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«Δεν ζητάμε οριζόντια μέτρα» ξεκαθαρίζουν στελέχη της τρόικας
Στην αποσαφήνιση ότι η τρόικα δεν ζητά πρόσθετα οριζόντια μέτρα από την Ελλάδα
προχώρησαν στελέχη του Ευρωσυστήματος απαντώντας σε ερώτηση του in.gr. Τα ίδια
στελέχη εκφράζουν απορία για τον τρόπο που η κυβέρνηση ήγειρε δημοσίως το θέμα,
ενώ αποσαφηνίζουν πως ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 1,5% το 2014 είναι
γνωστός ήδη από τα τέλη του 2012 και ότι ο τρόπος που θα επιτευχθεί αυτός θα
προσδιορισθεί από την ελληνική πλευρά και όχι από την τρόικα.
Οι ίδιες πηγές τονίζουν πως ο ελληνικός Προϋπολογισμός για το 2014 θα τεθεί υπό την
κρίση του έκτακτου Eurogroup στις 22 Νοεμβρίου, το οποίο και θα αποφασίσει το εάν
είναι αξιόπιστος ή όχι. Μάλιστα, αναφέρουν πως οι όποιες συστάσεις θα διατυπωθούν
αρχικά από το συμβούλιο υπουργών Οικονομικών της ζώνης του ευρώ και όχι από την
τρόικα, η οποία απλά θα εκφράσει τη γνώμη της στο συγκεκριμένο Eurogroup.
Σύμφωνα με πληροφορίες και η Γερμανία δεν επιθυμεί να πυροδοτήσει εντάσεις στην
Ελλάδα και κρατά χαμηλούς τόνους, καθώς η διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης
αναμένεται να κρατήσει έως τα μέσα Νοεμβρίου. Πληροφορίες από την γερμανική
πλευρά αναφέρουν πως είναι «παρερμηνεία» ότι η τρόικα ζητά νέα μέτρα και
ξεκαθαρίζεται πως οι στόχοι που έχουν ήδη τεθεί δεν θα μεταβληθούν.
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Αλλά και στελέχη που γνωρίζουν τις θέσεις του ΔΝΤ ξεκαθάρισαν πως εκπεφρασμένη
θέση του Ταμείου είναι ότι πρέπει να αποφευχθεί το κόστος οριζόντιων περικοπών στην
Ελλάδα.
Στο 3% ο φόρος μεταβίβασης από το 2014
Σε δραστική μείωση του φόρου στις μεταβιβάσεις ακινήτων προχωρά το υπουργείο
Οικονομικών, δίνοντας μια ανάσα στην κτηματαγορά. Σύμφωνα με το Έθνος, έπειτα από
συμφωνία με την τρόικα, η φορολογική επιβάρυνση θα περιοριστεί έως και 70%, καθώς
ο βασικός συντελεστής θα υποχωρήσει στο 3% και θα τεθεί σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου
2014.
Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, το οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι με τη μείωση του
φόρου θα διευκολυνθούν οι αγοραπωλησίες ακινήτων. Προς αυτή την κατεύθυνση θα
βοηθήσει και το γεγονός ότι οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων επί των οποίων
υπολογίζεται ο φόρος θα παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα μέχρι και το τέλος του
2015.
Ύφεση 3% στο γ' τρίμηνο βλέπει ο Στουρνάρας
Η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε νέα φάση, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών,
Γιάννης Στουρνάρας, εκτιμώντας πως το ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 3% στο γ' τρίμηνο του
2013. Όπως είπε, το δεύτερο τρίμηνο του 2013, η μείωση του ΑΕΠ περιορίστηκε, παρά τις
πολύ πιο αρνητικές αρχικές εκτιμήσεις, στο 3,8%, σε σχέση με πέρυσι. «Το τρίτο τρίμηνο,
μάλιστα, αναμένεται ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα, ενδεχομένως κοντά στο -3%, στο
οποίο έχει αναμφισβήτητα συμβάλει σημαντικά ο τουρισμός», είπε.
