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Κ.Παπούλιας: Άμεσα σχέδιο για την ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης
Την ανάγκη άμεσης εφαρμογής ενός συγκροτημένου εθνικού σχεδίου για την
ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της χώρας τονίζει στο μήνυμά του για το 2014,
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας. Ο ΠτΔ , ο οποίος εύχεται το 2013 να
είναι «η τελευταία χρονιά ύφεσης και τόσο δύσκολης δοκιμασίας για την ελληνική
κοινωνία» υπογραμμίζει ότι «Η θετική προοπτική που ήδη διαφαίνεται, είναι ότι
τελειώνει η εποχή της τρόικας όπως την ξέρουμε και μεταβαίνουμε σε μια κατάσταση
αυστηρών ελέγχων που όμως δεν θα έχουν χαρακτηριστικά εμμονών αλλά θα υπόκεινται
σε θεσμικούς ορθολογικούς κανόνες».
Με αφορμή, δε, την έναρξη των συζητήσεων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του
ελληνικού χρέους, αναφέρει ότι «οι εταίροι μας έχουν αναλάβει τη δέσμευση να
συμφωνήσουν στην απομείωση του ελληνικού χρέους» επισημαίνοντας ότι «Πρέπει να
σεβαστούν τις ευθύνες τους. Την ηθική τους υποχρέωσή απέναντι στον ελληνικό λαό που
αναδέχθηκε εξοντωτικές θυσίες και εξαιτίας δικών τους λαθών, σύμφωνα με δημόσιες
παραδοχές που έχουν γίνει εκ μέρους τους».
Απευθυνόμενος στους πολίτες, ο κ. Παπούλιας σημειώνει ότι η συζήτηση για τα δικά μας
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λάθη έχει γίνει και τώρα είναι η στιγμή «που πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά». Όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει «Δεν υπάρχει χρόνος για πένθος και αλληλοκατηγορίες.
Προέχει να εφαρμοστεί άμεσα, ένα συγκροτημένο εθνικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση
της παραγωγικής βάσης προκειμένου να καταπολεμηθεί η εφιαλτική ανεργία, ειδικά των
νέων ανθρώπων. Πρέπει να αμβλυνθούν οι εκρηκτικές οικονομικές ανισότητες που
κάνουν την κρίση πραγματικά αβάστακτη».
ΒΕΘ: Το 2014 χρονιά επιστροφής της Ελλάδας σε ανάπτυξη
Την πεποίθηση ότι η νέα χρονιά, πρέπει και μπορεί να αποτελέσει το εναρκτήριο
λάκτισμα για επιστροφή στην πολυπόθητη ανάπτυξη, εκφράζει ο πρόεδρος του
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ενόψει της
έλευσης του 2014.
«Η διαδρομή της χώρας μας το 2013 κάθε άλλο παρά σπαρμένη με άνθη ήταν. Η ανελέητη
λιτότητα, οι φοροεπιδρομές, η ανομβρία στις πωλήσεις, η ανυπαρξία διοχέτευσης
ρευστότητας από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η κατακόρυφη αύξηση των λουκέτων
επιχειρήσεων, και η αλματώδης άνοδος της ανεργίας ήταν μερικά από τα κύρια
χαρακτηριστικά της χρονιάς που αποχαιρετούμε» αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ
υπογραμμίζοντας ότι «δεν πρέπει να λησμονούμε τις τιτάνιες προσπάθειες της Ελλάδας, η
οποία υπήρξε συνεπής στις δεσμεύσεις της και κατάφερε να αφήσει πίσω της την απειλή
που εκφράστηκε με τον όρο Grexit».
«Κάνοντας μια γιγάντια προσπάθεια, η Ελλάδα προσπαθεί να κερδίσει τη μάχη.
Αποδεικνύει καθημερινά, ότι αξίζει την εμπιστοσύνη των εταίρων της και της διεθνούς
κοινότητας. Αυτό που πρέπει να γίνει κοινός τόπος στους εταίρους μας είναι ότι η
λιτότητα, που διαδέχεται τη λιτότητα δεν μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα» τονίζει ο
κ. Παπαδόπουλος, επισημαίνοντας ότι «το 2014 θα πρέπει να αποτελέσει τη χρονιά, που
θα ξεκινήσει η σταθερή ανάκαμψη και θα εξασφαλιστούν σταθερές προοπτικές για τον
επιχειρηματικό κόσμο και την κοινωνία ευρύτερα. Είναι αναγκαίο να διασφαλιστούν
πόροι και να διοχετευθεί στην αγορά η αναγκαία ρευστότητα που θα επιτρέψει την
ανάκαμψη των ΜμΕ, οι οποίες αποτελούν ισχυρό χαρτί για την οικονομία. Βασική
παράμετρος για την προσπάθεια οι ελληνικές τράπεζες που είναι, πλήρως,
