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Προς νέο συνασπισμό υπό μία πανίσχυρη Μέρκελ η Γερμανία
Μία ανάσα πριν την απόλυτη αυτοδυναμία -άπιαστο όνειρο για τη Γερμανία- βρέθηκαν οι
εξαιρετικά ενισχυμένοι Χριστιανοδημοκράτες της Μέρκελ, με τα τελικά αποτελέσματα
της κάλπης να τους δίνουν 311 έδρες στο σύνολο 630 εδρών της νέας Μπούντεσταγκ. Οι
Σοσιαλδημοκράτες πήραν 192 έδρες, η Αριστερά 64 έδρες και οι Πράσινοι 63 έδρες. Με
τον υπολογισμό των πρόσθετων εδρών που προβλέπει το γερμανικό εκλογικό σύστημα
για εξισορρόπηση της αντιπροσώπευσης, η νέα Μπούντεσταγκ θα έχει 630 έδρες (με όριο
δηλαδή αυτοδυναμίας τις 316 έδρες).
Θεωρητικά, οι πιθανοί μετεκλογικοί συνασπισμοί για πλειοψηφία θα ήταν:
Χριστιανοδημοκράτες και Σοσιαλδημοκράτες, Χριστιανοδημοκράτες και Πράσινοι ή
τριπλός συνασπισμός της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης (Σοσιαλδημοκράτες,
Πράσινοι και Linke).
Το τελευταίο είναι μαθηματικά μεν πιθανό, αλλά πολιτικά αρκετά δύσκολο. Ήδη τις
πρώτες ώρες μετά το κλείσιμο της κάλπης, όταν τα αποτελέσματα είχαν αρχίσει να
ξεκαθαρίζουν, τόσο ο Στάινμπρουκ (υποψήφιος του SPD για την καγκελαρία) όσο και ο
αρχηγός των Σοσιαλδημοκρατών Ζίγκμαρ Γκάμπριελ έδειξαν πως δεν προτίθενται να
επιδιώξουν κάτι τέτοιο, λέγοντας -και οι δύο με την ίδια διατύπωση- πως «η μπάλα είναι
στο γήπεδο της Μέρκελ» και πως εκείνη «πρέπει να επιδιώξει σχηματισμό πλειοψηφίας».
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Πάντως η θριαμβεύτρια των ομοσπονδιακών βουλευτικών εκλογών στην Γερμανία δεν
..λησμόνησε να αναφερθεί και στην Ελλάδα λέγοντας «δεν πρέπει να πάψουμε να
ασκούμε πίεση για την εφαρμογή των συμφωνηθεισών μεταρρυθμίσεων», ενώ
υπεραμύνθηκε της στάσης που κράτησε η ίδια αλλά και ο υπουργός Οικονομικών
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε στο θέμα.
Συμφωνεί για το πρωτογενές πλεόνασμα η τρόικα
Συμφωνεί με τις εκτιμήσεις της ελληνικής κυβέρνησης για το πρωτογενές πλεόνασμα η
τρόικα, όπως προκύπτει από τη συζήτηση που είχαν την Κυριακή η ηγεσία του ΥΠΟΙΚ και
οι εκπρόσωποι των δανειστών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τρόικα εκτιμάει πως το
πλεόνασμα θα είναι μικρό, αλλά ρεαλιστικό και βιώσιμο.
Ακόμη, κυβέρνηση και τρόικα φαίνεται να συμφωνούν και σε ό,τι αφορά την ύφεση,
καθώς οι ελεγκτές προβλέπουν μείωση του ΑΕΠ κατά 3,9% φέτος, ενώ η ελληνική
πλευρά την τοποθετεί στο 3,8%. Στην τετράωρη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε
επικράτησε η εκτέλεση του προϋπολογισμού 2013, καθώς και η κατάρτιση του
προϋπολογισμού του 2014.
Καθυστερήσεις στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού 2014
Καθυστερήσεις καταγράφονται στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού 2014, αλλά και
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014-2017, καθώς δεν είναι
ακόμη εφικτή η καταγραφή των αναγκών των υπουργείων Υγείας και Εργασίας, αλλά και
το δημοσιονομικό κενό που θα προκαλέσει η κατάργηση κάποιων φόρων υπέρ τρίτων.
Αν και κυβέρνηση και τρόικα έχουν έλθει σε προκαταρκτική συμφωνία αναφορικά με τα
τελικά μεγέθη του προϋπολογισμού 2013, αλλά και για το νέο μακροοικονομικό σενάριο,
ωστόσο η έλλειψη δεδομένων και στοιχείων από συγκεκριμένες πηγές δεν επιτρέπει την
κατάρτιση του νέου Προϋπολογισμού.
