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Γ.Στουρνάρας: Δεν μπορούμε να λέμε «όχι κανένα μέτρο»
Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την επιστροφή των εκπροσώπων των δανειστών στην
Αθήνα, οι οποίοι αναμένεται να θέσουν το ζήτημα του χρηματοδοτικού κενού και της
ανάγκης νέων μέτρων. Συγκεκριμένα, η τρόικα επιστρέφει στις αρχές Νοεμβρίου με
βασικό στόχο να οριστικοποιήσει το θέμα του χρηματοδοτικού κενού του ελληνικού
προγράμματος και να συμφωνήσει με την ελληνική κυβέρνηση επί του προϋπολογισμού
2014.
Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του ∆ΝΤ Γουίλιαµ Μάρεϊ µιλώντας σε δηµοσιογράφους στο
πλαίσιο της καθιερωµένης συνέντευξης Τύπου του Ταµείου στην Ουάσιγκτον ερωτήθηκε για
το εάν θα υπάρξει η ανάγκη πρόσθετων µέτρων. Επανέλαβε τη δήλωση που είχε κάνει η γενική
διευθύντρια του Ταµείου Κριστίν Λαγκάρντ στις 10 Οκτωβρίου, σύµφωνα µε την οποία εάν
απαιτηθούν νέα µέτρα δεν πρόκειται να έχουν τη µορφή πρόσθετων οριζόντιων µέτρων και
αδιάκριτων περικοπών σε µισθούς ή συντάξεις.
Μιλώντας στα Νέα, ο υπουργός Γ.Στουρνάρας δήλωσε: «Δεν μπορούμε να λέμε κανένα
μέτρο. Από το όχι σε νέα οριζόντια δημοσιονομικά μέτρα, το οποίο και εγώ στηρίζω, έως
το όχι κανένα μέτρο, υπάρχει τεράστια απόσταση». Ο ίδιος ο υπουργός Οικονομικών
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αναγνωρίζει ότι υπάρχει ανάγκη μέτρων ύψους 500 εκατ. ευρώ, έναντι 2,5 δισ. που
υπολογίζει η τρόικα.
Προχωρά η σύσταση του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου
Προχωρά ταχύτατα η σύσταση του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου (Ιnstitution for
Growth in Greece -IfG), το οποίο θα ενεργοποιηθεί μέσα στο 2014. Το IfG θα παράσχει
δανειακή χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις , μετοχικό κεφάλαιο σε μικρές επιχειρήσεις οι
οποίες έχουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης, αλλά και δανειακή ή κεφαλαιακή
χρηματοδότηση για έργα υποδομής.
Όπου θα παρέχεται δανειακή χρηματοδότηση τα δάνεια του IfG θα καθίστανται
διαθέσιμα μόνο υπό την προϋπόθεση συμφωνιών συγχρηματοδότησης με σημαντική
συμμετοχή εμπορικών ή συνεργατικών τραπεζών. Το IfG θα δανείζει και επενδύει με
όρους αγοράς, δεν θα δέχεται κεφαλαιακές συνεισφορές ή άλλη χρηματοδότηση από
ελληνικές τράπεζες που ανήκουν ή ελέγχονται από την δημόσιο τομέα,
συμπεριλαμβανομένου του ΤΧΣ.
Το Ελληνικό Δημόσιο θα είναι μέτοχος μειοψηφίας με τη δική του κεφαλαιακή
συνεισφορά να περιορίζεται στα 350 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα τρία χρόνια. Η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) και η γερμανική κρατική τράπεζα KfW θα
μετέχουν με άλλα 150 εκατ. ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μελετάται να
συμμετάσχει και μέσω της μεταφοράς δανείων από το Εθνικό Ταμείο
Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) που η ίδια έχει χορηγήσει και εκτιμάται ότι
δεν αξιοποιούνται αποτελεσματικά.
Δέκα Κυριακές το χρόνο ανοιχτά τα καταστήματα της Θεσσαλονίκης
Δέκα Κυριακές το χρόνο θα μένουν τελικά ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα στη
Θεσσαλονίκη, όπως προβλέπει σχετική απόφαση που υπέγραψε ο αντιπεριφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας και εκτελών χρέη αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, Θεοφάνης
Παπάς.
Συγκεκριμένα, πέρα από τις επτά Κυριακές που προβλέπει ο νόμος, επιτρέπεται η
λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την τελευταία Κυριακή του έτους σε όλη την
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και τις δύο Κυριακές λειτουργίας της Διεθνούς
Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στην περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η απόφαση αυτή θα
τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2014, ωστόσο κλειστά θα μείνουν τα καταστήματα σε
όλη την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και την τελευταία Κυριακή του 2013.
Να σημειωθεί ότι πρόβα τζενεράλε για τη λειτουργία των καταστημάτων και τις
Κυριακές θα γίνει στην Θεσσαλονίκη από την Κυριακή 3 Νοεμβρίου, δίνοντας τη
δυνατότητα σε εμπορικές επιχειρήσεις να λειτουργήσουν τα καταστήματά τους και
στους καταναλωτές να εκμεταλλευτούν την κυριακάτικη αργία για τα ψώνια τους.
