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Διαθέσιμα 20 εκατ. ευρώ το 2014 για την εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου
εισοδήματος
Στα 20 εκατ. ευρώ ανέρχεται το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2014
για την πιλοτική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, ανέφερε ο υπουργός
Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας σε ημερίδα στη Βουλή.
Το πρόγραμμα θα αφορά αρχικώς πληθυσμιακές ομάδες δύο περιοχών που διαβιούν σε
συνθήκες ακραίας φτώχειας και το 2015 θα επεκταθεί πανελλαδικά. «Επιδοματική
πολιτική με δανεικά, που στέλνει το λογαριασμό στην επόμενη γενιά, δεν είναι ούτε
δίκαιη ούτε αναδιανεμητική» είπε ο κ. Στουρνάρας.
Άμεσες και καθαρές αποφάσεις για το ελληνικό χρέος θα ζητήσει ο
πρωθυπουργός
Άμεσες και καθαρές αποφάσεις για το ελληνικό χρέος αναμένεται να ζητήσει από τους
ομολόγους τους στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής ο πρωθυπουργός Αντ. Σαμαράς,
επισημαίνοντας πως η Ελλάδα τήρησε τις δεσμεύσεις της αναφορικά με το πρωτογενές
πλεόνασμα. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι εργασίες του οποίου θα διεξαχθούν αύριο,
Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες, θα συζητηθούν θέματα που σχετίζονται με τη
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Πάντως, η ευρωπαϊκή πλευρά αποσαφηνίζει σε όλους τους τόνους ότι δεν αναμένεται
συζήτηση για το χρέος πριν τον Απρίλιο και πριν επιβεβαιωθεί πρώτα το πρωτογενές
πλεόνασμα του ελληνικού Προϋπολογισμού από την Eurostat.
Τέλος στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις βάζει η κυβέρνηση
Παρεµβάσεις για την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης εξετάζει η κυβέρνηση,
φέρνοντας τα πάνω-κάτω στον προγραµµατισµό 350.000 ασφαλισµένων.
Στόχος είναι να περιοριστούν οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις σε ηλικίες κάτω του γενικού ορίου
των 65 ετών, ώστε να εξοικονοµηθούν περίπου 300 εκατ. ευρώ. Σηµειώνεται πως πρόκειται για
την τρίτη συνεχόµενη παρέµβαση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από τον Μάιο του 2010
και από ότι διαφαίνεται θα πλήξει ασφαλισµένους που µέχρι σήµερα δεν είχαν θιγεί διότι
ανήκαν σε ειδικές κατηγορίες.
Μειώνεται στο 3% ο φόρος στις μεταβιβάσεις ακινήτων
Μειώνεται δραστικά ο φόρος στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Το υπουργείο Οικονομικών
σύμφωνα με πληροφορίες, έπειτα από συμφωνία με την τρόικα, προχωρά στον
περιορισμό της φορολογικής επιβάρυνσης Ο βασικός συντελεστής θα υποχωρήσει στο
3% και θα τεθεί σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2014.
Με τη μείωση του φόρου, στην κυβέρνηση εκτιμούν πως θα διευκολυνθούν οι
αγοραπωλησίες ακινήτων και θα δοθεί το... φιλί της ζωής στην κτηματαγορά. 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. Πιο αναλυτικά, σήμερα ο φόρος στις μεταβιβάσεις ανέρχεται στο 8% για
αντικειμενική αξία ακινήτου έως 20.000 ευρώ και φθάνει στο 10% για την αξία άνω των
20.000 ευρώ.
Απαιτείται προσδιορισμός για τον «ακατάσχετο» τραπεζικό λογαριασμό
Οδηγίες στους πολίτες παρέσχε ο Συνήγορος του Καταναλωτή κ. Ευάγγελος Ζερβέας με
αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε κατασχέσεις καταθετικών
λογαριασμών πολιτών για χρέη είτε προς το Δημόσιο είτε προς τις τράπεζες. Η
Ανεξάρτητη Αρχή αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση πως από τις 14 Ιουνίου 2013 ισχύουν
οι διατάξεις του Ν.4161/2013 σύμφωνα με τις οποίες απαιτήσεις από καταθέσεις σε
πιστωτικά ιδρύματα είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ για ατομικό
λογαριασμό και των 2.000 ευρώ για κοινό λογαριασμό (άρθρο 20).
