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Κατά της υπερεξουσίας των τραπεζών για τα ‘κόκκινα’ δάνεια το ΒΕΘ
Στη διακριτική ευχέρεια των τραπεζών περνά το ποιος θα ενταχθεί και ποιος όχι στη
ρύθμιση για τα «κόκκινα» δάνεια σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του υπουργείου
Ανάπτυξης που είδε το φως της δημοσιότητας, σχολιάζει ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), Παναγιώτης Παπαδόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι
λανθασμένα οι τράπεζες αποκτούν υπερεξουσίες.
«Δυστυχώς, σύμφωνα με τα όσα διέρρευσαν, οι τράπεζες θα έχουν το πάνω χέρι για την
ένταξη, ή μη στη ρύθμιση. Πολύ φοβάμαι ότι οι περιπτώσεις επιχειρήσεων που θα
μπορέσουν να υπαχθούν θα είναι ελάχιστες» σημειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, τονίζοντας
ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός γενικότερου πλαισίου ένταξης στην εν λόγω ρύθμιση
που θα το θέσει το υπουργείο Ανάπτυξης, και όχι η κάθε τράπεζα. «Οι προϋποθέσεις που
θα προβλέπονται για την υπαγωγή στη ρύθμιση των ‘κόκκινων’ δανείων για τις
επιχειρήσεις που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, πρέπει να είναι ρεαλιστικές. Μέχρι
στιγμής σέρνεται μία συζήτηση, με τον επιχειρηματικό κόσμο να αγωνιά για την τελική
ρύθμιση που θα είναι αποτέλεσμα και των διαπραγματεύσεων με την τρόικα» σημειώνει
ο πρόεδρος του ΒΕΘ, επισημαίνοντας ότι το υπουργείο Ανάπτυξης θα πρέπει να δώσει
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άμεσα λύση στο ζήτημα των ‘κόκκινων’ δανείων με την επίσπευση της κατάθεσης του
νομοσχεδίου.
«Ωστόσο, αν πραγματικά θέλουμε να έχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη ότι το παιχνίδι δεν πρέπει να το κάνουν οι τράπεζες», αναφέρει ο κ.
Παπαδόπουλος, προσθέτοντας την ανάγκη άντλησης κεφαλαίων από το ΕΣΠΑ.
Επεκτείνεται με εντολή Σαμαρά η ρύθμιση για τα “κόκκινα” δάνεια
Διευρύνεται με εντολή του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, η ρύθμιση για τα «κόκκινα»
επιχειρηματικά δάνεια, περιλαμβάνοντας δύο ακόμη κατηγορίες δανείων. Σύμφωνα με
πληροφορίες, κατόπιν της εξέλιξης αυτής, ο υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Δένδιας, θα
συμπεριλάβει στην προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση για τα «κόκκινα» επιχειρηματικά
δάνεια και εκείνα που αφορούν τη λεγόμενη «κακή» Αγροτική Τράπεζα, καθώς και εκείνα
που
έχουν
συναφθεί
με
την
εγγύηση
του
ελληνικού
Δημοσίου.
Πρόκειται στην ουσία για αγροτικά δάνεια που μεταφέρθηκαν στο «κακό κομμάτι» της
Αγροτικής Τράπεζας και την Πειραιώς και δεν έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση, ενώ η δεύτερη
περίπτωση αφορά σε πυρόπληκτες ή σεισμόπληκτες περιοχές, επιχειρήσεις της Βόρειας
Ελλάδας, πτηνοκτηνοτροφικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες κ.ά.
ΕΛΣΤΑΤ: Τα νοικοκυριά απώλεσαν εισόδημα 14 δισ. ευρώ το 2013
Μείωση 14 δισ. ευρώ κατέγραψε μέσα στο 2013 το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών,
λέω της περικοπής μισθών και κοινωνικών παροχών. Σύμφωνα με στοιχεία που
δημοσιοποίησε σήμερα Παρασκευή η Ελληνική Στατιστική Αρχή για τους Ετήσιους Μη
Χρηματοοικονομικούς Λογαριασμούς Θεσμικών Τομέων το 2013 το διαθέσιμο εισόδημα
των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 10,2% σε σχέση με το 2012, από 136,2 δισ. ευρώ σε
122,2 δισ. ευρώ.
Η μείωση αυτή οφείλεται στην πτώση κατά 10,7% των αποδοχών των εργαζόμενων και
στην υποχώρηση κατά 12,3% των κοινωνικών παροχών που εισπράττουν τα νοικοκυριά.
Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών
οργανισμών που εξυπηρετούν τα νοικοκυριά μειώθηκε κατά 3,6% το 2013 σε σύγκριση
με το 2012, από 134,7 δισ. ευρώ σε 129,9 δισ. ευρώ.
Το 2013 το ποσοστό αποταμιεύσεων των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών
οργανισμών που εξυπηρετούν τα νοικοκυριά μειώθηκε κατά 6,2%. Οι ακαθάριστες
επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 13,7% το 2013 σε σύγκριση με το 2012,
από 12,7 δισ. ευρώ σε 11 δισ. ευρώ.
Συγκεντρώσεις μικροομολογιούχων για το κούρεμα των οικονομιών τους
Συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Οικονομικών στην οδό Νίκης και έξω από την
Τράπεζα της Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη πραγματοπoίησαν μικροομολογιούχοι, σήμερα,
παγκόσμια ημέρα αποταμίευσης. Αίτημα τους να συναντηθούν με τον υπουργό
Οικονομικών, προκειμένου -όπως αναφέρουν- να πεισθεί η κυβέρνηση να επιστρέψει τις
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τους

στο

PSI.

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις διοργανώνονται και στην περιφέρεια, όπου ομολογιούχοι θα
παραδώσουν ψηφίσματα διαμαρτυρίας στους περιφερειάρχες.
Σύγκρουση εργοδοτικών φορέων για τις Κυριακές
Κορυφώνεται η διαμάχη για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, καθώς σε
τροχιά σύγκρουσης για το θέμα έχουν μπει και οι εργοδοτικοί φορείς.
Συγκεκριμένα, ο ΣΕΒ, ο ΣΕΤΕ και ο ΣΕΛΠΕ κατέθεσαν νομική παρέμβαση στο Συμβούλιο
της Επικρατείας, ζητώντας να μην ισχύσει η προσωρινή του Απόφαση (2307/14), που
αναστέλλει την πιλοτική λειτουργία των καταστημάτων και τις 52 Κυριακές του χρόνου
σε εννέα περιοχές της χώρας.
Με την πρωτοβουλία τους αυτή ουσιαστικά εναντιώνονται στην ΕΣΕΕ και τη ΓΣΕΒΕΕ,
καθώς το πάγωμα της εν λόγω απόφασης αποφασίστηκε κατόπιν δικής τους προσφυγής
στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο. Μάλιστα, οι τρεις φορείς έχουν νομιμοποιηθεί να
παραστούν την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στο ΣτΕ -οπότε αναμένεται η τελεσίδικη
απόφαση, προκειμένου να στηρίξουν τη σχετική υπουργική απόφαση του υφυπουργού
Ανάπτυξης Γεράσιμου Γιακουμάτου.
Αύξηση 4,5% του τζίρου στο λιανεμπόριο τον Αύγουστο
Αύξηση 4,5% κατέγραψε ο δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο τον Αύγουστο
2014, σε σύγκριση με το δείκτη του Αυγούστου 2013, ενώ σε σύγκριση με το δείκτη του
Ιουλίου 2014 σημείωσε αύξηση κατά 3,3%. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή ο
δείκτης όγκου πωλήσεων στο λιανεμπόριο, κατά το μήνα Αύγουστο 2014, σε σύγκριση με
το δείκτη του Αυγούστου 2013, σημείωσε αύξηση κατά 7,4%, ενώ σε σύγκριση με το
δείκτη του Ιουλίου 2014 σημείωσε αύξηση κατά 6,6%.
Η αύξηση του δείκτη κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο κατά 4,5% το μήνα Αύγουστο
2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2013, προήλθε κυρίως από
τις πωλήσεις φαρμακευτικών - καλλυντικών (+14,6), τροφίμων, ποτών , καπνού (+7,7%),
βιβλίων- χαρτικών (+7,1%) και από τις πωλήσεις των μεγάλων καταστημάτων τροφίμων
(+5,4%).
Προκηρύχθηκαν θέσεις προϊσταμένων στο Δημόσιο
Με την ανάρτηση της πρώτης προκήρυξης στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τίθεται σήμερα,
Παρασκευή, σε εφαρμογή το νέο σύστημα επιλογής γενικών διευθυντών, διευθυντών και
τμηματαρχών στις θέσεις ευθύνης της Διοίκησης, όπως προβλέπει ο νόμος 4275/2014.