«Στο μεν δημοσιονομικό έλλειμμα έχουμε καλύψει σήμερα τα 3/4 μέχρι το τέλος της
προσπάθειας, ενώ στην ανταγωνιστικότητα έχουμε καλύψει, σε όρους κόστους ανά
μονάδα προϊόντος, κυριολεκτικά όλη την απώλεια, που είχαμε, από τότε που μπήκαμε
στο ευρώ, μέχρι το 2009» είπε και πρόσθεσε: «Η ολοκλήρωση της δημοσιονομικής
προσαρμογής δεν θα προέλθει πλέον από οριζόντια δημοσιονομικά μέτρα. Αυτά
εξάντλησαν
τις
δυνατότητές
τους».
Όπως υπογράμμισε αυτή θα προέλθει από τη φορολογική συμμόρφωση, στοχευμένες
περικοπές δαπανών σε τομείς της γενικής κυβέρνησης και την αναδιάρθρωση και
εξυγίανση δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών.
Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για βεβαιωμένες οφειλές από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνεται ότι από την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου,
παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες που έχουν πιστοποιηθεί στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες του Ιδρύματος, της άντλησης μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, Πίνακα Χρεών
Οφειλέτη με το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών και των αναλογούντων πρόσθετων
τελών
κατά
την
ημερομηνία
έκδοσης.
Σε πρώτη φάση, η υπηρεσία απευθύνεται στους οφειλέτες-εργοδότες κοινών
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επιχειρήσεων ή οικοδομοτεχνικών έργων, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για υποβολή μέσω διαδικτύου Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης
(Α.Π.Δ.). Σύντομα, η υπηρεσία θα επεκταθεί στο σύνολο των οφειλετών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
και
του
Κέντρου
Είσπραξης
Ασφαλιστικών
Οφειλών
(ΚΕΑΟ).
Επισημαίνεται, ότι ήδη από 20.06.2013 οι εργοδότες που έχουν πιστοποιηθεί στις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση
υπαγωγής για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, με αυτοματοποιημένη
διαδικασία ηλεκτρονικής ενημέρωσης μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας
ελέγχου.
Προς ψήφιση σήμερα η τροπολογία για αναστολή χρηματοδότησης της ΧΑ
Σήμερα το απόγευμα θα διεξαχθεί στη Βουλή η ψηφοφορία επί της τροπολογίας για την
αναστολή χρηματοδότησης της Χρυσής Αυγής. Η αναστολή της χρηματοδότησης θα
πραγματοποιηθεί σε περίπτωση που ασκηθεί δίωξη κατά στελεχών του κόμματος για
εγκληματικές ενέργειες. Η τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών αναμένεται να
περάσει με μεγάλη πλειοψηφία καθώς όπως είχε δηλώσει ο κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρξε συμφωνία για το θέμα. Επιμέρους
ενστάσεις από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, «παρών» θα ψηφίσει το ΚΚΕ.
Σύμφωνα με τον κ. Μιχελάκη, στόχος της κυβέρνησης υπήρξε η ευρύτερη δυνατή
πολιτική συναίνεση - και για τον σκοπό αυτό είχε αλλεπάλληλες συναντήσεις με
εκπροσώπους των κομμάτων, πλην της Χρυσής Αυγής. «Για την κυβέρνηση, είναι
αδιανόητο το κράτος και οι φορολογούμενοι πολίτες να χρηματοδοτούν εγκληματικές ή
τρομοκρατικές οργανώσεις που επιχειρούν να καλυφθούν κάτω από το μανδύα του
πολιτικού κόμματος» ανέφερε στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών, Γιάννης Μιχελάκης.
Από πλευράς Χρυσής Αυγής, ο κοινοβουλευτικός της εκπρόσωπος, Ηλίας Κασιδιάρης,
επανήλθε στις εκτιμήσεις του πως οι διώξεις κατά του κόμματός του προήλθαν κατόπιν
«εντολών της Κομισιόν, Αμερικανών και Αμερικανοεβραίων», επιμένοντας πως κάτι
τέτοιο προκύπτει και από δηλώσεις του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης, Αντώνη
Ρουπακιώτη.