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Καθυστερήσεις στην απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων
Καθυστερήσεις στην απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων εντοπίζει η τρόικα και
έχει ζητήσει από την κυβέρνηση να διεξάγει μέχρι το τέλος του 2013 αξιολόγηση των
παρεμβάσεων για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων. Η τρόικα θεωρεί πως η
συνεχής παρακολούθηση των ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων είναι το «κλειδί» για τη
διασφάλιση της εκ των πραγμάτων απελευθέρωσής τους.
Παρά την έκδοση της εφαρμοστικής νομοθεσίας για την ολοκλήρωση της
απελευθέρωσης των επαγγελμάτων ορκωτών λογιστών και αναλογιστών, την
θεσμοθέτηση του νέου Δικηγορικού Κώδικα και την κατάρτιση της εφαρμοστικής
υπουργικής απόφασης για τις εταιρείες εμπορίας πετρελαίου, τους γεωτεχνικούς, τους
ορκωτούς εκτιμητές και τους ηλεκτρολόγους, οι δανειστές θεωρούν πως η Ελλάδα
υπολείπεται των στόχων.
Σύμφωνα με πληροφορίες αρνητικά αξιολογήθηκε και η μελέτη του ΚΕΠΕ για το βαθμό
της αποτελεσματικής απελευθέρωσης 20 οικονομικά σημαντικών επαγγελμάτων
(συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των νεοεισερχόμενων των αποχωρούντων και
της μεταβολής των τιμών).
Φόρος από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 13% για τους αγρότες
Βιβλία εσόδων-εξόδων θα τηρούν από το 2014 περίπου 1 εκατομμύριο αγρότες, καθώς
αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του εισοδήματός τους. Όπως αναφέρεται στο «Έθνος»
της Παρασκευής, ο φόρος θα υπολογίζεται επί των καθαρών εσόδων από το πρώτο ευρώ.
Βάση θα αποτελούν τα τιμολόγια και οι κοινοτικές αποζημιώσεις-ενισχύσεις.
Παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι θα υπάρξουν περιορισμένες
εξαιρέσεις από την τήρηση βιβλίων, οι οποίες θα αποφασιστούν μέχρι το τέλος του 2013.
Θα αφορούν κυρίως όσους αποκτούν εισοδήματα της τάξης των 1.500-3.000 ευρώ το
χρόνο. Το καθαρό γεωργικό εισόδημα που θα δηλωθεί το 2015 (εισοδήματα 2014) θα
φορολογηθεί ολόκληρο με 13%, καθώς καταργείται το αφορολόγητο όριο των 5.000
ευρώ.
Επίσης, οι αγρότες θα προκαταβάλλουν και φόρο 55% για το επόμενο έτος, όπως
ακριβώς ισχύει για επιχειρήσεις και επιτηδευματίες.
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ :Μέσα σε 3 χρόνια χάθηκαν 1.000.000 θέσεις εργασίας
Πάνω από ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας χάθηκαν την περίοδο 2010- 2013, η
ανάκτηση των οποίων είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί τα επόμενα 20 χρόνια. Στην
εκτίμηση αυτή καταλήγει έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΣΕΕ, για την απασχόληση και
ανεργία, που επιμελήθηκε ο επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου, καθηγητής
Σάββας Ρομπόλης.
Η πρόβλεψη του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ είναι ότι η ανεργία κατά μέσο όρο το 2013 θα διαμορφωθεί
στο επίπεδο του 29% από 24,4% (2012), 17,7% (2011) και 12,5% (2010). Σύμφωνα με
τα στοιχεία, που παρουσιάζονται στην Ενημέρωση του ΙΝΕ, οι άνεργοι το δεύτερο
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τρίμηνο 2013 ήταν 1.350.435 άτομα και οι απασχολούμενοι 3.632.200 άτομα. Η
κατανομή της απασχόλησης κατά θέση στο επάγγελμα έχει ως εξής: Μισθωτοί (63%),
αυτοαπασχολούμενοι με προσωπικό (6,7%), αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό
(25,5%), βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση (4,9%).
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΕ, η ανεργία είναι γένους θηλυκού (31,1% γυναίκες) ενώ
το επίπεδο της ανεργίας των ανδρών είναι 24,1%.
Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου
Τα άρματα μάχης και τα αεροσκάφη επιδείξεων τύπου F16 θα επιστρέψουν στην
στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στη
Θεσσαλονίκη. Όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Άμυνας Δημήτρης Αβραμόπουλος «οι
στρατιωτικές παρελάσεις θα γίνονται με δόξα και τιμή και όχι μίζερα». Ο ίδιος ο
υπουργός θα εκπροσωπεί την κυβέρνηση στην στρατιωτική παρέλαση.
