28 Ιανουαρίου 2014

Ολοκλήρωση της αξιολόγησης χωρίς πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα βλέπει η
κυβέρνηση
Αισιόδοξος ότι η τρέχουσα αξιολόγηση του ελληνικού προγράµµατος θα µπορούσε να
ολοκληρωθεί χωρίς να απαιτηθούν πρόσθετα δηµοσιονοµικά µέτρα για την κάλυψη του
δηµοσιονοµικού κενού του 2014 εµφανίσθηκε την Τρίτη υψηλόβαθµος παράγοντας του
υπουργείου Οικονοµικών.
Μιλώντας στο περιθώριο εκδήλωσης όπου παρουσιάζονται οι παρεµβάσεις αξίας 17,5 εκατ.
ευρώ για την στήριξη δράσεων των υπουργείων Υγείας και Παιδείας µε τη χρησιµοποίηση των
εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες που κατατίθενται στον ειδικό λογαριασµό της
Τράπεζας της Ελλάδος, το εν λόγω στέλεχος χαρακτήρισε ως πιθανή και εφικτή µια συµφωνία
µεταξύ τρόικας και κυβέρνησης που δεν θα περιλαµβάνει νέα µέτρα και θα βασίζεται στις
διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που έχει παρουσιάσει η Κυβέρνηση.
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Υπέρ αδυνάμων 17,7 εκατ. ευρώ που επιστράφηκαν από τις μίζες
Η διάθεση ποσού ύψους 17,7 εκατ. ευρώ, το οποίο προέρχεται από τη δήμευση ή την
επιστροφή ποσών που σχετίζονται με παρανόμως χορηγηθείσες προμήθειες
εξοπλιστικών ή άλλων προγραμμάτων, υπέρ αδυνάμων, αποφασίστηκε στη διάρκεια
διυπουργικής σύσκεψης με τη συμμετοχή των υπουργών Υγείας και Παιδείας, Άδωνι
Γεωργιάδη και Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και του αναπληρωτή υπουργού
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.
Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές, στη διάρκεια της σύσκεψης, η οποία πραγματοποιήθηκε
στο υπουργείο Οικονομικών, αποφασίστηκε ότι τα πρώτα χρήματα (17,7 εκατ. ευρώ)
που συγκεντρώθηκαν σε ειδικό λογαριασμό ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της
Ελλάδος, θα διατεθούν για την κάλυψη χειρουργείων ανασφάλιστων ασθενών, την
παροχή δωρεάν στέγης σε άπορους φοιτητές και σε διάθεση υπολογιστών με ειδικά
προγράμματα «μπράιγ» για την εκπαίδευση τυφλών μαθητών.
Ελαφρά υποχώρηση στις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων 10ετούς διάρκειας
Οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων μειώθηκαν, καθώς σταμάτησαν οι πωλήσεις των
περιουσιακών στοιχείων μεγαλύτερου κινδύνου, αλλά παραμένουν κοντά στα υψηλά
επίπεδα του 2014. Η απόδοση των 10ετών ελληνικών ομολόγων, κατά τη διάρκεια των
πρωινών συναλλαγών, υποχώρησε 13 μονάδες βάσης στο 8,50%, ενώ ένα 24ωρο
νωρίτερα είχε φθάσει έως και το 8,90%.
Το σφυροκόπημα των νομισμάτων των αναδυόμενων οικονομιών, το οποίο έπληξε στις
τελευταίες συνεδριάσεις τα ελληνικά ομόλογα, χαλάρωσε, καθώς η Κεντρική Τράπεζα της
Τουρκίας ανακοίνωσε έκτακτη συνεδρίασή της που αναμένεται από πολλούς παράγοντες
της αγοράς να οδηγήσει στην αύξηση του επιτοκίου για τη στήριξη της λίρας.
Συνάντηση Σαμαρά-Πούτιν στις Βρυξέλλες
Συνάντηση με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν θα έχει την Τρίτη στις
Βρυξέλλες ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, δύο χρόνια μετά την τελευταία τους
επαφή στη Μόσχα. Στόχος, να αναθερμανθούν οι διμερείς σχέσεις με έμφαση στην
οικονομική συνεργασία. Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο καλοκαίρι ο Ρώσος πρόεδρος
είχε χαρακτηρίσει την Ελλάδα προβληματική χώρα για επενδύσεις, γεγονός που είχε
προκαλέσει δυσαρέσκεια στην Αθήνα.
Κατά τη συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί στις 5 το απόγευμα στη βελγική
πρωτεύουσα, θα εξεταστεί η πορεία των διμερών σχέσεων με έμφαση στην οικονομική
συνεργασία, αλλά και η πορεία των σχέσεων της Μόσχας με τις Βρυξέλλες. Ο
πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει εκ νέου το θέμα της μείωσης της τιμής πώλησης του
φυσικού αερίου, ενώ αναμένεται να γίνει αναφορά στη ΔΕΠΑ και στο ρωσικό ενδιαφέρον
για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

