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ΒΕΘ: Λουκέτο έβαλαν 1.546 βιοτεχνίες το 2013
Δεν φαίνεται να επαληθεύεται το… success story για τη βιοτεχνική κοινότητα της
Θεσσαλονίκης καθώς την τρέχουσα χρονιά προσέθεσε στη μακρά αλυσίδα των λουκέτων
άλλους 1.546 κρίκους. Πιο συγκεκριμένα το διάστημα από 1η Ιανουαρίου μέχρι 16
Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους ο χαρακτηριστικός ήχος της κλειδωνιάς του λουκέτου
ήχησε σε 1.546 βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ήτοι 4,4 βιοτεχνίες καθημερινά, στη
Θεσσαλονίκη, αποχαιρετούσαν την ενεργό δράση.
Στο αντίστοιχο διάστημα πέρυσι 1.770 βιοτεχνίες κατέβασαν ρολά, ενώ στο σύνολο το
2013 τα λουκέτα άγγιξαν τα 1.921.
Οριακά μειωμένες ήταν οι εγγραφές της τρέχουσας χρονιάς καθώς έφτασαν τις 656, όταν
ένα χρόνο πριν άγγιζαν τις 686. Δυναμικά παρούσες οι ατομικές επιχειρήσεις, καθώς
έναρξη έκαναν 481.
«Η αρνητική κατάσταση που επικρατεί στο επιχειρείν, ευρύτερα, μεταφράζεται μέσα από
τις εγγραφές και διαγραφές των βιοτεχνιών της Θεσσαλονίκης. Ο αριθμός των λουκέτων
της τρέχουσας χρονιάς είναι ούτως ή άλλως μεγάλος, με αποτέλεσμα να αναρωτιέται
κανείς αν υπάρχουν περιθώρια και για νέα, αλλά και για το τι μπορούμε να περιμένουμε
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το 2014, όταν δυστυχώς, επί του παρόντος, δεν διαφαίνεται φως στο τούνελ της κρίσης»
σημειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ Παναγιώτης Παπαδόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι «η
ανελέητη λιτότητα, οι συνεχείς φοροεπιδρομές και η ανασφάλεια σπρώχνουν την
επιχειρηματικότητα σε κακοτράχαλο δρόμο, με ελάχιστα περιθώρια επιστροφής».
Σενάρια για 25.000 οικογενειακό εισόδημα στα κριτήρια πλειστηριασμών
Οι διαβουλεύσεις της κυβέρνησης με την τρόικα για το ζήτημα των πλειστηριασμών
μπορεί να μην έχουν καταλήξει σε οριστικό αποτέλεσμα, ωστόσο διαφαίνεται κάποια
προσέγγιση, βάσει της οποίας το υπουργείο Ανάπτυξης προωθεί νομοθετική ρύθμιση έως την Παρασκευή- για αναστολή των πλειστηριασμών για 12 μήνες. Σύμφωνα με
πληροφορίες, τα κριτήρια ένταξης στο καθεστώς προστασίας είναι 25.000 ευρώ
οικογενειακό εισόδημα και αντικειμενική αξία πρώτης κατοικίας έως 160.000 ευρώ.
Επιπλέον προϋπόθεση τίθεται και η καταβολή ελάχιστης μηνιαίας δόσης, προκειμένου η
κατοικία να μην βγαίνει στο σφυρί. Για όλα τα υπόλοιπα ακίνητα οι πλειστηριασμοί
απελευθερώνονται.
Όπως σημειώνει η εφημερίδα Έθνος, κατά τη μαραθώνια συνάντηση της τρόικας με τους
υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης, Γιάννη Στουρνάρα και Κωστή Χατζηδάκη,
σημειώθηκαν βήματα προσέγγισης και με την πεποίθηση ότι θα εξασφαλιστεί η
συναίνεση ή τουλάχιστον η ανοχή των δανειστών, η κυβέρνηση προχωρεί μέχρι την
Παρασκευή στην κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης για την καθήλωση των
πλειστηριασμών και το 2014.
Κούρεμα 40% - 45% στις εγγυημένες τιμές των φωτοβολταϊκών
Στην τελική ευθεία βρίσκεται το νομοσχέδιο για το κούρεμα των εγγυημένων τιμών στα
υφιστάμενα φωτοβολταϊκά, που σύμφωνα με τις πληροφορίες θα είναι της τάξης του
40%-45%. H κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι με το νομοσχέδιο αυτό θα αποφύγει το αγκάθι
μιας νέας μεγάλης αύξησης του ειδικού τέλους ΑΠΕ που θα επιβαρύνει εκατομμύρια
καταναλωτές.