ανακεφαλαιοποιημένες και πρέπει να αναλάβουν ξανά ενεργό ρόλο στη χρηματοδότηση
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και επενδύσεων».
Απορρίπτει την πρόταση Βενιζέλου για προεδρία της Δημοκρατίας ο Θεοδωράκης
Αρνητικός στην πρόταση του Ευάγγελου Βενιζέλου να τεθεί ως υποψήφιος για την
Προεδρία της Δημοκρατίας εμφανίζεται ο Μίκης Θεοδωράκης, με δήλωση – απάντησή
του προς τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
Όπως επισημαίνει ο κ. Θεοδωράκης, «στο επίκεντρο της εθνικής μας κρίσης βρίσκεται και
η διαρκώς οξυνόμενη κρίση του προσωπικού της υποτέλειας λόγω της φθοράς που
υφίστανται τα μέλη του, καθώς είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν τα αντιλαϊκά μέτρα
των ξένων καγκελαριών που από το 2011 κατέχουν τη χώρα, μεταξύ των οποίων μέτρων
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ήταν και το να καταδικάσουν σε σιγή όσους και όποιους συνεχίζουν να σκέφτονται και
να μάχονται αντιμνημονιακά και αντισυστημικά».
«Ένας απʼ αυτούς υπήρξα και είμαι κι εγώ, γεγονός που το γνωρίζουν όλοι», συνεχίζει ο
μουσικοσυνθέτης, διερωτώμενος «πώς είναι λοιπόν δυνατόν να με εμπλέκουν στα
παιχνίδια τους οι παντός είδους εκπρόσωποι του προσωπικού της υποτέλειας και
μάλιστα ως παράγοντα λύσης στο πρόβλημά τους;».
Κάλαντα στις ουρές των ΔΟΥ και στα γκισέ των τραπεζών
Θέση «μάχης» στις ουρές των ΔΟΥ και των τραπεζών έλαβαν από νωρίς το πρωί της
Τρίτης οι φορολογούμενοι για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, την κατάθεση
πινακίδων και την πληρωμή φόρων. Ειδικά για τις πινακίδες, με εντολή του γγ Εσόδων
Χάρη Θεοχάρη, τα αρμόδια τμήματα των ΔΟΥ θα λειτουργήσουν και μετά τις 12 το
μεσημέρι, προκειμένου να εξυπηρετήσουν όσους αναμένουν στην ουρά για την κατάθεσή
τους.
Το ΥΠΟΙΚ καλεί τους δικαιούχους να καταβάλουν έως σήμερα, Τρίτη, τα τέλη
κυκλοφορίας για το 2014, καθώς, όπως δήλωσε στέλεχος του υπουργείου, δεν είναι στις
προθέσεις του οικονομικού επιτελείου να δοθεί παράταση. Σε δηλώσεις του άλλωστε
στον ANT1 ο γγ Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης υποστήριξε πως δεν υπάρχει λόγος
να δοθεί παράταση, καθώς λιγότεροι από 500.000 υπόχρεοι δεν είχαν πληρώσει έως το
πρωί τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
Οι νέες βεβαιώσεις με τα τσουχτερά τέλη κυκλοφορίας θα αναρτηθούν την 1η
Ιανουαρίου στο Taxisnet και οι υπερήμεροι θα πρέπει να τις εκτυπώνουν και να
πηγαίνουν στις τράπεζες για να πληρώσουν.
Αυτόματη έκπτωση στα τιμολόγια του ρεύματος τις ημέρες με αιθαλομίχλη
Την Τρίτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των υπουργείων Οικονομικών και
Περιβάλλοντος σχετικά με τα κίνητρα που θα δίνονται στους καταναλωτές, ώστε να
προτιμούν το ηλεκτρικό για θέρμανση, τις ημέρες που η αιθαλομίχλη είναι αυξημένη και
οι τιμές των αιωρούμενων σωματιδίων πλησιάζουν το όριο των 150 mg. Το σχέδιο
περιλαμβάνει τη χορήγηση φθηνότερου ρεύματος σε νοικοκυριά που καταναλώνουν έως
2.000
κιλοβατώρες
ανά
τετράμηνο.
Κατά πληροφορίες η έκπτωση θα είναι σημαντική και δεν αποκλείεται να ανέρχεται
ακόμη και στο 50%. Θα αφορά δε σε περιοχές της Ελλάδας όπου εμφανίζεται το
φαινόμενο της αιθαλομίχλης και για την περίοδο που τα αιωρούμενα σωματίδια
πλησιάζουν το όριο των 150 mg. Η έκπτωση δεν θα παρέχεται βάσει εισοδηματικών ή
περιουσιακών κριτηρίων, αλλά με το όριο των έως 2.000 κιλοβατώρων κατανάλωσης
ρεύματος. Σημειώνεται ότι η πλειονότητα των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας έχει
μέση τετραμηνιαία κατανάλωση 1.300 κιλοβατώρες. Το κόστος θα καλυφθεί από το
πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού 2013 και το αποθεματικό του
προϋπολογισμού 2014.
3