Σύμφωνα με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, οι θέσεις έχουν προκύψει από τα
νέα οργανογράμματα των υπουργείων και είναι κατά 35% λιγότερες από όσες ίσχυαν
μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2014. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων
συμμετοχής στην πρώτη φάση της διαδικασίας επιλογής γενικών διευθυντών
Ανθρώπινου Δυναμικού, αρχίζει την 1η Νοεμβρίου και λήγει την Παρασκευή 14
Νοεμβρίου
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Ως τις 20 Νοεμβρίου η προκαταβολή για το επίδομα θέρμανσης
Εγκρίθηκε το 92% των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για την είσπραξη του επιδόματος
πετρελαίου θέρμανσης και έτσι, μέχρι τις 20 Νοεμβρίου, 282.172 δικαιούχοι θα λάβουν
την προκαταβολή του 25%.
Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, η σχετική εφαρμογή του Taxis, είχε μέχρι εχθές δεχθεί
375.000 επισκέψεις, ενώ υποβλήθηκαν αιτήσεις από 306.089 φορολογούμενους που
ζητούσαν και την προκαταβολή του 25%. Από τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν
απορρίφθηκε το 8%. Η προκαταβολή και το επίδομα κατατίθενται σε τραπεζικό
λογαριασμό χωρίς προσκόμιση δικαιολογητικών, ενώ όσοι αγοράσουν παραπάνω από
μία φορά πετρέλαιο θέρμανσης δεν θα χρειαστεί να υποβάλλουν ξανά αίτηση.
Μίχαλος: Υπέρ της συνταγματικής αναθεώρησης ο επιχειρηματικός κόσμος
O επιχειρηματικός κόσμος είναι υπέρ της συνταγματικής αναθεώρησης, σημείωσε ο
πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος
στην εκδήλωση του κύκλου προβληματισμού «Ρεύμα Σκέψης» με θέμα: «η συνταγματική
αναθεώρηση ως αναγκαιότητα για την ανασυγκρότηση της χώρας» που
πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΑ και πρόσθεσε ότι η διαδικασία εκλογής του Προέδρου της
Δημοκρατίας,
πρέπει
να
αποσυνδεθεί
από
την
προκήρυξη
εκλογών.
Απαιτείται, όπως είπε, η επικύρωση των νέων αυξημένων εξουσιών του Προέδρου της
Δημοκρατίας από τον ίδιο το λαό, με την αναθεώρηση του Συντάγματος να προβλέψουμε
και την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από τους πολίτες και να γίνουν παρεμβάσεις
για την οικοδόμηση μιας πιο ανταγωνιστικής οικονομίας όπως για την ίδρυση μη
κρατικών
πανεπιστημίων
και
για
τη
δασική
μας
νομοθεσία.
Ο κ. Μίχαλος ανέφερε στην ομιλία του ότι πρέπει να δεχθούμε ότι το Σύνταγμα
περιλαμβάνει αρκετούς αναχρονισμούς οι οποίοι έχουν λειτουργήσει στο παρελθόν ως
άλλοθι για τη μη προώθηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων ενώ υπογράμμισε ότι ένα άλλο
σημαντικό ζητούμενο είναι αυτό της διασφάλισης της πολιτικής σταθερότητας και της
συνέχειας στη λειτουργία του κράτους, διότι η αγορά και η πραγματική οικονομία έχουν
πληρώσει μέχρι τώρα την αβεβαιότητα, την αστάθεια και τις διαρκείς ανατροπές.
ΔΗΜΑΡ: Τερματίζεται ο πολιτικός διάλογος με τα πολιτικά κόμματα
Τον τερματισμό του διαλόγου με τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα αποφάσισε το βράδυ
της Πέμπτης η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΗΜΑΡ, έπειτα από μια δραματική συνεδρίαση.
Όπως σημειώνει η εφημερίδα Τα Νέα, αυτή ήταν η τελική εισήγηση του προέδρου του
κόμματος Φώτη Κουβέλη, που υπερψηφίστηκε καθώς υποστηρίχθηκε από το Αριστερό
Δίκτυο, βρήκε ωστόσο αντίθετους πρώην προεδρικούς. Αρχικώς η ηγεσία της ΔΗΜΑΡ
ζήτησε να διακοπεί ο πολιτικός διάλογος με το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο αρκετοί ήταν εκείνοι που
αντέδρασαν (ανάμεσά τους οι Θ.Θεοχαρόπουλος, Δ.Χατζησωκράτης, Θ.Μαργαρίτης και
Ευγ.Μπουρνόβα). Οι διαφωνούντες ζήτησαν από τον Φώτη Κουβέλη να διευκρινίσει
γιατί δεν εξαιρεί από το διάλογο και τον ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο ο πρόεδρος του κόμματος δεν
έδωσε επαρκείς εξηγήσεις.
