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Σε εξέλιξη η συνάντηση της τρόικας με τον υπουργό Οικονομικών
Να βρουν μέτρα 1,3 δισ. ευρώ για το 2014, που θα ικανοποιούν τους δανειστές,
επιχειρούν και πάλι από σήμερα στην Αθήνα κυβέρνηση και τρόικα.
Οι πιέσεις των Ευρωπαίων εταίρων προς τη χώρα μας ήταν ασφυκτικές στο Eurogroup
της περασμένης Πέμπτης, στη διάρκεια του οποίου ζητήθηκε «άμεση δράση» για να
κλείσει το δημοσιονομικό κενό όχι μόνο του 2014 αλλά και του 2015, καθώς και να
εκπληρωθούν τα προαπαιτούμενα μέτρα, δηλαδή η αναδιάρθρωση των αμυντικών
βιομηχανιών και η διαθεσιμότητα στο Δημόσιο. Για το λόγο αυτό, ο Γιάννης Στουρνάρας
έχει από τις 9 το πρωί σήμερα σύσκεψη στο υπουργείο Οικονομικών με την Τρόικα. Στις
10:30 στη σύσκεψη μπήκε και ο υπουργός Εργασίας.
Η Αθήνα πάντως έχει σημάνει σιωπηρή υποχώρηση ως προς το εύρος του
δημοσιονομικού κενού της επόμενης χρονιάς. Στην αρχή της τρέχουσας διαπραγμάτευσης
έκανε λόγο για 500-800 εκατ. ευρώ, την ώρα που η τρόικα μιλούσε για 2,9 δισ. ευρώ. Τις
τελευταίες μέρες αναγκάστηκε όμως να ανεβάσει τον λογαριασμό στα 1,3 δισ. ευρώ. Από
πλευράς της η τρόικα επιμένει σε απαιτήσεις 1,5 - 2 δισ. ευρώ, αν και ίσως τελικά «πέσει»
σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα.
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New York Times: Κάτι έχει αρχίσει να αλλάζει στην Ελλάδα
Για τις επενδυτικές ευκαιρίες που έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα γράφουν οι New York
Times, αναφέροντας πως μπορεί για αρκετό καιρό η κατάσταση στη χώρα να μην ήταν
ελκυστική, για να προσελκύσει ξένες επενδύσεις, ωστόσο το τελευταίο διάστημα «κάτι
έχει αρχίσει να αλλάζει».
Σε δημοσίευμά της, η αμερικανική εφημερίδα επισημαίνει πως «η Ελλάδα ήταν το παιδί
για το μαστίγωμα τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Αλλά τους τελευταίους μήνες η πρόθεση
έχει αλλάξει και οι ξένοι επενδυτές 'ψαρεύουν' κυρίως τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία».
Αυτή η κίνηση, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχει διπλά οφέλη, καθώς «οι δανειστές
μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν για να 'καθαρίσουν' τους ισολογισμούς τους με την
πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων -τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερώνκαι το κράτος μπορεί να ιδιωτικοποιήσει τις συμμετοχές του στις τράπεζες». «Και οι δύο
θα πρέπει να αρπάξουν την ευκαιρία όσο ισχύει»» σημειώνουν οι ΝΥΤ.
ΥΠΟΙΚ για φόρο ακινήτων: «Το 80% των φορολογουμένων θα πληρώσει
λιγότερα»
Απορρίπτει την κριτική για το νέο φόρο ακινήτων το υπουργείο Οικονομικών
ξεκαθαρίζοντας ότι δημοσιεύματα και πληροφορίες περί δήθεν «αρπαγής» ή «δήμευσης»
της ακίνητης περιουσίας, είναι πέρα για πέρα ανακριβή και δείχνουν πλήρη άγνοια του
νέου φορολογικού σχεδίου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών με το νέο φορολογικό
νομοσχέδιο όλα τα κτίσματα θα φορολογηθούν λιγότερο από φέτος, είτε βρίσκονται σε
αστικές είτε σε μη αστικές, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των φορολογουμένων θα
πληρώσουν λιγότερα από φέτος.
