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Η συµφωνία του υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης µε την τρόικα
Τα σηµεία της συµφωνίας που επιτεύχθηκε µε την τρόικα για το θέµα των απολύσεων και της
κινητικότητας στο ∆ηµόσιο δηµοσιοποίησε το υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης. Το
υπουργείο εξασφάλισε παράταση για την ολοκλήρωση του πρώτου κύµατος κινητικότητας
(12.500) έως το τέλος Σεπτεµβρίου, υπό τον όρο ότι ένα µέρος (4.200) θα έχει ολοκληρωθεί
έως το τέλος Ιουλίου. Όπως σηµειώνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης, η πρώτη αυτή φάση της κινητικότητας (4.200) θα απαρτίζεται από
εκπαιδευτικούς, σχολικούς φύλακες και εργαζόµενους στο υπουργείο ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
Ο µέγιστος χρόνος παραµονής στο καθεστώς της κινητικότητας περιορίζεται από τους 12 µήνες
που είναι σήµερα, στους 8. Ο συµφωνηµένος από το Φεβρουάριο του 2012 αριθµός των 15.000
υποχρεωτικών αποχωρήσεων τη διετία 2013 - 2014, αλλά και η κατανοµή ανά έτος -4.000 για
το 2013 και 11.000 για το 2014- παραµένει σταθερός.
Στο µεταξύ, σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο υπουργός ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι προσπαθεί να είναι όσο πιο
δίκαιος γίνεται και παραδέχθηκε ότι πρόκειται για δύσκολες αποφάσεις. «Έπρεπε να γίνει µια
1

αξιολόγηση των αναγκών και έπρεπε να βρούµε ανθρώπους που θα µπουν στη δεξαµενή της
κινητικότητας υπό µεγάλη πίεση χρόνου. Προσπαθώ να είµαι όσο πιο δίκαιος γίνεται...∆εν
κοιµάµαι εύκολα µε αυτές τις αποφάσεις. ∆εν εύχοµαι σε πολλούς να είναι στη θέση αυτή».
Ξεκαθάρισε, ωστόσο ότι «από τη στιγµή που κάποιος µπει στη δεξαµενή της κινητικότητας ή
θα πάρει τη θέση που του προσφέρεται ή θα φύγει».
Ένας στους τέσσερις ασφαλισµένους του ΟΑΕΕ δεν καταβάλλει εισφορές
Μόνο δύο στους δέκα συνταξιούχους του ΟΑΕΕ δηλώνουν ότι η σύνταξη επαρκεί για την
κάλυψη των αναγκών όλου του µήνα, σύµφωνα µε έρευνα της Marc για λογαριασµό της
Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών - Βιοτεχνών – Εµπόρων (ΓΣΕΒΕΕ).
Ταυτόχρονα, για τη µεγάλη πλειοψηφία (75%) η σύνταξη αποτελεί τη µοναδική πηγή
εισοδήµατος και σχεδόν το σύνολο (95,8%), δεν διαθέτει σύνταξη από ιδιωτική ασφάλιση.
Ταυτόχρονα, ένας στους τέσσερις ασφαλισµένους έχει σταµατήσει να καταβάλει εισφορές στο
ταµείο ενώ οι µισοί ασφαλισµένοι εκτιµούν ότι δεν θα είναι σε θέση να καταβάλλουν τις
εισφορές
τους
για
το
επόµενο
διάστηµα
έως
το
τέλος
του
2013.
Οι επτά στους δέκα συνταξιούχους (68,2%) εκδηλώνουν ανασφάλεια, τόσο για το ύψος της
παρεχόµενης σύνταξης, όσο και για το επίπεδο της ιατροφαρµακευτικής τους περίθαλψης.
Επίσης, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της έρευνας, σχεδόν οι εννέα στους δέκα
ασφαλισµένους του ταµείου (86,5%) θεωρούν επισφαλή τα ασφαλιστικά τους δικαιώµατα στον
ΟΑΕΕ, ενώ οι οκτώ στους δέκα (78,3%) αγωνιούν τόσο για το ύψος της µελλοντικής
σύνταξης, όσο και για τη παροχή περίθαλψης.
