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Τήρηση των συμφωνηθέντων θα ζητήσει από τους εταίρους ο Αντ.Σαμαράς
Μπαράζ επαφών με ομολόγους του θα έχει σήμερα, Πέμπτη, στο περιθώριο της Συνόδου
Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Στο επίκεντρο των
διμερών συζητήσεων θα βρεθεί η πορεία της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με όλες τις
πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα κάνει το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της
πολιτικής διαπραγμάτευσης, λίγα 24ωρα πριν από την επιστροφή της τρόικας.
Ο κ. Σαμαράς αναμένεται να ενημερώσει τους συνομιλητές του για την επίτευξη των
στόχων (πρωτογενές πλεόνασμα) και να ζητήσει να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα.
Αναμένεται να επισημάνει, δε, ότι είναι προς όφελος τόσο της Ελλάδας, όσο και της
Ευρωζώνης συνολικά, οι αποφάσεις να ληφθούν σύντομα. Ο πρωθυπουργός θα
επιχειρήσει να πείσει τους ομολόγους του ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να λάβει άλλα
μέτρα, παρά την ενόχληση που εκφράστηκε από τις Βρυξέλλες τις προηγούμενες ημέρες
για τη στάση αυτή της ελληνικής κυβέρνησης.
Στο μεταξύ, μήνυμα στην τρόικα ότι η διαπραγμάτευση θα γίνει με βάση την
προγραμματική συμφωνία στην οποία κατέληξε με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά
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έστειλε από το βήμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ ο Ευάγγελος Βενιζέλος.
«Οι εταίροι μας θα πρέπει να σεβαστούν τις θυσίες του ελληνικού λαού και τα
επιτεύγματα της χώρας» είπε. Η συνεδρίαση της ΚΟ είναι σε εξέλιξη.
Μπαρόζο: Η Ελλάδα «ακόμη δεν έχει εφαρμόσει ορισμένες μεταρρυθμίσεις»
Ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζοζέ Μπαρόζο ανέφερε, αναγνωρίζοντας μεν ότι «η Ελλάδα έχει
πραγματοποιήσει απίστευτα πολλά, αλλά ορισμένες μεταρρυθμίσεις δεν έχουν ακόμη
εφαρμοστεί». Σε συνέντευξή του στη γερμανική Bild που δημοσιεύεται την Πέμπτη, ο
Μπαρόζο σημείωσε ότι «είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει απίστευτα πολλά τα
τελευταία χρόνια».
«Είναι όμως επίσης αλήθεια» συνέχισε, ότι «ορισμένες μεταρρυθμίσεις δεν έχουν ακόμη
εφαρμοστεί, και εκεί η Αθήνα πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της». Παράλληλα,
απέρριψε το ενδεχόμενο δεύτερου ελληνικού κουρέματος.
Β.Κεγκέρογλου: Ξεπερασμένο το όριο των ομαδικών απολύσεων
Αλλαγές στο νόμο που προβλέπει όριο (5%) στις ομαδικές απολύσεις ετοιμάζει η
κυβέρνηση. Όπως δήλωσε ο υφυπουργός Εργασίας Β.Κεγκέρογλου από το βήμα της
Βουλής «η πραγματικότητα έχει ξεπεράσει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο»,
σημειώνοντας ότι ουσιαστική προστασία υπάρχει, όταν υπάρχει κανονική λειτουργία της
οικονομίας και της αγοράς.
Βάση της συζήτησης για τις αλλαγές θα αποτελέσει μελέτη του Διεθνούς Γραφείου
Εργασίας που παραδίδεται εντός του Νοεμβρίου στην κυβέρνηση.
Έλλειμμα 1,173 δισ. ευρώ αναμένεται να καταγράψει το ΙΚΑ το 2013
Στα πρόθυρα κατάρρευσης βρίσκεται το ΙΚΑ σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν
στο 22ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στο ΙΚΑ. Όπως επισήμανε
ο πρόεδρος της ΠΟΣΕ-ΙΚΑ, Γιώργος Κυριακόπουλος, τα έσοδα μειώθηκαν από το 2009
έως το 2012 περίπου κατά 4,5 δισ. ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός του ΙΚΑ αναμένεται να
καταγράψει έλλειμμα 1,173 δισ. ευρώ.
Το σημαντικότερο πρόβλημα προκύπτει από το γεγονός ότι το 2010 είχαν δηλωθεί στο
Ίδρυμα 1.849.055 εργαζόμενοι, ενώ τον Ιούλιο του 2013 δηλώθηκαν 1.479.703
εργαζόμενοι, δηλαδή 369.000 λιγότεροι. Σύμφωνα με την ΠΟΣΕ-ΙΚΑ οι οφειλέτες
ανέρχονται σε 349.986 και το ποσό οφειλών φθάνει τα 8 δισ. ευρώ. Όπως δε τονίσθηκε
μόνο 14.066 επιχειρήσεις εντάχθηκαν στη νέα ρύθμιση οφειλών, την επονομαζόμενη και
ρύθμιση τελευταίας ευκαιρίας.
