΕΕ ότι δεν απαιτούνται για το 2014 πρόσθετα μέτρα
ύψους 1,8 δισ. ευρώ -όπως θεωρεί η τρόικα- για να καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό,
αλλά παρεμβάσεις ύψους 500-700 εκατ. ευρώ περίπου.
Οριακά βελτιωμένες οι εκτιμήσεις της Κομισιόν για την ελληνική οικονομία
Στο 4% εκτιμά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα φτάσει φέτος η ύφεση κατά τις τελευταίες
τις προβλέψεις, αναθεωρώντας την εκτίμησή της από το προηγούμενο 4,2%.
Στο +0,6% βλέπει η Κομισιόν το ελληνικό ΑΕΠ το 2014, ενώ προβλέπεται ότι η ανεργία
θα αγγίξει φέτος το ρεκόρ του 27%.
Σαµαράς: Θα βγάλω τη χώρα από το µνηµόνιο - ∆εν υπάρχει σύγκρουση µε Τρόικα
Σκληρή γλώσσα για τη Χρυσή Αυγή χρησιμοποίησε ο πρωθυπουργός στη χθεσινή του
συνέντευξη στο Mega, ενώ απέστειλε μήνυμα ότι η Ελλάδα σε καμιά περίπτωση δε θα
βρεθεί σε εμφύλιο πόλεμο και προανήγγειλε σκληρή διαπραγμάτευση με την τρόικα.
«Δεν θα επιτρέψω η Δημοκρατία να υποκύψει στην εγκληματική βία» διεμήνυσε ο
πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς απευθύνοντας μήνυμα ενότητας.«Πρέπει να υπάρχει
σταθερότητα, ενότητα και εμπιστοσύνη των Ελλήνων στον τόπο τους και των ξένων
στην Ελλάδα» υπογράμμισε.
Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στην Τρόικα είπε ότι από πέρυσι γίνεται μία πολύ
σκληρή διαπραγμάτευση με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Διευκρίνισε πάντως ότι «δεν
είμαστε σε πόλεμο αλλά σε διαπραγμάτευση». Ξεκαθάρισε ότι δεν θα ληφθούν άλλα
οριζόντια μέτρα, «δεν έχουν συμφωνηθεί τέτοια μέτρα και δεν αντέχει άλλα μέτρα η
ελληνική κοινωνία και οικονομία». Είπε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκλογών και ότι η
απόσταση θα καλυφθεί με την λήψη διαρθρωτικών μέτρων.
Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέου μνημονίου ο κ. Σαμαράς τόνισε ότι «δεν υπάρχει
πίεση για νέο μνημόνιο» και πρόσθεσε ότι «ορισμένοι στην Ευρώπη μιλούν για
προέκταση του υπάρχοντος μνημονίου λόγω του ότι μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2016
θα συνεχίσει να μας δανείζει το ΔΝΤ». Ωστόσο «η υπάρχουσα δανειακή σύμβαση τηρείται
απαρέγκλιτα. Δημοσιονομικό κενό δεν θα υπάρξει. Το χρηματοδοτικό κενό είναι δική τους
υποχρέωση να το καλύψουν. Το μόνο που μπορεί να υπάρξει και θα είναι κακό για την
Ελλάδα είναι να αρχίσει μία συζήτηση για την βιωσιμότητα του χρέους γιατί θα
προκαλέσει
ανησυχία
στις
αγορές».
Κ.Μητσοτάκης: Αξιολόγηση και απολύσεις και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα
Την επέκταση της αξιολόγησης σε μεγάλα, μεσαία και μικρά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
από την οποία θα προκύψει ένα ποσοστό του αριθμού απολύσεων στο Δημόσιο
ανακοίνωσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης την Τρίτη.
Όπως διευκρίνισε, η διαδικασία θα αφορά όλες τις ΔΕΚΟ (ακόμη και αυτές που έχουν
συγχωνευθεί) προκειμένου να εντοπιστεί το πλεονάζον προσωπικό. Μιλώντας στο ΣΚΑΙ,
ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «όλοι οι υπουργοί γνωρίζουν ποια νομικά πρόσωπα
ανήκουν στο υπουργείο τους και θα πρέπει να κινήσουν τη σχετική διαδικασία».
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Σε ό,τι αφορά τη μνημονιακή δέσμευση για 4.000 απολύσεις έως το τέλος του έτους, ο
υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης σημείωσε πως υπολογίζονται 2.000 απολύσεις
από το κλείσιμο της ΕΡΤ και πως όσοι επαναπροσληφθούν ως μόνιμοι στο νέο φορέα θα
αφαιρεθούν από τον αριθμό αυτό. Όπως είπε, θα προσμετρηθούν οι απολύσεις 300 - 320
επίορκων υπαλλήλων. Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι ζητά να προσμετρηθούν
οι συμβασιούχοι που θα απολυθούν από το Δημόσιο αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες
με τα δικαστήρια, ενώ τόνισε ότι στον αριθμό των 4.000 απολύσεων θα
συνυπολογιστούν οι απολύσεις από τις αμυντικές βιομηχανίες.