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Ακολούθησαν έντονοι διάλογοι και μπροστά στο αδιέξοδο ο Φ.Κουβέλης αποφάσισε να
τροποποιήσει την αρχική του εισήγηση, προτείνοντας διακοπή του διαλόγου με όλες τις
πλευρές, κάτι που υιοθετήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή του κόμματος.
Ένας νεκρός από πυρά αγνώστου σε καφέ-μπαρ στην Ομόνοια
Ένας άνδρας έπεσε νεκρός από τα πυρά αγνώστου τα ξημερώματα της Παρασκευής σε
καφέ-μπαρ στην Ομόνοια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης επέβαινε σε
τζιπ και πυροβόλησε μέσα στο μαγαζί, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνδρας και να
τραυματιστεί
μια
γυναίκα.
Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Παρασκευής σε καφέ-μπαρ στη συμβολή των
οδών Χίου και Κρήτης στην Ομόνοια.
Αμφίπολη: Σπασμένο μαρμάρινο θυρόφυλλο κάτω από τον τρίτο θάλαμο
Ένα μαρμάρινο θυρόφυλλο κρυβόταν μέσα σε τεχνητό όρυγμα στο δάπεδο του τρίτου
θαλάμου στον αρχαίο τάφο της Αμφίπολης.
Το θυρόφυλλο είναι σε καλή κατάσταση διατήρησης, είναι διαστάσεων 2Χ0,90Χ0,15μ. και
βάρους περίπου 1,5 τόνου. Επίσης, με την απομάκρυνση των χωμάτων αποκαλύφθηκε η
θεμελίωση των πλαϊνών τοίχων του χώρου.
Στο 0,4% ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη τον Οκτώβριο
Στο 0,4% διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη, έναντι 0,3% το
Σεπτέμβριο σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα Παρασκευή η Ευρωπαϊκή
Στατιστική
Υπηρεσία
Eurostat).
Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό αύξησης
κατέγραψαν οι τιμές στις υπηρεσίες (1,2% τον Οκτώβριο σε σύγκριση με 1,1% το
Σεπτέμβριο), ακολούθησαν τρόφιμα, αλκοόλ και καπνός (0,5%, σε σύγκριση με 0,3% το
Σεπτέμβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (-0,1%, σε σύγκριση με 0,2% το
Σεπτέμβριο), ενώ οι τιμές στην ενέργεια υποχώρησαν κατά 1,8% σε σύγκριση με πτώση
2,3% το Σεπτέμβριο.
Η Eurostat εκτιμά ότι 24,512 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ των 28 ήταν
άνεργοι το Σεπτέμβριο, ενώ 18,347 εκατομμύρια ήταν οι άνεργοι στην ευρωζώνη.
Ρωσία: Σταθερή παροχή φυσικού αερίου στην Ευρώπη
Η Ρωσία θα συνεχίσει να προμηθεύει με αξιοπιστία φυσικό αέριο την Ευρώπη και η
συμφωνία με την Ουκρανία θα εξασφαλίσει τη σταθερή παροχή ενέργειας κατά την
περίοδο του χειμώνα, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Ενέργειας Αλεξάντερ Νόβακ. Ρωσία,
Ουκρανία και Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξαν έπειτα από πολύωρες διαπραγματεύσεις το
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βράδυ της Πέμπτης σε συμφωνία για την επανάληψη του εφοδιασμού της Ουκρανίας με
φυσικό αέριο από τη Ρωσία.
Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πία Αρενκίλντε ανακοίνωσε ότι τα μέρη
υπέγραψαν τη συμφωνία στις Βρυξέλλες. Οι υπουργοί Ενέργειας των δύο χωρών και ο
Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας, Γκίντερ Έτινγκερ, υπέγραψαν τα σχετικά έγγραφα,
δήλωσε η εκπρόσωπος προσθέτοντας ότι η συμφωνία θα είναι σε ισχύ έως τον Μάρτιο
του 2015.

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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