Κίνηση «58»: Απέκτησε Συντονιστική Γραμματεία
Συντονιστική Γραμματεία απέκτησε η «κίνηση των 58» για τη Κεντροαριστερά. Σε αυτή
συμμετέχουν οι: Ι.Βούλγαρης, Κ.Χατζημπίρος, Ν.Μπίστης, Χρ.Δερβένης, Αθηνά Δρέττα,
Στ.Λιβαδάς, Γερ.Γεωργάτος και εκπρόσωποι των Κινήσεων «Δυναμική Ελλάδα»,
«Πολιτεία 2012», «Πρωτοβουλία Β». Προς το παρόν, η Γραμματεία δεν θα έχει ρόλο
ισοδύναμο ενός Πολιτικού Συμβουλίου ή μιας Εκτελεστικής Επιτροπής, αλλά θα
χρησιμεύει
περισσότερο
για
τον
εσωτερικό
συντονισμό
των
«58».
Η Γραμματεία θα μεριμνήσει ώστε μέσα στις επόμενες εβδομάδες να φτάσει το κείμενο
σε όλη την Ελλάδα και να προστεθούν υπογραφές. Παράλληλα, θα γίνει προσπάθεια να
δημιουργηθούν Επιτροπές Πρωτοβουλίας σε όλους τους νομούς της χώρας. Όπως
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αναφέρεται στα «Νέα» της Τρίτης, εντός Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη
συγκέντρωση στην Αθήνα.
Δεν βρίσκεται στις λίστες της Interpol η Μαρία
Κανένα από τα αναζητούμενα παιδιά στην παγκόσμια λίστα της Interpol δεν έχει
οποιαδήποτε σχέση με την Μαρία, που βρέθηκε στον καταυλισμό των Ρομά στα
Φάρσαλα. Αυτή την απάντηση έδωσαν οι κεντρικές υπηρεσίες της διεθνούς αστυνομίας με έδρα τη Λυών- στην ΕΛ.ΑΣ.
Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. πάντως εκτιμούν ότι ένα από τα επικρατέστερα σενάρια είναι
η μικρή να βρέθηκε στα χέρια των Ρομά μετά την εξάρθρωση κυκλώματος παράνομων
υιοθεσιών μέσω Βουλγαρίας την περίοδο 2008 - 2010 ή να έχει «διακινηθεί» μεταξύ Ρομά
σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Σύμφωνα με έγγραφα των βουλγαρικών αρχών, τα
κυκλώματα υιοθεσίας δρουν ολοένα πιο συχνά μετά και το άνοιγμα των συνόρων με τη
γειτονική χώρα λόγω της ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ., το κοριτσάκι θα εξετάσει και ειδικός
ανθρωπολόγος-ιατροδικαστής ο οποίος πολλές φορές υποβοηθά τις έρευνες των
διωκτικών Αρχών προκειμένου να προσδιορισθεί η χώρα προέλευσης ενός ατόμου.
Στα τέλη Νοεμβρίου το επίδομα θέρμανσης
Στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να αρχίσει η καταβολή της προκαταβολής του
επιδόματος για πετρέλαιο θέρμανσης στους δικαιούχους, αφού το υπουργείο
Οικονομικών προς το παρόν δεν είναι έτοιμο να ανοίξει την ηλεκτρονική πλατφόρμα για
υποβολή αιτήσεων.
Το σύστημα του ΚΕΠΥΟ αναμένεται να λειτουργήσει την επόμενη εβδομάδα, με
αποτέλεσμα -σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις- τα πρώτα χρήματα να χορηγηθούν στους
δικαιούχους στα τέλη του επόμενου μήνα. Η σχετική υπουργική απόφαση που προβλέπει
τους όρους και τις προϋποθέσεις του επιδόματος υπεγράφη την προηγούμενη
Παρασκευή και σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις οι προκαταβολές θα δίνονταν περί τα
τέλη Οκτωβρίου.
Αργία η 26η Οκτωβρίου
Ημέρα υποχρεωτικής αργίας ορίζεται στη Θεσσαλονίκη, η 26η Οκτωβρίου, επέτειος της
απελευθέρωσης της πόλης, με απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η αργία
αφορά τους μισθωτούς όλων των επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και εργασιών, που
βρίσκονται εντός των ορίων των δήμων του Πολεοδομικού συγκροτήματος
Θεσσαλονίκης (τέως δήμου Θεσσαλονίκης), και θα παραμείνουν κλειστές.