Όπως σημειώνει η εφημερίδα Τα Νέα, με καθαρά τεχνικά κριτήρια, ο μοναδικός τρόπος
για να επιτευχθεί η μνημονιακή υποχρέωση για μηδενισμό έως το τέλος του 2014 του
ελλείμματος των ΑΠΕ, σημερινού ύψους 500 εκατ. ευρώ, είναι να διπλασιαστεί το τέλος
ΑΠΕ (ΕΤΜΕΑΡ, όπως έχει μετονομαστεί).
Το 25% των φορολογούμενων έχει καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας του 2014
Την τελευταία εβδομάδα περίπου 165.000 πολίτες επισκέπτονται σε καθημερινή βάση
τις τράπεζες προκειμένου να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, από
σύνολο 5,5 εκατομμυρίων βεβαιώσεων έχουν πληρωθεί μέσω τραπεζών 1,3 εκατομμύρια
βεβαιώσεις, όταν προ εβδομάδος ο σχετικός αριθμός των βεβαιώσεων ήταν 385.000.
Έτσι, το ποσοστό εκείνων που έχουν προμηθευτεί τα τέλη διαμορφώνεται από το 7% του
συνόλου στις 11 Δεκεμβρίου, στο 25% σήμερα.
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Στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης επικρατεί αισιοδοξία ότι η διαδικασία
καταβολής των τελών θα ολοκληρωθεί ομαλά μέχρι την καταληκτική διορία της 31ης
Δεκεμβρίου 2013.
ΤτΕ: Στα 9,96 δισ. ευρώ το ταμειακό έλλειμμα στο ενδεκάμηνο
Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2013 το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής
διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 9,964 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 7,672 δισ. ευρώ την
αντίστοιχη περίοδο του 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, που
δημοσιοποίησε τη Δευτέρα.
Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού, στα οποία δεν
περιλαμβάνονται έσοδα ύψους 1,5 δισ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων
ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος,
διαμορφώθηκαν σε 41,638 δισ. ευρώ, από 42,919 δισ. ευρώ πέρυσι.
Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται
και δαπάνες ύψους περίπου 5.638 εκατ. ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή
ληξιπρόθεσμων οφειλών, διαμορφώθηκαν σε 52.080 εκατ. ευρώ, από 48.830 εκατ. ευρώ
την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2012.
Αρχίζει ο διάλογος για τον ΕΟΠΥΥ
Να ξεκινήσει το συντομότερο ο διάλογος με τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ επιθυμεί η ηγεσία
του υπουργείου Υγείας, καθώς σύμφωνα με τον υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη η
μεταρρύθμιση δεν μπορεί να περιμένει. Πιθανότατα σήμερα ο κ. Γεωργιάδης θα
συναντηθεί με τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ για να καθοριστεί η ατζέντα του διαλόγου που
θα αφορά την λειτουργία του ΕΟΠΥΥ ως αγοραστή υπηρεσιών και τη θέση των γιατρών
στο νέο σύστημα πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
«Αγκάθια» στον διάλογο οι απολύσεις γιατρών, οι οποίες είναι πιθανές στο πλαίσιο της
κινητικότητας -όπως και στο πρόσφατο παρελθόν έχει πει ο υπουργός Υγείας- αλλά και
τα μεγάλα ερωτήματα που παραμένουν όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις των γιατρών,
αν θα επαναπροσληφθούν στο ΕΣΥ , με ποια κριτήρια και εάν θα είναι πλήρους ή και
αποκλειστικής απασχόλησης.
Μητσοτάκης: «Λουκέτο» σε 12 οργανισμούς του Δημοσίου πριν τα Χριστούγεννα
«Λουκέτο» σε 12 οργανισμούς του Δημοσίου πριν τα Χριστούγεννα προανήγγειλε ο
υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε ο κ.
Μητσοτάκης, μιλώντας στο Star ανάμεσα στους Οργανισμούς είναι το Ταμείο Εθνικής
Οδοποιίας με περίπου 130 εργαζόμενους, ενώ οι υπόλοιποι θα είναι μικρότεροι.