Το ίδιο ποσοστό (90%) δεν θεωρούν ικανοποιητικές τις παροχές και τις συντάξεις του ΟΑΕΕ,
σε σχέση µε το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβάλει. Πάνω από ένας στους
τέσσερις ερωτηθέντες (26,9%) έχει πλέον σταµατήσει να καταβάλει εισφορές στο ταµείο και
τέσσερις στους δέκα (38,6%) δηλώνουν ότι µπορούν να ανταπεξέλθουν αν η εισφορά ήταν έως
300 ευρώ το δίµηνο.
Πιο κοντά η µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση
Εξαιρετικά πιθανή είναι η µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 23% στο 13%, µετά το
Συµβούλιο των υπουργών Οικονοµίας της ζώνης του ευρώ. Η τελική απόφαση αναµένεται να
υιοθετηθεί εντός των προσεχών ηµερών και υπό τον όρο ότι θα υπάρξει συµφωνία µε την
τρόικα.
Ωστόσο παράγοντες του υπουργείου Οικονοµικών δήλωναν αισιόδοξοι στις Βρυξέλλες ως
προς την έκβαση των διαπραγµατεύσεων µε την τρόικα, θεωρώντας πως το δυσκολότερο
τµήµα της διαπραγµάτευσης, το οποίο αφορούσε την πολιτική πτυχή του ζητήµατος, έχει ήδη
ξεπεραστεί.
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Ο ελληνικός τουρισµός πρέπει να γίνει πιο ανταγωνιστικός, τονίζει ο Γ. Προβόπουλος
Tην ανάγκη ο ελληνικός τουρισµός να γίνει πιο ανταγωνιστικός, υπογράµµισε σήµερα ο
διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιώργος Προβόπουλος, µιλώντας σε ηµερίδα µε θέµα τον
τουρισµό που διοργανώνει η κεντρική τράπεζα.
Ο διοικητής της ΤτΕ, µεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην ανάγκη να περιοριστεί η έντονη
εποχικότητα που εµφανίζει το ελληνικό τουριστικό προϊόν και επισήµανε ότι η Ελλάδα µπορεί
να µεταβληθεί σε κέντρο τουριστικής εκπαίδευσης για την ευρύτερη περιοχή. Ακόµα,
εξέφρασε την πεποίθηση ότι η τουριστική βιοµηχανία µπορεί να συµβάλει στην ανάκαµψη της
ελληνικής οικονοµίας, καθώς και στην ανάπτυξη της.
Λαγκάρντ: Εφικτό το πρωτογενές πλεόνασµα για την Ελλάδα το 2013
Αισιόδοξη ότι η Ελλάδα µπορεί να εµφανίσει πρωτογενές πλεόνασµα στον προϋπολογισµό της
έως το τέλος του 2013, εµφανίστηκε σε συνέντευξή της στο CNBC η επικεφαλής του ∆ΝΤ
Κριστίν Λαγκάρντ.
«Όταν κοιτάζω την Ελλάδα, εντυπωσιάζοµαι πολύ από τις προσπάθειες που γίνονται για να
ανακτηθεί η δηµοσιονοµική θέση της χώρας. Μπορεί από τα τέλη του 2013 η Ελλάδα να έχει
πρωτογενές πλεόνασµα, το οποίο είναι καταπληκτικό επίτευγµα», σηµείωσε η κ. Λαγκάρντ.
«Πολλά µένουν ακόµη να γίνουν, είτε αναφέρεται κανείς στη φορολογική µεταρρύθµιση, στη
µεταρρύθµιση της φορολογικής διοίκησης, τη συνέχιση του προγράµµατος
ιδιωτικοποιήσεων… τη διοίκηση των δηµόσιων υπηρεσιών - όλα αυτά είναι ακόµη στο τραπέζι
και βρίσκονται αλλαγές σε εξέλιξη που πρέπει να συνεχιστούν. Αλλά υπάρχουν ξεκάθαρα
επιτεύγµατα», επισήµανε.