Πρόκειται δηλαδή για τους δήμους Θεσσαλονίκης (πρώην Δήμος Θεσσαλονίκης,
Τριανδρίας), Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Κορδελιού-Εύοσμου, Καλαμαριάς, Νεάπολης Συκεών (πρώην Δήμοι Συκεών, Αγίου Παύλου, Νεάπολης και Πεύκων), Παύλου Μελά
(πρώην Δήμοι Σταυρούπολης, Πολίχνης και Ευκαρπίας), και Πυλαίας - Χορτιάτη (πρώην
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Δήμοι Πανοράματος, Πυλαίας και Χορτιάτη). Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις
και εργασίες οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 7 & 9 του Β. Δ. 748/1966.
Αλλάζει η ώρα τα ξημερώματα της Κυριακής
Μια ώρα πίσω θα πρέπει να μετακινηθούν οι δείκτες των ρολογιών τα ξημερώματα της
Κυριακής 27 Οκτωβρίου.
Στις 04:00 το πρωί οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν και να δείχνουν
03:00, καθώς λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας.
Καταχειροκροτούμενος ο Παπαγεωργόπουλος έφτασε στο Εφετείο
Με χειροκροτήματα υποδέχτηκαν τον Βασίλη Παπαγεωργόπουλο σήμερα στο
πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, όπου έχει προσδιοριστεί να εκδικαστεί σε δεύτερο
βαθμό η υπόθεση της υπεξαίρεσης – μαμούθ.
Περίπου 50 άνθρωποι υποδέχτηκαν τον πρώην δήμαρχο Θεσσαλονίκης, φωνάζοντας
«αθώος, αθώος», ενώ και ο Μιχάλης Λεμούσιας, προσερχόμενος στο δικαστήριο φώναζε
προς τον κόσμο: «Είμαστε αθώοι και μας φέρνουν εδώ με χειροπέδες;»
Στη 'Θράκη 2013' το ΒΕΘ
Μέχρι την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου, έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με το
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στην 22η
Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση «Θράκη 2013». Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τις 14
έως τις 17 Νοεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κομοτηνής.
Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκθεσιακής πολιτικής και στήριξης των επιχειρήσεων –
μελών του, το ΒΕΘ παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα συμμετοχής στην εν
λόγω έκθεση, με προνομιακούς όρους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο Δημοσίων Σχέσεων στα
τηλέφωνα επικοινωνίας : 2310-271708 & 2310-271854, προκειμένου να τους σταλεί η
σχετική φόρμα συμμετοχής.
Επικοινωνία Ομπάμα-Ολάντ με φόντο το νέο σκάνδαλο παρακολουθήσεων
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Φρανσουά Ολάντ είχε ο Μπαράκ Ομπάμα σχετικά με τα
δημοσιεύματα που αποκάλυψαν ότι η NSA «άκουγε» γάλλους πολίτες. Στην ανακοίνωση
που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Λευκό Οίκο αναφέρεται ότι συζητήθηκαν όλες οι
παράμετροι της υπόθεσης με τον αμερικανό πρόεδρο διαβεβαιώνει τον γάλλο ότι ο
τρόπος λειτουργίας της NSA επανεξετάζεται.
«Οι δύο πρόεδροι συζήτησαν τις πρόσφατες αποκαλύψεις στον Τύπο- μερικές από τις
οποίες έχουν διαστρεβλώσει τις δραστηριότητές μας ενώ άλλες έχουν εγείρει εύλογα
ερωτήματα στους φίλους και τους συμμάχους μας σχετικά με το πώς χρησιμοποιούνται
αυτές οι δυνατότητες» αναφέρεται στην ανακοίνωση.
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Νωρίτερα, πάντως, ο Λευκός Οίκος είχε προσπαθήσει να υποβαθμίσει το θέμα,
υποστηρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον συγκεντρώνει από το εξωτερικό στοιχεία «όπως όλες
οι χώρες».

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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