Ωστόσο για να ισχύσει το εν λόγω ακατάσχετο πρέπει να προηγηθεί δήλωση του
καταθέτη προς την τράπεζα του με την οποία να προσδιορίζεται ο λογαριασμός για τον
οποίο θα ισχύει το ακατάσχετο. Για τον λόγο αυτό ο Συνήγορος του Καταναλωτή καλεί
2

τους καταθέτες να προβούν στη σχετική δήλωση προς την τράπεζά τους, ώστε να μην
κατάσχονται οι καταθέσεις τους για χρέη προς το Δημόσιο είτε προς τις τράπεζες.
Αυστηρά τεστ αντοχής από την ΕΒΑ σε 128 τράπεζες της Ευρωζώνης
Ιδιαιτέρως αυστηρά θα είναι τα τεστ αντοχής που θα διενεργήσει η Ευρωπαϊκή
Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ) το Νοέμβριο στις 128 μεγαλύτερες τράπεζες της ζώνης του ευρώ.
Η άσκηση θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο και θα διαρκέσει 12 μήνες.
Στα τεστ αντοχής θα μετάσχουν και οι Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Eurobank και
Τράπεζα Πειραιώς. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα στα επικείμενα τεστ το όριο της κεφαλαιακής επάρκειας Core Tier 1 θα τεθεί
στο 8%, ενώ ως μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα νοούνται τα δάνεια που δεν έχουν
εξυπηρετηθεί για διάστημα 90 ημερών.
Να μην αλλάξει το Βερολίνο οικονομική πολιτική για την Ευρώπη ζητά ο Μπαρόζο
Να μην εγκαταλείψει η επόμενη γερμανική κυβέρνηση την μέχρι τώρα πολιτική στην
ευρωπαϊκή κρίση ζητά ο πρόεδρος της Κομισιόν, λέγοντας πως το Βερολίνο δεν πρέπει να
απομακρυνθεί από τις πολιτικές για «δημοσιονομική εξυγίανση, δομικές μεταρρυθμίσεις
και στοχευμένες επενδύσεις». Το μήνυμα πρέπει να θεωρηθεί ότι απευθύνεται λιγότερο
στους Χριστιανοδημοκράτες και περισσότερο στους Σοσιαλδημοκράτες, με τους οποίους
ξεκινούν οι διαβουλεύσεις για προγραμματική συμφωνία.
«Δεν θα ήταν σοφό να εγκαταλειφθεί ο δρόμος της δημοσιονομικής εξυγίανσης, των
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και των στοχευμένων επενδύσεων», ανέφερε ο κ.
Μπαρόζο σε συνέντευξη της γερμανικής Bild που δημοσιεύεται την Τετάρτη. Ο πρόεδρος
της Κομισιόν τονίζει ότι επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής θα πρέπει να είναι «η
καλλιέργεια εμπιστοσύνης και το πώς θα κάνουμε περισσότερα για την ανάπτυξη και για
την δημιουργία θέσεων εργασίας».
Στο ίδιο πλαίσιο, ο Μπαρόζο χαιρέτισε τη θέση της καγκελαρίου για διεύρυνση των
εξουσιών της Επιτροπής σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των προϋπολογισμών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Μια ισχυρή γερμανική κυβέρνηση η οποία προσπαθεί
υπέρ της Ευρώπης, θα είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα» καταλήγει ο κ. Μπαρόζο.
Αύξηση 12,3% κατέγραψαν οι αφίξεις εξωτερικού στο πρώτο εξάμηνο 2013
Αύξηση 12,3% καταγράφηκε το πρώτο εξάμηνο 2013 στις αφίξεις μη κατοίκων από το
εξωτερικό, γεγονός που είναι άκρως ενδεικτικό για την ιδιαίτερα θετική πορεία του
τουριστικού ρεύματος προς την Ελλάδα. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας
συνόρων που διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδος και τα οποία δημοσιοποίησε η Ελληνική
Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
Αναλυτικότερα, οι αφίξεις από την Ευρώπη, στην οποία αναλογεί το μεγαλύτερο μερίδιο
των αφίξεων (86,1%), παρουσίασαν αύξηση 10,1%, έναντι, ενώ τα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέγραψαν αύξηση 4,6%. Σημαντική αύξηση των αφίξεων, σε
απόλυτες τιμές, παρατηρείται από τη Ρωσία, τη Γερμανία, τη Βουλγαρία και τη Γαλλία.