Συγκεκριμένα μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει έρθει νομοσχέδιο με το πρώτο "κύμα"
καταργήσεων οργανισμών του Δημοσίου. "Επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχε θέσει η
τρόικα", είπε ο υπουργός, προσθέτοντας πως μέχρι το τέλος του 2013 θα γίνουν 4.000
απολύσεις. "Οι 2.500 απολύσεις θα προέλθουν από την ΕΡΤ, περίπου 1.000 από
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πειθαρχικές υποθέσεις και υποθέσεις ιατρικών περιστατικών. Υπάρχουν αυτές και είναι
καταγεγραμμένες μία προς μία και αναγνωρίζονται ως απομακρύνσεις από την τρόικα",
διευκρίνισε ο υπουργός, συμπληρώνοντας πως υπάρχουν εκκρεμότητες μέχρι το τέλος
του έτους, όπως για παράδειγμα τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα.
Την παραίτηση της προέδρου του ΟΚΑΝΑ ζήτησε ο Γεωργιάδης
Την παραίτηση της προέδρου του ΟΚΑΝΑ Μένης Μαλλιώρη ζήτησε ο υπουργός Υγείας,
έπειτα από παρατυπίες που διαπιστώθηκαν στη διαχείριση κονδυλίων. Σύμφωνα με
πληροφορίες που μετέδωσε το Mega η υφυπουργός Υγείας Ζέττα Μακρή εντόπισε μαύρη
τρύπα ύψους 3,5 εκατ. ευρώ στα οικονομικά του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών
(ΟΚΑΝΑ). Το παραπάνω ποσό είχε δοθεί στον Οργανισμό προκειμένου να διατεθούν στα
κέντρα πρόληψης, κάτι που ωστόσο, όπως προέκυψε από την έρευνα της κα Μακρή, δεν
έγινε. Αντιθέτως, τα χρήματα της επιχορήγησης χρησιμοποιήθηκαν ως «εσωτερικά
δάνεια», χωρίς να είναι γνωστό πού έχουν διατεθεί.
Η ίδια η κ. Μαλλιώρη δήλωνε άγνοια για την απόφαση του υπουργού Αδ.Γεωργιάδη.
Τόσο η υφυπουργός Ζέτα Μακρή, όσο και η Μένη Μαλλιώρη θα παραχωρήσουν εντός της
ημέρας συνεντεύξεις Τύπου.
Ίχνη ραδιενεργού Καισίου στη Θεσσαλονίκη
Ίχνη ραδιενεργού Καισίου, σε πολύ μικρές μη ανησυχητικές συγκεντρώσεις,
ανιχνεύτηκαν στην ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης, από ερευνητική ομάδα του ΑΠΘ, η
οποία αποδίδει το γεγονός στην καύση ξύλου σε τζάκια και ξυλόσομπες.
Σύμφωνα με το Έθνος, οι επιστήμονες εξηγούν πως το ραδιενεργό στοιχείο
απορροφήθηκε από τα δέντρα ορισμένων περιοχών της Βόρειας Ελλάδας, μέσω του
νέφους που κατακάθισε στο έδαφος την περίοδο του πυρηνικού ατυχήματος του
Τσέρνομπιλ, το 1986. Οι επιστήμονες εφιστούν την προσοχή στη διαχείριση της στάχτης
και συμβουλεύουν τους κατόχους τζακιών να μη σηκώνουν σκόνη κατά τη διαδικασία
του καθαρισμού της εστίας, ενώ επισημαίνουν πως δεν υπάρχει πρόβλημα αν αυτό στη
συνέχεια αναμειχθεί με το έδαφος. Σε ό,τι αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση, απαιτείται
περαιτέρω μελέτη του φαινομένου.
ΣΚΩΘ: Προτιμήστε κοσμήματα ελλήνων δημιουργών
Ο Σύλλογος Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών Θεσσαλονίκης, ανταποκρινόμενος στο
θεσμικό του ρόλο, για την ανάδειξη και προώθηση του ελληνικού κοσμήματος, προτρέπει
τους αγοραστές κοσμημάτων, εν όψει των εορτών, να επιλέξουν κοσμήματα ελλήνων
δημιουργών, που χαρακτηρίζονται από την αυθεντικότητα της τέχνης της ελληνικής
αργυροχρυσοχοΐας,
στηρίζοντας
έτσι
την
εθνική
οικονομία.
«Ζεστασιά, τρυφερότητα, αγάπη, εκφράστε τα πιο πολύτιμα συναισθήματά σας στους
πιο πολύτιμους ανθρώπους σας, με ότι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η φύση…χρυσά
κοσμήματα. Και μη ξεχνάμε ότι οι έλληνες χρυσοχόοι μπορούν να κάνουν αυτή την
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έκφραση τέχνη, όπως κάνουν στην μακραίωνη ιστορία τους», αναφέρει σε ανακοίνωσή
του ο ΣΚΩΘ.

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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