Επενδυτικά σχέδια πάνω από 1,5 δισ. ευρώ στο ΥΜΑΘ
Μαζική ήταν τα τελευταία 24ωρα η κατάθεση επενδυτικών σχεδίων στην αρμόδια
Διεύθυνση Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης του υπουργείου Μακεδονίας και
Θράκης, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα οι επενδυτικές προτάσεις που έχουν υποβληθεί
μέχρι σήμερα για τη Βόρεια Ελλάδα να ξεπερνούν τις 278 και το συνολικό ύψος του
προϋπολογισμού τους να είναι άνω του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ.
Σήμερα ο υπουργός, Θεόδωρος Καράογλου, παρέδωσε άλλες δυο επιταγές επιχορήγησης
επενδυτικών σχεδίων που εντάχθηκαν στον αναπτυξιακό νόμο, συνολικού ύψους 4,9
εκατομμυρίων ευρώ.
Η πρώτη επιταγή, ύψους 3,3 εκατομμυρίων ευρώ, παραδόθηκε στην «ALFA-BETA ROTO
ΑΒΕΕ», η οποία εδρεύει στην Κομοτηνή και δραστηριοποιείται στην παραγωγή
εύκαμπτων υλικών συσκευασίας. Η δεύτερη επιταγή, ύψους 1,6 εκατομμυρίου ευρώ,
δόθηκε στην «MLS Πληροφορική» και αντιστοιχεί στην κάλυψη του 75% του
επενδυτικού σχεδίου που κατέθεσε η εταιρεία.
Υπό εξέταση η λειτουργία των καταστημάτων περισσότερες Κυριακές το 2014
Η εμπειρία της λειτουργίας των καταστημάτων την τελευταία Κυριακή του χρόνου (29
Δεκεμβρίου 2013) οδηγεί εμπορικούς συλλόγους να ζητήσουν από το υπουργείο
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας την επανεξέταση του νόμου, ώστε από το 2014 να
επιτρέπεται να λειτουργούν τα καταστήματα τρεις Κυριακές μέσα στις γιορτές.
Συγκεκριμένα ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Γ. Τσαμασλής υπογράφει έγγραφο
προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στο οποίο
υπογραμμίζει ότι -μετά την επιτυχημένη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την
τελευταία Κυριακή του χρόνου και με τη σύμφωνη γνώμη των καταστηματαρχώνκρίνεται απαραίτητο να δοθεί η δυνατότητα τροποποίησης της σχετικής απόφασης της
περιφέρειας Θεσσαλονίκης, ώστε τα εμπορικά καταστήματα να μπορούν να ανοίγουν
περισσότερες Κυριακές μέσα στο χρόνο.
Το υπουργείο έχει επισημάνει σε πρόσφατη ανακοίνωσή του ότι είναι πρόθυμο να
ξεκινήσει νέο γύρο διαλόγου, σε περίπτωση που εκφραστούν σχετικά αιτήματα από τις
περιφέρειες και να καταστεί εφικτό να ανοίγουν τα καταστήματα περισσότερες
Κυριακές μέσα στο χρόνο, από το 2014.
Μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου η εξόφληση οφειλών των ΟΤΑ προς τρίτους
Παράταση έως το τέλος Φεβρουαρίου 2014 δόθηκε στους ΟΤΑ προκειμένου να
εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τρίτους. Το 2013 δόθηκαν στους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων συνολικά 763 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 634 εκατ. ευρώ έχουν ήδη
καταβληθεί στους δικαιούχους.
Τα εναπομείναντα 129 εκατ. ευρώ θα πρέπει να καταβληθούν από Δήμους και
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Περιφέρειες προς τους προμηθευτές τους μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου προκειμένου οι
σχετικές χρηματοδοτήσεις να προσμετρηθούν στον προϋπολογισμό του 2013. To
υπόλοιπο των ληξιπροθέσμων οφειλών των ΟΤΑ έχει μειωθεί από τα 1,07 δισ. ευρώ το
Δεκέμβριο του 2012 στα 677,1 εκατ. ευρώ σήμερα.
Σεμινάρια εκμάθησης ξένων γλωσσών σε επιχειρηματίες
Δωρεάν σεμινάρια εκμάθησης ξένων γλωσσών διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, σε
συνεργασία με το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ). Από την Πέμπτη 2 και έως
την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν
αιτήσεις συμμετοχής, ενώ τα μαθήματα αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του ίδιου μήνα.
Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια Αγγλικής, Ρωσικής και Τουρκικής
Επαγγελματικής Ορολογίας, διάρκειας 80 ωρών, τα οποία απευθύνονται σε
αυτοαπασχολούμενους, εργοδότες, εργαζόμενους καθώς και σε συμβοηθούντα μέλη
μικρών ή και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο παράρτημα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην
Κωλέττη 24, 54627, Θεσσαλονίκη, στα τηλέφωνα 2310545967, 2310500581 καθώς και
στην ιστοσελίδα www.imegsevee.gr.
Στις