Όπως υποστηρίζει το υπουργείο, το 75%-80% των φορολογουμένων θα πληρώσουν
λιγότερα, είτε βρίσκονται σε αστικές είτε σε μη αστικές περιοχές, το 15% των
φορολογουμένων θα πληρώσουν περίπου τα ίδια με φέτος, ανάλογα με τη σύνθεση της
περιουσίας τους, δηλαδή ανάλογα με το αν η περιουσία τους είναι κυρίως σε κτίσματα ή
αστικά οικόπεδα, ενώ μόνον 5% των φορολογουμένων (περί τις 290.000 φυσικά
πρόσωπα) θα πληρώσουν παραπάνω από φέτος, αλλά όπως διευκρινίζεται οι εν λόγω
φορολογούμενοι δεν θα επιβαρυνθούν υπέρμετρα. Στην ανακοίνωση του υπουργείου
σημειώνεται πως δεν θα υπάρχει «διπλή φορολόγηση», αλλά όσοι έχουν συνολική
ατομική περιουσία πάνω από 300 χιλιάδες (εξαιρούνται τα αγροτεμάχια) θα
φορολογηθούν αναλογικά περισσότερο για λόγους προοδευτικότητας.
Στον αέρα η ιστοσελίδα της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ
Η ιστοσελίδα, σε πιλοτική ακόμη φάση, της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ για το πρώτο
εξάμηνο του 2014 είναι πλέον στον αέρα. To site είναι το gr2014.eu. Ήδη πριν από
μερικές ημέρες είχε ξεκινήσει να λειτουργεί και το κανάλι της ελληνικής προεδρίας στο
twitter. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν την κατοχύρωση της επίσημης διεύθυνσης της
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ελληνικής προεδρίας, ιδιώτης είχε προλάβει να αναλάβει το domain που θα περίμενε
κανείς (βάσει της μέχρι τώρα πρακτικής) να υιοθετήσει και η ελληνική προεδρία.
Ο ιδιώτης είχε κατοχυρώσει τη διεύθυνση eu2014.gr -όπως δηλαδή θα ήταν η επίσημη
σελίδα εάν η Αθήνα ακολουθούσε το προηγούμενο της νυν προεδρεύουσας Λιθουανίας
(eu2013.lt) και της προηγούμενης Ιρλανδίας.
Προβάδισμα 3,3% στον ΣΥΡΙΖΑ δίνει νέα δημοσκόπηση
Σημαντικό προβάδισμα 3,3 ποσοστιαίων μονάδων έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τα
αποτελέσματα δημοσκόπησης της εταιρείας Palmos Analysis για λογαριασμό του Tvxs.
Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, στην πρόθεση ψήφου ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει ποσοστό 22%,
έναντι 18,7% της ΝΔ. Τρίτο κόμμα παραμένει η Χρυσή Αυγή με 8,3% και ακολουθούν το
ΠΑΣΟΚ με 4,3%, οι ΑΝΕΛ με 3,8%, το ΚΚΕ με 3,7%, ενώ εκτός Βουλής μένει η ΔΗΜΑΡ, με
ποσοστό 1,8%.
Στην παράσταση νίκης, ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται με 41% έναντι της ΝΔ (40%), ενώ
καταλληλότερος πρωθυπουργός θεωρείται ο Αντώνης Σαμαράς με 37%. «Κανέναν από
τους δύο» απάντησε το 31%, και τον Αλέξη Τσίπρα το 30%.
