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Την Κυριακή η συνάντηση Στουρνάρα - τρόικας
Για την Κυριακή το πρωί ανανεώθηκε το ραντεβού του υπουργού Οικονομικών Γιάννη
Στουρνάρα με την τρόικα, μετά τις εξελίξεις στη συνεδρίαση του Eurogroup.
Στόχος είναι να κλείσουν εσπευσμένα όσο το δυνατόν περισσότερα από τα ανοιχτά
θέματα, με πρώτο το δημοσιονομικό κενό και τον προϋπολογισμό του 2014, την τελική
συμφωνία για την τύχη των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων, τα διαρθρωτικά
ζητήματα της απελευθέρωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών και το πρόγραμμα των
ιδιωτικοποιήσεων που μετατίθεται από χρόνο σε χρόνο.
Στο μεταξύ σε συνέντευξη στο CNBC ο κ. Στουρνάρας αναφέρθηκε στην ανάγκη να
αποφθεχθεί νέα λιτότητα στην ελληνική οικονομία. «Ο ελληνικός λαός έχει κάνει
τεράστιες θυσίες και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί τι μέτρα θα πρέπει να
εφαρμόσουμε για να κλείσει το δημοσιονομικό κενό, εάν όντως υπάρχει», δήλωσε ο κ.
Στουρνάρας και συμπλήρωσε: «Προσπαθούμε να μεταφέρουμε το μήνυμα ότι η
προσαρμογή μέχρι τώρα ήταν τόσο τεράστια που δεν μπορούμε να λάβουμε νέα μέτρα
λιτότητας, δεν μπορούμε να μειώσουμε περαιτέρω το βιοτικό επίπεδο του λαού».
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Την έξοδο Ιρλανδίας και Ισπανίας από τα προγράμματα στήριξης πανηγυρίζει η
ΕΕ
Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης έβαλαν τη «βούλα» του Eurogroup στην
αυτόνομη έξοδο της Ιρλανδίας και της Ισπανίας από τα προγράμματα στήριξης: Η είδηση
γίνεται δεκτή με ανακούφιση από τις ευρωπαϊκές ηγεσίες και τα ΜΜΕ, που βλέπουν μία
σπάνια καλή είδηση γύρω από τις εξελίξεις για την κρίση στην Ευρωζώνη -ενώ οι
αξιωματούχοι βλέπουν επιβεβαίωση της τακτικής που ακολουθεί η Ευρωζώνη. Την
ευφορία ωστόσο δεν συμμερίζονται όλοι, με ορισμένους οικονομολόγους να
προειδοποιούν
για
υπερβάλλουσα
αισιοδοξία.
To Δουβλίνο και η Μαδρίτη αναγκάστηκαν να ζητήσουν βοήθεια λόγω του
προβληματικού τους τραπεζικού τομέα. Η ιρλανδική διάσωση είχε γίνει με «πλήρες»
μνημόνιο (το οποίο και σήμανε τον πολιτικό θάνατο της τότε κυβέρνησης) ενώ η «ήπια»
διάσωση της Μαδρίτης αξιοποίησε τα μέτρα με τα οποία είχαν ενδιάμεσα εξοπλιστεί οι
μηχανισμοί στήριξης της Ευρωζώνης, γλιτώνοντας τους «17» από μία δύσκολη
επιχείρηση
διάσωσης
μίας
από
τις
μεγαλύτερες
οικονομίες
της.
«Οι δύο οικονομίες επέστρεψαν στην οδό της ανάκαμψης» ανέφερε ο πρόεδρος του
Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ μετά τη συνεδρίαση της Πέμπτης, στην οποία
επικυρώθηκε ότι το Δουβλίνο θα βγει στις 15 Δεκεμβρίου χωρίς προληπτικά μέτρα
στήριξης από το πρόγραμμα και η Μαδρίτη τον Ιανουάριο.