Στα 2,05 δισ. ευρώ οι καταπτώσεις εγγυημένων δανείων το 2013
Το υπουργείο Οικονομικών διαβίβασε στη Βουλή στοιχεία για τις καταπτώσεις
εγγυημένων δανείων ανά φορέα, με ανάλυση σε χρεολύσια και τόκους για το χρονικό
διάστημα 2013 έως 2017 όπως προβλέπεται από το Μεσοπρόθεσμο.
Σύμφωνα με αυτά, το 2013 το σύνολο των καταπτώσεων από χρεολύσια και τόκους από
δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, θα ανέλθει σε 2,05 δισ. ευρώ. Το 2014 το
ποσό αυτό θα ανέλθει σε 1,23 δισ. ευρώ. Το 2015 το σύνολο των καταπτώσεων από
τόκους και χρεολύσια διαμορφώνεται στα 1,56 δισ. ευρώ. Το 2016 στα 1,82 δισ. ευρώ και
το 2017 στα 1,279 δισ. ευρώ.
Εμπλοκή με 7.000 δηλώσεις Ε9 λόγω κενού ασφαλείας στο Taxisnet
Ειδικά ειδοποιητήρια θα αποστείλει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) σε
7.000 φορολογούμενους που υπέβαλαν ηλεκτρονικά Ε9 στο διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου,
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καθώς λόγω κενών ασφαλείας που εμφάνισε η ειδική εφαρμογή του Τaxisnet στις
δηλώσεις τους μεταφορτώθηκαν στοιχεία ακινήτων άλλων φορολογούμενων, με
αποτέλεσμα να προχωρήσουν σε λανθασμένες μεταβολές.
Σε συμφωνία για περικοπή του φετινού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 200
εκατ.
ευρώ
έχουν
έλθει
κυβέρνηση
και
τρόικα.
Μειωμένο κατά 200 εκατ. ευρώ το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2013
Έτσι, οι τελικές δαπάνες για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα διαμορφωθούν
στα 6,65 δισ. ευρώ και όχι στα 6,85 δισ. ευρώ που ήταν ο αρχικός στόχος. Το 2014 το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα κινηθεί ακόμη χαμηλότερα στα 6,4 δισ. ευρώ.
Βασικός στόχος για το 2013 παραμένει η επίτευξη της απορροφητικότητας των πόρων
του ΕΣΠΑ στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή του
προγράμματος στήριξης. Ταυτόχρονα, κύρια επιδίωξη παραμένει η μεγιστοποίηση των
αναπτυξιακών δυνατοτήτων του ΕΣΠΑ προκειμένου να αρθούν κατά το δυνατό οι
δυσμενείς επιπτώσεις από τη σοβαρή οικονομική κρίση η οποία πλήττει τις δημόσιες και
ιδιωτικές επενδύσεις με άμεσες συνέπειες στην απασχόληση και τη λειτουργία της
αγοράς.
Επαφές Παπούλια με ΣΥΡΙΖΑ και ΔΗΜΑΡ για τη ΧΑ
Σειρά προτάσεων για την αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής, σε πολιτικό, κοινωνικό και
αστυνομικό επίπεδο αναμένεται να παρουσιάσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας
στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια κατά τη σημερινή συνάντησή τους στο
Προεδρικό Μέγαρο. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συναντηθεί με τον
πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ, Φώτη Κουβέλη.
Όπως αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, τις αμέσως επόμενες ημέρες, η αξιωματική
αντιπολίτευση θα επιδιώξει να αναδείξει την οικονομική παράμετρο, ως βασική αιτία του
προβλήματος και παράλληλα, αναμένεται να αναπτύξει την οπτική του για τη στάση της
κυβέρνησης , όχι μόνο στο πρόβλημα της Χρυσής Αυγής, αλλά στο συνολικό πρόβλημα
της χώρας.
Πτώση στις δημοσκοπήσεις για ΧΑ
Μέσα σε μια εβδομάδα η Χρυσή Αυγή έχασε 2,5 μονάδες από τα ποσοστά της, μετά τη
δολοφονία του Π. Φύσσα στο Κερατσίνι, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Rass για
λογαριασμό της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος».
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση η Χρυσή Αυγή συγκεντρώνει ποσοστό 5,8%
από 8,3%, που κατέγραψε το κόμμα σε δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας στις 15
Σεπτεμβρίου.