Ενοποιήθηκαν τα συστήματα CPB και Πειραιώς
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 16 και 17 Νοεμβρίου το έργο της ενοποίησης των
συστημάτων του πρώην δικτύου καταστημάτων της Cyprus Popular Bank (CPB), στο
ενιαίο περιβάλλον των συστημάτων πληροφορικής της Πειραιώς.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, από σήμερα Δευτέρα 18 Νοεμβρίου, όλοι οι
πελάτες του πρώην δικτύου της CPB BANK και της Τράπεζας Πειραιώς εξυπηρετούνται,
από κοινά συστήματα πληροφορικής και με τις ίδιες διαδικασίες, μέσα από το
ενοποιημένο δίκτυο των 9.001 καταστημάτων, των 2.150 ΑΤΜs και των 390
μηχανημάτων Easypay. Ομοίως από σήμερα όλοι οι πελάτες, χρησιμοποιούν για τις
ηλεκτρονικές συναλλαγές τους την ολοκληρωμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής τραπεζικής
Winbank, καθώς και τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά κανάλια εξυπηρέτησης της Τράπεζας
Πειραιώς.
Επαναλαμβανόμενες 24ωρες απεργίες από τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ
Επαναλαμβανόμενες 24ωρες απεργίες ξεκινούν από σήμερα οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ, οι
οποίοι αντιδρούν στη διαθεσιμότητα και σε ενδεχόμενες απολύσεις. Σύμφωνα με την
απόφαση της Ομοσπονδίας των γιατρών του ΕΟΠΥΥ, τα ιατρεία θα λειτουργούν με
προσωπικό ασφαλείας.
Την ίδια στιγμή ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, διαμηνύει πως οι γιατροί, των
οποίων οι ειδικότητες θα καταργηθούν από την πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, θα
τεθούν σε διαθεσιμότητα και στη συνεχεία θα αξιολογηθούν. Eπιπρόσθετα, ο υπουργός
υπογράμμισε πως 400 επιμελητές Β' θα προσληφθούν έως 31 Δεκεμβρίου και οι
υπόλοιποι μέσα στο 2014.
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Στις 31 Δεκεμβρίου εκπνέει η προθεσμία για τους κλειδάριθμους του Τaxisnet
Νέους κλειδάριθμους (κωδικούς) από το Τμήμα Μητρώου οποιασδήποτε Εφορίας θα
πρέπει να λάβουν το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013 οι φορολογούμενοι οι οποίοι
διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο Τaxisnet που ίσχυαν πριν από τον Δεκέμβριο του
2010.
Η υποχρέωση παραλαβής νέων κλειδάριθμων αφορά φορολογουμένους οι οποίοι ήταν
εγγεγραμμένοι στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΓΓΠΣ πριν από την έναρξη λειτουργίας
του νέου Taxisnet, τον Δεκέμβριο του 2010. Στην αντίθετη περίπτωση, από την 1η
Ιανουαρίου 2014 δεν θα μπορούν να κάνουν χρήση του Taxisnet.
Για την ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού λογαριασμού, οι φορολογούμενοι είναι
απαραίτητο να γνωρίζουν το συνθηματικό (password) του αρχικού τους λογαριασμού.
Αν δεν τον γνωρίζουν θα πρέπει να κάνουν αίτηση επανεγγραφής στη ΓΓΠΣ , πριν από
την επίσκεψη στη ΔΟΥ.Μέχρι σήμερα έχουν προηγηθεί πέντε παρατάσεις της προθεσμίας
παραλαβής κλειδάριθμων τα τελευταία δύο χρόνια, ωστόσο σύμφωνα με στελέχη του
υπουργείου Οικονομικών η προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2013 είναι η καταληκτική.