Τα καύσιμα που θα χρειαστούν για τα την κίνηση των αρμάτων θα καλυφθούν από
χορηγία επιχειρηματία, όπως έχει ανακοινώσει ο Δ.Αβραμόπουλος. Εν τω μεταξύ,
λαμβάνονται αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με τουλάχιστον 3.000 αστυνομικούς να
βρίσκονται σε επιφυλακή για την αποφυγή τυχόν επεισοδίων, όπως αυτά που είχαν
σημειωθεί στην παρέλαση του 2011 και οδήγησαν στην ματαίωσή της.
Στις εορταστικές εκδηλώσεις για τον τριπλό εορτασμό στη Θεσσαλονίκη (για την εθνική
επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, για την απελευθέρωση της πόλης και για τον Πολιούχο της,
Άγιο Δημήτριο) θα παρευρεθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας.
Στην πανηγυρική δοξολογία που θα γίνει στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου στις 11:00
το Σάββατο την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο αντιπρόεδρος και υπουργός Εξωτερικών,
Ευάγγελος Βενιζέλος. Θα παραστεί και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο
οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από το περασμένο Σάββατο και θα παραμείνει μέχρι
την Κυριακή 27 Οκτωβρίου.
Κοντέινερ με 120 κιλά κοκαΐνης εντοπίστηκε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, μετά τον εντοπισμό στο λιμάνι της
Θεσσαλονίκης κοντέινερ που περιείχε πάνω από 120 κιλά κοκαΐνης. Σύμφωνα με
πληροφορίες, το φορτίο της κοκαΐνης προέρχεται από χώρες της Λατινικής Αμερικής, και
κυρίως το Εκουαδόρ, ενώ για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί 8 άτομα. Οι ίδιες πηγές
αναφέρουν ότι η κοκαΐνη ήταν κρυμμένη σε ένα νόμιμο φορτίο με μπανάνες.
Όπως αναφέρεται σε ενημέρωση της ΕΛΑΣ, στην επιχείρηση για την εξάρθρωση της
εγκληματικής οργάνωσης συμμετέχει η υποδιεύθυνση δίωξης οργανωμένου εγκλήματος
της Δ.Α. Αττικής, με τη συνδρομή της DEA, του ΣΔΟΕ και των υποδιευθύνσεων Δίωξης
Ναρκωτικών Αττικής και Θεσσαλονίκης.
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Αναβλήθηκε για τις 16 Ιανουαρίου 2014 η δίκη Παπαγεωργόπουλου
Για τις 16 Ιανουαρίου 2014 αναβάλλεται η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης
υπεξαίρεσης στα ταμεία του δήμου Θεσσαλονίκης, όπως αποφάσισε η έδρα του
Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης μετά την απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης να μη χορηγήσει άδεια στους συνηγόρους να παρίστανται στη δίκη και να
τηρηθεί η σχετική απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.
Η πρόεδρος του Εφετείου Καλιρρόη Χειμαριού τόνισε ότι η αναβολή της δίκης
αποφασίστηκε για να μην υπάρξει παράβαση του υπερασπιστικού δικαιώματος των
κατηγορουμένων να έχουν συνηγόρους της επιλογής τους. Έτσι ορίστηκε νέα δικάσιμος
μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα όπως προβλέπει ο νόμος 4220/11, που αφορά την
επιτάχυνση εκδίκασης υποθέσεων διαφθοράς στο δημόσιο.
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.
Αλλάζει η ώρα τα ξημερώματα της Κυριακής
Αλλάζει η ώρα τα ξημερώματα της Κυριακής 27 Οκτωβρίου. Στις 04:00 το πρωί οι δείκτες
των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω και να δείχνουν 03:00, καθώς
λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας.
Μέτωπο Βερολίνου και Παρισιού για τους «κοριούς» της NSA
Εξηγήσεις και διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ για το ζήτημα των παρακολουθήσεων της NSA
στην Ευρώπη θα επιδιώξουν σε κοινό μέτωπο η Άνγκελα Μέρκελ και ο Φρανσουά Ολάντ,
όπως υπογραμμίζεται στο ανακοινωθέν μετά την πρώτη ημέρα της Συνόδου της ΕΕ, την
οποία επισκίασαν οι πρόσφατες σχετικές αποκαλύψεις. Στο ανακοινωθέν, οι «28»
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υπογραμμίζουν την «στενή σχέση μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ και την αξία αυτής της
συνεργασίας», σημειώνοντας ότι η σχέση αυτή πρέπει να βασίζεται σε «σεβασμό και
εμπιστοσύνη».
Οι ηγέτες «καταγράφουν», όπως αναφέρεται στο ανακοινωθέν, την πρόθεση του
Βερολίνου και του Παρισιού να επιδιώξουν διμερείς συμφωνίες με την Ουάσινγκτον με
στόχο την αμοιβαία κατανόηση στο ζήτημα, σημειώνοντας πως και άλλες χώρες είναι
«ευπρόσδεκτες». Σε δηλώσεις της μετά την πρώτη ημέρα της Συνόδου, η Άνγκελα Μέρκελ
ανέφερε ότι επιδίωξη είναι μία συμφωνία πλαίσιο για συνεργασία των υπηρεσιών
πληροφοριών.

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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