Βελτίωση των προσδοκιών των βορειοελλαδικών επιχειρήσεων τον Οκτώβριο
Θετική μεταβολή κατέγραψαν οι προσδοκίες των επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδας τον
Οκτώβριο, σύμφωνα με το δείκτη Northern Greece Business Index 500 (NGBI 500). Αν και
από τα ευρήματα του δείκτη για τον Οκτώβριο προκύπτει πως η επιφυλακτικότητα και ο
προβληματισμός μεταξύ των βορειοελλαδικών επιχειρήσεων εξακολουθεί και υφίσταται,
καθώς παραμένουν ανοιχτά σοβαρά ζητήματα γύρω από την οικονομία, όπως η
βιωσιμότητα του χρέους και το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων.
Ωστόσο, καταγράφεται ταυτόχρονα αισιοδοξία μεταξύ των επιχειρήσεων, η οποία είναι
απότοκο της φετινής τουριστικής περιόδου. Ο Δείκτης NGBI 500 διαμορφώθηκε τον
Οκτώβριο στο -20 έναντι -23 τον Σεπτέμβριο, -32 τον Αύγουστο, -49 τον Δεκέμβριο του
2012 και -35 τον περσινό Οκτώβριο.
Ειδικότερα, κατά τον Οκτώβριο οι βορειοελλαδίτες επιχειρηματίες έκριναν σε ποσοστό
19% ότι η κατάσταση τους είναι καλή, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 15% τον
Σεπτέμβριο του 2013. Ικανοποιητική χαρακτήρισαν την κατάστασή τους το 42% των
επιχειρηματιών, ενώ μειώθηκε κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες, στο 35%, το ποσοστό
όσων λένε ότι είναι κακή.
ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ: 24ωρη γενική απεργία αύριο Τετάρτη
Γενική Απεργία που πραγματοποιούν από κοινού ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ αύριο. Στη σχετική
ανακοίνωση αναφέρεται «απαιτούμε λύσεις στα προβλήματα εδώ και τώρα και
διεκδικούμε μεταξύ άλλων: εργασία για όλους, ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις,
δημοκρατικά δικαιώματα».
Μετά την 24ωρη γενική απεργία θα συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΣΕΕ για να
γίνει η αποτίμηση της κινητοποίησης, ενώ θα καθοριστεί άμεσα και η ημερομηνία
σύγκλισης του Γενικού Συμβουλίου της Συνομοσπονδίας προκειμένου να καθοριστεί η
πορεία και το πλαίσιο των επόμενων δράσεων και κινητοποιήσεων.
Κοινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας διοργανώνουν, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της
Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιήσουν
επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι της Θεσσαλονίκης, αύριο, στις10.00 πμ στη
συμβολή
των
οδών
Εγνατία
με
Συγγρού.
3

Εκτός ΙΚΑ όσες επιχειρήσεις δεν ρυθμίζουν τις οφειλές εντός 10 ημερών
«Εκτός ΙΚΑ» τίθενται τα επόμενα 24ωρα-καθώς δεν θα μπορούν να υποβάλουν
Ανακεφαλαιωτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) για την ασφάλιση του προσωπικού τουςόσες επιχειρήσεις έχουν οφειλές και δεν τις ρυθμίζουν εντός δέκα ημερών από την
παραλαβή των ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων (e-mail ή και sms) που αρχίζει να αποστέλλει
το Ταμείο.Τη «φραγή» στην ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων των ασυνεπών
εργοδοτών, τη διεκδίκηση των απλήρωτων εισφορών (1 δισ. φέτος και 5-6 δισ. ευρώ,
από προηγούμενα έτη) και τον αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό έλεγχο, σε μηνιαία βάση,
των υποβαλλόμενων ΑΠΔ και των ποσών που αντιστοιχούν στις δηλώσεις των
επιχειρήσεων, ανακοίνωσαν ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Γιάννης Βρούτσης και ο διοικητής του ΙΚΑ Ρ. Σπυρόπουλος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν, στο εννεάμηνο του 2013 οι αποκλίσεις
μεταξύ των εισφορών που δηλώθηκαν με την υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών
Δηλώσεων (ΑΠΔ) και των ποσών που πληρώθηκαν φτάνουν τα 720 εκατ. ευρώ και σε
ετησιοποιημένη βάση το 1 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο της απόφασης (και δέσμευσης
απέναντι στην τρόικα) για «χτύπημα» της εισφοροδιαφυγής και «κάλυψη» μέρους του
χρηματοδοτικού κενού από τις απλήρωτες εισφορές, οι Γ. Βρούτσης και Ρ. Σπυρόπουλος
ανακοίνωσαν τέσσερα μέτρα άμεσης εφαρμογής:
«Υπεραρκετές» για τις Περιφέρειες Αττικής οι επτά Κυριακές με ανοιχτά
καταστήματα –Δέκα Κυριακές στη Θεσσαλονίκη
Τα πρώτα δείγματα από την υιοθέτηση του μέτρου της λειτουργίας των καταστημάτων
περισσότερες Κυριακές τον χρόνο -μάλιστα από μεγάλες περιφέρειες της χώραςδείχνουν ότι οι επτά Κυριακές που προβλέπονται από τη νομοθεσία είναι, κατά την
άποψη των τοπικών παραγόντων, αρκετές. Τόσο στην Αθήνα, όσο και στον Πειραιά, οι
αντιπεριφερειάρχες μετά από διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς, αποφάσισαν σε
πρώτη φάση να περιοριστούν στις επτά Κυριακές που ήδη προβλέπονται: την πρώτη
Κυριακή κάθε εκπτωτικής περιόδου, δύο Κυριακές πριν τα Χριστούγεννα και την Κυριακή
των Βαΐων.