Το σχέδιο για τις αλλαγές στη φορολογία ακινήτων
Έναν φόρο για κάθε ακίνητο και έναν πρόσθετο φόρο για όσους έχουν ακίνητη περιουσία
αντικειμενικής αξίας άνω των 300.000 ευρώ προβλέπει το βασικό σενάριο στο οποίο
συγκλίνουν οι κοινοβουλευτικές ομάδες της Νέας Δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τις
αλλαγές στη φορολογία ακινήτων που θα ισχύσουν από το 2014.
Το νέο φορολογικό καθεστώς, με βάση το σενάριο αυτό, που θα αντικαταστήσει το
Έκτακτο Τέλος Ακινήτων και τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας θα προβλέπει έσοδα 2,650
δισ. ευρώ έναντι 2,9 δισ. ευρώ που προέβλεπαν τα αρχικά σχέδια του υπουργείου
Οικονομικών για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων.
Μεταξύ άλλων, απαλλάσσονται από το φόρο τα αγροτικά κτίσματα, ενώ περιορίζεται ο
φόρος για τους ιδιοκτήτες αστικών ακινήτων και των βοηθητικών χώρων τους καθώς
και των οικοπέδων. Παράλληλα καταργείται η διάκριση μεταξύ αγροτεμαχίων που
βρίσκονται δίπλα στη θάλασσα και σε άλλες αγροτικές περιοχές.
Σε κλοιό ασφαλείας ο 40ός εορτασμός της εξέγερσης του Πολυτεχνείου
Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας που τίθενται σε ισχύ από σήμερα, Παρασκευή, με περίπου
7.000 αστυνομικούς να βρίσκονται επί ποδός, πραγματοποιούνται φέτος οι εκδηλώσεις
για την 40η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Σε κλοιό ασφαλείας θα βρίσκονται
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η αμερικάνικη πρεσβεία, η Βουλή, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, το Ραδιομέγαρο της
Αγ.Παρασκευής, καθώς και γραφεία της Χρυσής Αυγής.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας Τα Νέα, αστυνομικοί των ΜΑΤ, της ΔΙΑΣ,
της ΔΕΛΤΑ θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, ενώ στα μέτρα συμμετέχουν και άλλες
υπηρεσίες, όπως η Κρατική Ασφάλεια, η Τροχαία, ακόμη και η Αντιτρομοκρατική. Το
δόγμα για μια ακόμα φορά θα είναι της μηδενικής ανοχής, αλλά και των προληπτικών
προσαγωγών.
Την ίδια ώρα, οι πύλες του Πολυτεχνείου ανοίγουν, όπως κάθε χρόνο, στις 09:30 και
κλείνουν στις 21:00, ενώ την περιφρούρηση του κτιρίου έχουν αναλάβουν φοιτητές και
καθηγητές.
Αναγνωρίζονται εκπιπτόµενες δαπάνες και στις εκπρόθεσµες φορολογικές δηλώσεις
Όσοι φορολογούµενοι οριστικοποιήσουν εκκρεµείς δηλώσεις ή στείλουν εκπρόθεσµες
φορολογικές δηλώσεις µέχρι τις 25 Νοεµβρίου θα τους αναγνωρίζονται οι εκπιπτόµενες
δαπάνες.
Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων Χ.Θεοχάρης ξεκαθάρισε πως η καταληκτική
ηµεροµηνία για τις αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων στις οποίες
θα συµπεριληφθούν και τα ποσά που δηλώθηκαν στον κωδικό 049 του Ε1 θα είναι η 25η
Νοεµβρίου.
Συνάντηση της ΚΕΕ με τον πρωθυπουργό
Τα αιτήµατα της επιµελητηριακής κοινότητας έθεσαν στον πρωθυπουργό, Αντώνη Σαµαρά, ο
Κ. Μίχαλος, πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων (ΚΕΕ), και µέλη της διοικητικής
επιτροπής
της,
σε
συνάντηση
που
είχαν
στο
Μέγαρο
Μαξίµου.