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Στον αντίποδα, σημαντική μείωση των αφίξεων παρατηρείται από το Ηνωμένο Βασίλειο,
την Ισπανία, και την Κύπρο.
Σε ό,τι αφορά στην κατανομή των αφίξεων μη κατοίκων κατά χώρα προέλευσης, τη
μεγαλύτερη συμμετοχή κατέχει η Γερμανία (12,9%) και ακολουθούν το Ηνωμένο
Βασίλειο (9,6%), η Γαλλία (6,6%), η Ρωσία (6,2%) και η Βουλγαρία (6,1%).
Ανοιχτά καταστήματα την Κυριακή 3 Νοεμβρίου
Από τη 1 έως τις 9 Νοεμβρίου θα ισχύσει η πρώτη εφαρμογή του θεσμού των ενδιάμεσων
εκπτωτικών περιόδων «mid-season sales», σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ). Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, πέραν της αναγραφής
της παλαιάς και της νέας τιμής των προϊόντων και υπηρεσιών που πωλούνται με
έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.
Βάσει του ίδιου νόμου, οι εμπορικές επιχειρήσεις δύνανται να λειτουργήσουν
προαιρετικά τις τέσσερις Κυριακές που αντιστοιχούν στην πρώτη Κυριακή κατά την
έναρξη των εκπτωτικών περιόδων. Το πλαίσιο του ωραρίου λειτουργίας των
καταστημάτων τις Κυριακές, βάσει του Νόμου 4177/2013, καθορίζεται από ώρα 11:00
έως ώρα 20:00. Κατόπιν τούτου την Κυριακή 3 Νοεμβρίου οι εμπορικές επιχειρήσεις
δύνανται
προαιρετικά
να
είναι
ανοιχτές.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, κατόπιν έρευνας που διεξήγαγε στην αγορά,
προτείνει το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων, που θα είναι ανοιχτά
την Κυριακή 3 Νοεμβρίου, να είναι από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα.
Στη λίστα της Interpol η «Μαρία»
«Κίτρινη ειδοποίηση» για την 5χρονη «Μαρία» εξέδωσε η Interpol, μετά από αίτημα των
ελληνικών αρχών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Διεθνή Οργανισμού Εγκληματολογικής
Αστυνομίας, στην ειδοποίηση περιλαμβάνονται το προφίλ του DNA και μια φωτογραφία
του κοριτσιού, προς όλες τις χώρες μέλη του οργανισμού με έδρα τη Λιόν της Γαλλίας.
Επίσης, έχει εκδοθεί «μπλε» ειδοποίηση για τον Χρήστο Σαλή και την Ελευθερία
Δημοπούλου (ή Σελήνη Σαλή), τους Αθίγγανους που είχαν το παιδί στο σπίτι τους και
υποστηρίζουν πως το αγόρασαν έναντι 80 ευρώ από τη Βουλγάρα μάνα της. Η «μπλε»
ειδοποίηση αφορούν στη συλλογή πρόσθετων στοιχείων για την ταυτότητα και τις
δραστηριότητες των συγκεκριμένων ανθρώπων.
Από τις 20 έως τις 25 Νοεμβρίου η ‘Βοιωτία 2013’
Στη 2η Γενική Εμπορική Έκθεση ‘Βοιωτία 2013’, που θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως
τις 25 Νοεμβρίου, προτίθεται να συμμετάσχει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
(ΒΕΘ).
Με οδηγό την περσινή επιτυχία, το Επιμελητήριο Βοιωτίας αποφάσισε και φέτος να
συνδράμει τα μέλη του και να συνδιοργανώσει με τη διακρινόμενη για την πολύχρονη
εμπειρία της στην εκθεσιακή αγορά EXPO COM- Σοφοκλής Μποτονάκης, τη 2η Γενική
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Εμπορική Έκθεση ‘Βοιωτία 2013’, που θα διεξαχθεί στον ειδικά διαμορφωμένο κλειστό
χώρο του εργοστασίου της UNICOT, στη διασταύρωση Λιβαδειάς – Ορχομενού.
Από την πλευρά του το ΒΕΘ, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκθεσιακής πολιτικής και
στήριξης των επιχειρήσεων – μελών του, θα τους παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής
στην εν λόγω έκθεση, με προνομιακούς όρους.
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο
γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του Β.Ε.Θ., στα τηλέφωνα επικοινωνίας : 2310-271708 &
2310-271854 μέχρι την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013, προκειμένου να τους σταλεί η
σχετική φόρμα συμμετοχής.

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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