Οι φορείς της Θεσσαλονίκης αποφάσισαν τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων
τρεις επιπλέον Κυριακές, πέραν των επτά. Συγκεκριμένα με απόφαση του
αντιπεριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Θεοφάνη Παπά, έως και τον Ιανουάριο του
2015 επιτρέπεται επιπλέον η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων στην
Θεσσαλονίκη την τελευταία Κυριακή του χρόνου, καθώς και δυο Κυριακές στη διάρκεια
λειτουργίας της ΔΕΘ στην περιοχή του δήμου Θεσσαλονίκης.
«Έχτισαν» με βιβλία το γραφείο του Κ.Αρβανιτόπουλου στο Πάντειο
Βιβλία χρησιμοποίησαν ως δομικά υλικά οι φοιτητές του Παντείου, οι οποίοι «έχτισαν»
την είσοδο του γραφείου του υπουργού Παιδείας και καθηγητή Διεθνών Σχέσεων, Κ.
Αρβανιτόπουλου. Η κίνηση έγινε ως ένδειξη συμπαράστασης στους διοικητικούς των ΑΕΙ
που τίθενται σε διαθεσιμότητα.«Κανένας εργαζόμενος δεν θα απολυθεί. Όλοι, όλες στην
απεργία της 6ης Νοεμβρίου» αναγράφεται σε χαρτί που τοποθέτησαν στην πόρτα.
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Λίγες ώρες νωρίτερα ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης είχε ξεκαθαρίσει ότι όσοι
διοικητικοί δεν απογράφησαν θα τεθούν σε αυτοδίκαιη αργία. Υπενθυμίζεται ότι οι
υπάλληλοι του ΕΜΠ και του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) αποφάσισαν να συνεχίσουν
τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
Στα 4,81 εκατομμύρια τον Οκτώβριο οι άνεργοι στην Ισπανία
Ο αριθμός των καταγεγραμμένων ανέργων στην Ισπανία σημείωσε νέα αύξηση τον
Οκτώβριο, για δεύτερο συνεχή μήνα, φθάνοντας τα 4,81 εκατομμύρια, ανακοίνωσε το
υπουργείο Απασχόλησης.
Στην τέταρτη οικονομία της ευρωζώνης, μετά την παρέλευση της τουριστικής περιόδου,
κατεγράφησαν 87.028 περισσότεροι άνεργοι και το ποσοστό ανεργίας έφθασε το
25,98%, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής της Ισπανίας (ΙΝΕ), το οποίο
χρησιμοποιεί μια διαφορετική μέθοδο υπολογισμού και αποτελεί σημείο αναφοράς. Στο
μεταξύ, το υπουργείο Απασχόλησης εκφράζει σε ανακοίνωσή του την ικανοποίησή του
για την «πρώτη ετήσια μείωση του αριθμού των ανέργων που έχει καταγραφεί από τον
Μάιο του 2007» και υπογραμμίζει ότι «ο αριθμός των ανέργων του Οκτωβρίου είναι
μικρότερος κατά 22.128 άτομα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012».

Oι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τυχόν ερωτήµατα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr και συγκεκριµένα στην ένδειξη ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ
ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΗ bizhHELP ή στο www.bizhelp.gr.
Επιπλέον µπορείτε να επισκέπτεστε το www.b2bmall.eu, προκειµένου να ενηµερώνεστε και να
προµηθεύστε προϊόντα µελών του επιµελητηρίου.
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