Σύµφωνα µε την ΚΕΕ, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση στηρίζει τον
επιµελητηριακό θεσµό και παράλληλα έδωσε κατευθύνσεις στους συναρµόδιους υπουργούς για
να δοθούν λύσεις στα ζητήµατα που τέθηκαν, µε στόχο την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας.
Ο πρόεδρος και τα µέλη της διοικητικής επιτροπής έθεσαν στον Πρωθυπουργό τα αιτήµατα της
επιµελητηριακής κοινότητας σε θέµατα οικονοµικής πολιτικής, αλλά και όσον αφορά σε
καθηµερινά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια.
Ο πρόεδρος της ΚΕΕ Κωνσταντίνος Μίχαλος αναφέρθηκε στην ανάγκη στήριξης του
επιµελητηριακού θεσµού, κυρίως µέσω του στρατηγικού ρόλου της ΚΕΕ και των κατά τόπους
επιµελητηρίων ως προς την τήρηση, την εποπτεία και τη διαχείριση του Γενικού Εµπορικού
Μητρώου της χώρας. Επίσης, έκανε λόγο για χάραξη µιας οικονοµικής πολιτικής που θα
υπερβαίνει τις άµεσες υποχρεώσεις του µνηµονίου και θα δίνει λύσεις σε σηµαντικά ζητήµατα
µε στόχο την ανάκαµψη της οικονοµίας.
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Ο πρέσβης της Νιγηρίας στο Β.Ε.Θ.
Την υλοποίηση κοινών δράσεων δρομολογούν το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
(ΒΕΘ) και η πρεσβεία της Νιγηρίας στην Ελλάδα, προκειμένου να ενισχύσουν τις
επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό αποφάσισαν κατά τη διάρκεια
εθιμοτυπικής συνάντησης στο ΒΕΘ, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Παναγιώτης
Παπαδόπουλος και ο πρέσβης της Νιγηρίας στην Ελλάδα Ayodeli Ayodele. Οι δύο άντρες
συζήτησαν τις παραμέτρους για την επίτευξη εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο
χωρών, σε μία μάλιστα περίοδο που η εξωστρέφεια είναι το μέγα ζητούμενο για την
Ελλάδα.
Πιο συγκεκριμένα για το επόμενο διάστημα προγραμματίζεται η διοργάνωση ημερίδας με
στόχο την πληρέστερη ενημέρωση σε θέματα φορολογικά, χρηματοοικονομικά,
επενδύσεων κ.α.. Σε εύλογο, δε, χρονικό διάστημα, δρομολογείται επιχειρηματική
αποστολή, η διοργάνωση της οποίας θα γίνει από κοινού. Στο πλαίσιο της
επιχειρηματικής αποστολής θα πραγματοποιηθούν B2Β επιχειρηματικές συναντήσεις.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΒΕΘ, ο οποίος μαζί με μέλη της διοικητικής
επιτροπής και του διοικητικού συμβουλίου του επιμελητηρίου, υποδέχθηκαν το κ.
Ayodele, που συνοδευόταν από συμβούλους του, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την
πρωτοβουλία του πρέσβη της Νιγηρίας να επισκεφθεί μικρομεσαίους επιχειρηματίες της
Βόρειας Ελλάδας.
Ο κ. Ayodele ενημέρωσε για το επιχειρηματικό περιβάλλον στη Νιγηρία ενώ τόνισε ότι
καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση των διμερών εμπορικών σχέσεων θα ήταν η
απευθείας αεροπορική και ακτοπλοϊκή σύνδεσης Ελλάδας- Νιγηρίας, προκειμένου να
μειωθεί ο χρόνος και το κόστος μεταφοράς.