Από 1η Αυγούστου ο φόρος πολυτελείας
Την επιβολή του φόρου πολυτελείας στα αυτοκίνητα µεγάλου κυβισµού, τα αεροσκάφη και τις
πισίνες από την 1η Αυγούστου 2013 θα προβλέπει η διάταξη του πολυνοµοσχεδίου µε τις
προαπαιτούµενες δράσεις για την εκταµίευση της δόσης, το οποίο αναµένεται να κατατεθεί
σήµερα στη Βουλή. Για τα σκάφη αναψυχής αναµένεται να επιβληθεί το τέλος παραµονής και
πλόων το οποίο θα προβλέπεται σε νοµοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας.
Σύµφωνα µε την Ηµερησία, το οικονοµικό επιτελείο αποφάσισε να επιβληθεί από φέτος και όχι
από το 2014 ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης, προκειµένου να καλυφθεί η «τρύπα» που
εµφανίζει ο φετινός προϋπολογισµός στο σκέλος των εσόδων. Το µέτρο επιβάλλεται σε Ι.Χ.
αυτοκίνητα άνω των 1.929 κυβικών εκατοστών, σε πισίνες και αεροσκάφη και υπολογίζεται ότι
θα αποφέρει έσοδα ύψους 110 εκατ. ευρώ ετησίως. Ο φόρος πολυτελείας ενδεχοµένως να
βεβαιωθεί µε ξεχωριστό εκκαθαριστικό σηµείωµα και να µην ενσωµατωθεί τελικά στα
εκκαθαριστικά σηµειώµατα των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Η αποστολή των
σηµειωµάτων στους φορολογουµένους που έχουν στην κατοχή τους αυτοκίνητο µεγάλου
κυβισµού, πισίνα ή αεροσκάφος αναµένεται να ξεκινήσει στα τέλη Αυγούστου.
Σήµερα οι προσφορές για το ΤΤ
Σήµερα, Τρίτη, ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής προσφορών στο Ταχυδροµικό
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Ταµιευτήριο µε τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για κατάθεση προσφορών από την Εθνική
Τράπεζα, την Alpha Bank και την Eurobank, ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόµη εάν έχει
καταθέσει ή όχι προσφορά και η Τράπεζα Πειραιώς.
Ήδη η Alpha Bank έχει διευκρινίσει ότι σε περίπτωση εξαγοράς του Ταµιευτηρίου θα
διατηρήσει τον αυτόνοµο χαρακτήρα του, αναπτύσσοντάς το ΤΤ ως την Τράπεζα του απλού
και µικρού αποταµιευτή, ρόλο που παραδοσιακά διατηρεί. Αντίστοιχα σχέδια φαίνεται να
έχουν και η Εθνική, όπως και η Eurobank.
Μετά τον Σεπτέµβριο και πριν από το τέλος του έτους αναµένεται να ξεκινήσει το Ταµείο
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας το διερευνητικό ενδιαφέρον για την πώληση µέρους ή
τµήµατος της Eurobank.
Κινδυνεύει να χάσει 1.000 άτοµα ο δήµος Θεσσαλονίκης
«∆εν έχουµε καµία επίσηµη πληροφόρηση από το κράτος για το θέµα των δηµοτικών
αστυνοµικών» δήλωσε σήµερα σε συνέντευξη που παραχώρησε ο δήµαρχος Θεσσαλονίκης,
Γιάννης Μπουτάρης, µε αφορµή όσα δηµοσιοποιούνται τις τελευταίες µέρες για το θέµα της
διαθεσιµότητας των δηµοτικών αστυνοµικών και γενικότερα των δηµοτικών υπαλλήλων. Ο
δήµαρχος τόνισε ότι λαµβάνονται αποφάσεις ερήµην της τοπικής αυτοδιοίκησης χωρίς καµία
διαβούλευση µαζί της, ζήτησε από τους αρµόδιους υπουργούς να δηλώσουν ξεκάθαρα τι θα
συµβεί και σχολίασε ότι χωρίς τη δηµοτική αστυνοµία δεν µπορεί να γίνει αστυνόµευση στην
πόλη.