Πρωτοεμφανιζόμενη οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στη ΧΑ
Πρωτοεμφανιζόμενη οργάνωση που υπογράφει ως «Μαχόμενες Λαϊκές Επαναστατικές
Δυνάμεις» ανέλαβε την ευθύνη για τη δολοφονική επίθεση με δύο νεκρούς στα γραφεία
της Χρυσής Αυγής στο Νέο Ηράκλειο. Η 18σέλιδη προκήρυξη βρέθηκε στο Σκοπευτήριο
Καισαριανής και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία την θεωρεί γνήσια. Ειδικοί στην
Αντιτρομοκρατικοί έχουν βάλει στο μικροσκόπιο την 18σέλιδη προκήρυξη της
πρωτοεμφανιζόμενης οργάνωσης «Μαχόμενες Λαϊκές Επαναστατικές Δυνάμεις», με την
οποία έγινε η ανάληψη της ευθύνης για τη διπλή δολοφονία έξω από τα γραφεία της
Χρυσής Αυγής στο Νέο Ηράκλειο.
Εντύπωση προκαλεί στην Αντιτρομοκρατική το γεγονός ότι στο 18σέλιδο κείμενο δεν
γίνεται περιγραφή της δολοφονίας, ενώ δεν υπάρχει αναφορά στο πώς και το γιατί
δημιουργήθηκε η οργάνωση, ούτε στο οπλοστάσιό της. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το όπλο
που χρησιμοποιήθηκε στη διπλή δολοφονία υπάρχει μόνο η φράση: «Οι σφαίρες των 9
χιλιοστών ήταν παραγγελία του βουλευτή τους Μίχου, που είχε δηλώσει ότι "μόνο με
σφαίρες θα μας σταματήσουν"»..
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Mega, οι ειδικοί της Αντιτρομοκρατικής θεωρούν ότι ο
δράστης της διπλής δολοφονίας είναι νέος στην ένοπλη οργάνωση, ενώ ο συντάκτης της
προκήρυξης είναι «παλιός» στο αντάρτικο πόλης. Η προκήρυξη εξετάζεται ήδη στα
εργαστήρια για αποτυπώματα και DNA.
Αναβλήθηκε η ‘Βοιωτία 2013’
Αναβλήθηκε η διεξαγωγή της 2ης Γενικής Εµπορικής Έκθεσης ‘Βοιωτία 2013’,
που επρόκειτο να πραγµατοποιηθεί από τις 20 έως τις 25 Νοεµβρίου.
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Όπως ενηµέρωσε µε έγγραφό του ο πρόεδρος του Επιµελητηρίου Βοιωτίας,
Παναγιώτης Αγνιάδης, το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) η αναβολή
αποφασίστηκε µετά από διερευνητικές επαφές µε επιχειρήσεις της περιφέρειας. Στο
πλαίσιο αυτό λήφθηκε απόφαση για αλλαγή της ηµεροµηνίας διεξαγωγής προκειµένου
να επιταχθεί, όπως αναφέρεται στην επιστολή, "µεγιστοποίηση της επίτευξης
των στόχων µας" .
Πυροβολισμοί στα γραφεία της γαλλικής Liberation
Άγνωστος μπήκε στα κεντρικά της εφημερίδας Liberation στο Παρίσι και άνοιξε πυρ,
τραυματίζοντας ένα άτομο. Ο δράστης διέφυγε. Ενισχύθηκε η φύλαξη στα γραφεία των
μεγάλων γαλλικών εφημερίδων. Το περιστατικό συνέβη αργά το πρωί της Δευτέρας. Ο
δράστης εμφανίστηκε στην είσοδο των γραφείων και, χωρίς να πει τίποτε, άρχισε να
πυροβολεί τους παριστάμενους.
Από τα πυρά τραυματίστηκε σοβαρά ένας 27χρονος, βοηθός φωτογράφου. Ο δράστης
«έφυγε όπως ήρθε», αναφέρουν οι μαρτυρίες. Τα γραφεία αποκλείστηκαν και η
αστυνομία αναζητεί τον δράστη. Δεν είναι ακόμη γνωστό εάν το περιστατικό σχετίζεται
με την εισβολή, την περασμένη Παρασκευή, αγνώστου στα γραφεία του τηλεοπτικού
BFMTVF.

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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