Χ.Θεοχάρης: Επιστροφή του ΦΠΑ στις επιχειρήσεις μέσα 30 μέρες
Η επιστροφή του ΦΠΑ στις επιχειρήσεις μέσα σε διάστημα 30 ημερών είναι ο στόχος που
έχει θέσει στις εφορίες ο γγ Δημοσίων Εσόδων Χ.Θεοχάρης. Σε συνέντευξη που
παραχώρησε σε οικονομική ιστοσελίδα τόνισε πως από τα 1,8 δισ. ευρώ εκκρεμών
2

επιστροφών ΦΠΑ στις αρχές του έτους, σήμερα παραμένουν σε εκκρεμότητα πληρωμές
ύψους 840 εκατ. ευρώ.
«Δεν είμαστε όμως ακόμη ευχαριστημένοι. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να επιστρέφουμε
τον ΦΠΑ σε λιγότερο από έναν μήνα. Αυτός είναι ο βασικός στόχος μας» δήλωσε στο
capital.gr. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, έως τις 21
Οκτωβρίου παρέμεναν σε εκκρεμότητα 5.162 αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ, που
αντιστοιχούσαν σε πληρωμές 8370 εκατ. ευρώ. Ο μέσος χρόνος αναμονής της πληρωμή
ΦΠΑ ανέρχεται σήμερα στις 474 ημέρες, ενώ 4.413 αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ έχουν
περίοδο αναμονής άνω των 120 ημερών.
ΟΑΕΕ: Προθεσμίες εξόφλησης των οφειλών για όσους έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση
Για τις προθεσμίες εξόφλησης των οφειλών τους ενημερώνει ο ΟΑΕΕ τους
ασφαλισμένους που έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων εισφορών οι οποίες
εξοφλούνται
μέσω
τραπεζών
με
ανάθεση
πάγιας
εντολής.
Συγκεκριμένα, υπενθυμίζει ότι την Πέμπτη 31/10/2013 καταβάλλεται η μηνιαία δόση,
ενώ την ίδια μέρα, θα πρέπει να καταβληθεί και η ανεξόφλητη δόση της 30/9/13,
προσαυξημένη κατά 15%, προκειμένου να μην απολεσθεί το δικαίωμα της ρύθμισης.
Ο ΟΑΕΕ επισημαίνει ακόμη πως οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να πληροφορηθούν από την
τράπεζα επιλογής τους την ακριβή ώρα εκτέλεσης των παγίων εντολών, κατά την
διάρκεια της μέρας, έτσι ώστε να μεριμνήσουν για την ύπαρξη επαρκούς υπολοίπου στον
λογαριασμό τους, πριν την ώρα αυτή. Παράλληλα, συστήνει σε κάθε περίπτωση, να
υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό από την προηγούμενη μέρα.
Νέα προγράμματα της ΕΤΕπ για την τόνωση της ρευστότητας στην Ελλάδα
Νέες συμφωνίες για την τόνωση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω
των ελληνικών τραπεζών, αλλά και την συγχρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομών
αναμένεται να ανακοινώσει στις 11 Νοεμβρίου 2013 από την Αθήνα ο επικεφαλής της
Ευρωπαϊκής
Τράπεζας
Επενδύσεων
(ΕΤΕπ)
κ.
Βέρνερ
Χόγιερ.
Ο κ. Χόγιερ που θα συνοδεύεται από τους αντιπροέδρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων κ.κ. Ντάριο Σκαναπιέκο και Μιχάι Τανασέσκου θα έχει συνεργασίες με τον
υπουργό Οικονομικών κ. Γιάννη Στουρνάρα και τον υπουργό Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκη.
Σύμφωνα με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΤΕπ για το 2013 τα διαθέσιμα προς την
Ελλάδα κονδύλια ξεπερνούν τα 1 δισ. ευρώ. Είναι ενδεικτικό πως στο διάστημα
Ιανουαρίου - Οκτωβρίου του 2013 έχουν υπογραφεί μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και
της ΕΤΕπ δάνεια συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ.
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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
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.
Τον πρέσβη των ΗΠΑ καλεί το Βερολίνο για τα «αυτιά» της NSA στη Μέρκελ
Αντιδράσεις στη γερμανική κυβέρνηση προκαλούν οι ανησυχίες πως οι αμερικανικές
υπηρεσίες ενδεχομένως παρακολουθούσαν το κινητό της καγκελαρίου: Ο πρέσβης των
ΗΠΑ στη Γερμανία κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, ενώ κυβερνητικά
στελέχη μιλούν για «απαράδεκτη» συμπεριφορά, εάν ευσταθούν οι αναφορές. O
υπουργός Εξωτερικών Γκίντο Βεστερβέλε κάλεσε στο υπουργείο τον αμερικανικό πρέσβη
στη Γερμανία, Τζον Έμερσον.
Πρόκειται για εξαιρετικά σπάνια κίνηση από το Βερολίνο απέναντι στην Ουάσινγκτον.
Νωρίτερα, η ίδια η Άνγκελα Μέρκελ είχε ζητήσει διευκρινίσεις από τον Ομπάμα μετά από
αναφορές για πιθανή παρακολούθηση του κινητού της από τις αμερικανικές υπηρεσίες,
λαμβάνοντας τη διαβεβαίωση του αμερικανού προέδρου πως «οι ΗΠΑ δεν
παρακολουθούν και δεν πρόκειται να παρακολουθήσουν τις επικοινωνίες της
καγκελαρίου».
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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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