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Στη γραμμή εκκίνησης το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών
Από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) θα γίνεται η είσπραξη των
ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης
αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας, όπως προβλέπει εγκύκλιος που δημοσιοποίησε
σήμερα το ΙΚΑ.
Σε πρώτη φάση στο ΚΕΑΟ θα διαβιβάζονται οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΟΑΕΕ και μεταγενέστερα οι αντίστοιχες οφειλές του ΟΓΑ και του
ΕΤΑΑ. Οι οφειλές που διαβιβάζονται πρέπει να είναι μη ρυθμισμένες και άνω των 5.000
ευρώ (κύρια οφειλή και τυχόν επιβαρύνσεις). Το ίδιο ισχύει και για τις οφειλές που
κατέστησαν απαιτητές λόγω μη τήρησης προηγούμενων ρυθμίσεων.
Νέα 48ωρη απεργία για την Τρίτη και την Τετάρτη προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ
Νέα 48ωρη απεργία για την Τρίτη 24 και την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου προκήρυξε η
ΑΔΕΔΥ αντιδρώντας στις πολιτικές της κυβέρνησης και της τρόικας, «που στοχοποιούν
και απαξιώνουν το Δημόσιο Τομέα, καταστρέφουν ό,τι έχει απομείνει από το κοινωνικό
κράτος και πλήττουν τους δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι υφίστανται εδώ και τέσσερα
χρόνια τις απάνθρωπες πολιτικές των μνημονίων και σήμερα καταδικάζονται κατά
χιλιάδες
σε
διαθεσιμότητα
και
απόλυση».
Στην απεργία συμμετέχει, όπως ανακοίνωσε πριν λίγο η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΠΟΕ -ΔΟΥ).
Η απεργία κηρύσσεται και με αφορμή την παρουσία της τρόικας στη χώρα.
Στο μεταξύ, οι καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συνεχίζουν της
κινητοποιήσεις τους με 48ωρη απεργία, σήμερα και αύριο. Στη Θεσσαλονίκη η
συγκέντρωση των ΕΛΜΕ-Θ θα πραγματοποιηθεί στις 12.00 μμ στο άγαλμα του Βενιζέλου,
ενώ θα ακολουθήσει πορεία.
Ο Δ. Λακασάς πρόεδρος της «Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας»
Τα καθήκοντα του προέδρου της «Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε.» αναλαμβάνει ο
πρόεδρος του ΣΕΒΕ Δημήτρης Λακασάς, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ. 4246/11-092013 απόφαση του υπουργού Μακεδονίας και Θράκης Θεόδωρου Καράογλου, με τίτλο:
«Διορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία
Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 457). Η θητεία του νέου προέδρου της
Α.Ζ.Κ. Α.Ε. είναι τριετής και ξεκινά από τη δημοσίευση της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Σύντομα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την πλήρωση της θέσης του διευθύνοντος
συμβούλου της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας.
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Το ΒΕΘ… πάει στη 2η Έκθεση Παραγωγής & Εξοικονόμησης Ενέργειας
Στη 2η Έκθεση Παραγωγής & Εξοικονόµησης Ενέργειας που θα πραγµατοποιηθεί στην Ξάνθη,
από 11 έως 14 Οκτωβρίου προγραµµατίζει να συµµετάσχει το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης.
Η έκθεση θα πραγµατοποιηθεί στο «Κλειστό γυµναστήριο Φίλιππος Αµοιρίδης», υπό την
αιγίδα του Επιµελητηρίου Ξάνθης και τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης.
Η Έκθεση Παραγωγής & Εξοικονόµησης Ενέργειας είναι µια έκθεση άρτια οργανωµένη, που
συγκεντρώνει σ’ ένα χώρο την τεχνογνωσία και την τεχνολογία του κλάδου της θέρµανσης,
ψύξης, µόνωσης και ηλιακής ενέργειας και θα παρουσιάσει καινοτόµες λύσεις µε στόχο την
εξοικονόµηση, σε συνδυασµό µε την υψηλότερη δυνατή απόδοση.
Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκθεσιακής πολιτικής και στήριξης των επιχειρήσεων –
μελών του, το ΒΕΘ θα παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα συμμετοχής στην ανωτέρω
έκθεση, με προνομιακούς όρους.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του
ΒΕΘ, στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-271708 και 231-241668 μέχρι και την
Παρασκευή 4 Οκτωβρίου προκειμένου να τους αποσταλεί η φόρμα συμμετοχής.

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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