«Οι απολύσεις δεν είναι καλό πράγμα», λέει τώρα ο Άδωνις Γεωργιάδης
Σε αναδίπλωση μετά την κατακραυγή για τις δηλώσεις του, περί δόξας για το αυτονόητο
της απόλυσης δημοσίων υπαλλήλων που επιθυμεί να πιστώνεται στον ίδιο κι όχι στον
Πολ Τόμσεν, προχώρησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Μιλώντας στο Mega
σήμερα το πρωί, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Οι απολύσεις δεν είναι καλό πράγμα».
Επιχειρώντας να απαντήσει σε όσους υπενθυμίζουν πως έχει βάλει στοίχημα τον
υπουργικό του θώκο ότι δεν θα υπάρξουν απολύσεις γιατρών, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε:
«Είχα πει ότι δεν θα γίνουν απολύσεις στο ΕΣΥ, αλλά το τι θα γίνει στον ΕΟΠΥΥ θα το πει
η αξιολόγηση» τόνισε ο υπουργός Υγείας επισημαίνοντας πως για κάθε γιατρό που θα
αποχωρεί από τον ΕΟΠΥΥ θα προσλαμβάνεται ένας στο ΕΣΥ και παρατήρησε: «Προτιμώ
να μπαίνουν νέοι γιατροί στο ΕΣΥ που τους έχουμε ανάγκη, παρά κάποιους που δεν
έχουμε ανάγκη και μπορούν να συνεχίσουν τη δουλειά τους στα ιδιωτικά ιατρεία τους».
Να αναθεωρήσει τις θέσεις της για το Κυπριακό καλεί την Άγκυρα το ΥΠΕΞ
Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχτεί ποτέ τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και
κατοχής δήλωσε σε ανακοίνωσή του, με την ευκαιρία των τριάντα χρόνων από την
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ανακήρυξη του τουρκικού ψευδοκράτους στην κατεχόμενη Κύπρο, τo ελληνικό
Υπουργείο Εξωτερικών.
Το παράνομο ψευδοκράτος είναι προϊόν χρήσης βίας και έχει επανειλημμένα
καταδικαστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, υπογραμμίζεται στην
ανακοίνωση, που κατηγορεί την Τουρκία γιατί περιφρονεί συστηματικά τις Αποφάσεις
των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, εμμένοντας στην «ανυπόστατη και άκρως
προσβλητική» θέση της περί «ανεξάρτητης ΤΔΒΚ», επιδιώκοντας, μάταια όλα αυτά τα
χρόνια,
τη
«διεθνή
αναβάθμιση
του
παράνομου
μορφώματος».
Η προκλητική εμμονή στην παραβίαση του διεθνούς δικαίου περιπλέκει το Κυπριακό
πρόβλημα και ζημιώνει τελικά την ίδια την τουρκοκυπριακή κοινότητα, τονίζει το
ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, που καλεί την Άγκυρα να αναθεωρήσει τις θέσεις της
και να σεβασθεί, επιτέλους, τις Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και τη διεθνή
νομιμότητα, «παύοντας να κρατάει όμηρο ένα ολόκληρο λαό».
Σε κώμα ο Γλαύκος Κληρίδης - Οδεύει προς το τέλος λέει ο γιατρός του
Η κατάσταση της υγείας του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γλαύκου
Κληρίδη, είναι πάρα πολύ κρίσιμη, δήλωσε ο ιατρός του Ιωσήφ Κάσιος, προσθέτοντας ότι
η φύση έχει πάρει την πορεία της και οδεύουμε προς το τέλος.
Ο κ. Κάσιος τόνισε ότι ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν βρίσκεται σε μηχανική
υποστήριξη. «Χθες το πρωί υπήρχε επιδείνωση και τα πράγματα δεν είναι καθόλου
καλά», είπε. Πρόσθεσε ότι «είναι 95 χρονών και έχουμε φθάσει στο τέλος. Η φύση έχει
φθάσει στο τέλος της».

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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