Για τους συνολικούς σχεδιασµούς περί διαθεσιµότητας και κινητικότητας, επισήµανε ότι αν
αυτοί υλοποιηθούν ο ∆ήµος θα χάσει χίλια περίπου άτοµα από τα 4.000 που εργάζονται στις
υπηρεσίες του. «Αν συµβεί αυτό, ο ∆ήµος δεν θα µπορεί να κάνει τη δουλειά του» πρόσθεσε.
∆ιήµερο Ελληνο-Τουρκικό Επιχειρηµατικό Φόρουµ στις 21 και 22 Οκτωβρίου
∆ιήµερο Ελληνο-Τουρκικό Επιχειρηµατικό Φόρουµ και Β2Β συναντήσεις θα
πραγµατοποιηθούν µε το συντονισµό της Ελληνικής Πρεσβείας στην Άγκυρα, στις 21 και 22
Οκτωβρίου. Οι τοµείς που συγκεντρώνουν κυρίως το ενδιαφέρον των δυο πλευρών είναι
αυτές των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, των τροφίµων, των αγροτικών προϊόντων, του
τουρισµού, των κατασκευών και των δοµικών υλικών. Τη διοργάνωση από ελληνικής πλευράς
έχουν αναλάβει – από κοινού µε την Πρεσβεία µας στην Άγκυρα- η Κεντρική Ένωση
Επιµελητηρίων Ελλάδας και ο Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου, ενώ από
τουρκικής το Εµπορικό Επιµελητήριο Σµύρνης µε τη σύµπραξη της Ένωσης Βιοµηχάνων και
Επιχειρηµατιών
Αιγαίου.
Η αίτηση συµµετοχής καθώς και ειδικές πληροφορίες για τις δυνατότητες και µορφές
συνεργασίας στους ανωτέρω τοµείς είναι διαθέσιµες επίσης στην ιστοσελίδα
http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=7&xcc=tr&mid=111.
Προκειµένου να γίνει αποτελεσµατικός προγραµµατισµός συναντήσεων αντίστοιχων
ελληνικών και τουρικικών επιχειρήσεων, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να συµπληρώσουν την
αίτηση που βρίσκεται στην προαναφερόµενη ιστοσελίδα µέχρι τις 15 Ιουλίου και να την
υποβάλλουν είτε στην Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων, είτε στον Ελληνικό Οργανισµό
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Εναλλακτικά οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους και να
καταθέτουν τις δηλώσεις συµµετοχής στο Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης , στο
fax:2310-232667 και στο e-mail: info@veth.gov.gr. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία
µπορούν να επικοινωνούν µε το Τµήµα Βιοτεχνικών Θεµάτων, αρµόδια κα.Α.Γούτα, τηλ.2310241383.
Η Χρυσανέµη, ένας νέος θεσµός του Συλλόγου Κοσµηµατοπωλών Ωρολογοπωλών
Θεσσαλονίκης
Ένα νέο θεσµό, τη Χρυσανέµη εγκαινίασε στην καλοκαιρινή συνάντηση µε τα µέλη και τους
φίλους του ο Σύλλογος Κοσµηµατοπωλών Ωρολογοπωλών Θεσσαλονίκης. Στο χαιρετισµό,
που απηύθυνε ο πρόεδρος του Συλλόγου Πέτρος Καλπακίδης, προς τους παρευρισκόµενους,
αναφερόµενος στη δηµιουργία της ιδέας της «Χρυσανέµης», τόνισε ότι βασίζεται στην
εξωστρέφεια του Συλλόγου µε σκοπό την ανάπτυξη και ανάδειξη της συλλογικότητας και τη
καλλιέργεια της κοινωνικής του φυσιογνωµίας.
Η φετινή εκδήλωση συνδιοργανώθηκε µε το Σωµατείο Ωρολογοποιών Θεσσαλονίκης. Στην
εκδήλωση παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης
Παναγιώτης Παπαδόπουλος και ο πρόεδρος της ΟΒΣΘ Ιωάννης Παπαργύρης.

Οι 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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