10.20

το

βράδυ

τα

τελευταία

δρομολόγια

του

ΟΑΣΘ

Στις 22:20 θα πραγματοποιηθούν τα τελευταία δρομολόγια του ΟΑΣΘ προς κάθε
κατεύθυνση σήμερα, παραμονή Πρωτοχρονιάς.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΘ, εξαιρούνται τα δρομολόγια της γραμμής 78 «ΚΤΕΛΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ», τα οποία θα εκτελούνται κανονικά από 22.00 της 31ης Δεκεμβρίου έως
05.00 της 1ης Ιανουαρίου 2014.
Μέχρι τις 10 Ιανουαρίου η απεργία στον ΕΟΠΥΥ
Τη συνέχιση της απεργίας τους και την ερχόμενη εβδομάδα αποφάσισε η Ομοσπονδία
των γιατρών του ΕΟΠΥΥ. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Συλλόγων Επιστημονικού και Υγειονομικού Προσωπικού (ΠΟΣΕΥΠ) του
ΕΟΠΥΥ, οι κινητοποιήσεις θα συνεχισθούν μέχρι την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου.
Μικρή βελτίωση στην κατάσταση της υγείας του Σουμάχερ διαπιστώνουν οι
γιατροί
Σε δεύτερη επέμβαση υπεβλήθη στη διάρκεια της νύχτας ο διάσημος πιλότος της F1
Μίκαελ Σουμάχερ, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι την ώρα που έκανε σκι
στις γαλλικές Άλπεις. Οι τελευταίες εξετάσεις δείχνουν μικρή βελτίωση της κατάστασης
της υγείας του. Σύμφωνα με τους γιατρούς, υπάρχουν «ορισμένα σημάδια» ότι η
κατάσταση
του
Σουμάχερ
«έχει
τεθεί
περισσότερο
υπό
έλεγχο».
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Ωστόσο, οι γιατροί δήλωσαν ότι δεν μπορούν να πουν ότι ο διάσημος πιλότος έχει τεθεί
εκτός κινδύνου και επιμένουν ότι οι επόμενες ώρες θα είναι κρίσιμες. Ο γερμανός
παγκόσμιος πρωταθλητής παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας του
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Γκρενόμπλ, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του
και τα δύο τους παιδιά.

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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