2

Απόσυρση των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας ζητά η ΚΕΕΕ
Την άμεση απόσυρση των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας, που επιβαρύνει
υπέρμετρα τις επιχειρήσεις, την προώθηση νέων ρυθμίσεων για τις ληξιπρόθεσμες
ασφαλιστικές εισφορές των επιχειρήσεων, καθώς και την άρση των διατάξεων που
οδηγούν σε απαξίωση τον επιμελητηριακό θεσμό ζητεί από την κυβέρνηση η Κεντρική
Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος με τρία ψηφίσματα τα οποία και απέστειλαν στους
συναρμόδιους υπουργούς.
Με το πρώτο ψήφισμα, η ΚΕΕ ζητά από την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στη σωστή
αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος της χώρας, στην άμεση διαγραφή όλων των
διατάξεων και ρυθμίσεων, που έχουν σαφώς εισπρακτικό χαρακτήρα και δεν
ανταποκρίνονται στη φοροδοτική ικανότητα κάθε επιχειρηματικού φορέα, και στη
θέσπιση ενός νέου δίκαιου, απλού και αποτελεσματικού φορολογικού πλαισίου με
κεντρικό άξονα την εθνική οικονομική ανάπτυξη, την ενίσχυση της υγιούς
επιχειρηματικότητας, περιλαμβανομένων και των εξαγωγών, και την προώθηση κάθε
επενδυτικού και αναπτυξιακού μέτρου.
Με το δεύτερο ψήφισμα, η Κεντρική Ένωση επαναφέρει την πρότασή της προς την
Πολιτεία, μετά και την αποδεδειγμένη αποτυχία των υφιστάμενων ρυθμίσεων, για
κεφαλαιοποίηση όλων των οφειλών των επιχειρήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία και
τη σταδιακή αποπληρωμή τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι ετών και μετά από
περίοδο χάριτος ενός έτους, κατά τη διάρκεια του οποίου θα καταβάλλονται μόνο οι
τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.
Τέλος, με το τρίτο ψήφισμα, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων καλεί την κυβέρνηση να
αποσύρει τον μνημονιακό νόμο για την άρση της υποχρεωτικότητας της εγγραφής των
επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια και να καταργήσει άμεσα τις διατάξεις των νόμων
4179/2013 (άρθρο 21) και το άρθρο 25 του νόμου «Ενιαία Αρχή Συντονισμού Πτήσεων
και άλλες διατάξεις».
Οι εκτιμήσεις των επιστημόνων για τον σεισμό στην Κεφαλονιά
Στην εκτίμηση ότι ο σεισμός των 5,8 βαθμών που σημειώθηκε την Κυριακή στην
Κεφαλονιά ήταν ο κύριος σεισμός φαίνεται να καταλήγουν οι σεισμολόγοι, με βάση τη
μετασεισμική δραστηριότητα στο νησί. Ωστόσο, τα τελικά συμπεράσματα αναμένονται
αύριο, Τετάρτη, με τη συμπλήρωση 48 ωρών από την ισχυρή δόνηση.
«Ξέρουμε ακριβώς πού είναι το σεισμικό ρήγμα, ξέρουμε πώς είναι η σεισμική διαδικασία
και θεωρώ ότι από εδώ και πέρα όλα θα πάνε καλά» ανέφερε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο
καθηγητής Γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Ευθύμιος Λέκκας και πρόσθεσε ότι «με
σεισμό της τάξης των 6 βαθμών δεν υπάρχει ενδεχόμενο μετάθεσης της σεισμικής
δραστηριότητας και ενεργοποίησης άλλων ρηγμάτων».
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Διώκεται πειθαρχικά η πρώην διευθύντρια των φυλακών Κορυδαλλού
Πειθαρχική δίωξη σε βάρος της πρώην διευθύντριας των φυλακών του Κορυδαλλού για
την υπόθεση του Χριστόδουλου Ξηρού άσκησε ο υπουργός Δικαιοσύνης Χαράλαμπος
Αθανασίου.
Υπενθυμίζεται ότι χθες η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έδωσε εντολή στον
Αντεισαγγελέα Βασίλη Πλιώτα να ασκηθεί πειθαρχική δίωξη στις δύο εισαγγελείς που
συμμετείχαν στο συμβούλιο των φυλακών Κορυδαλλού που χορήγησε τις άδειες στον
καταδικασμένο για τρομοκρατία Χριστόδουλο Ξηρό.
Εκπροσώπους της αγοράς στα ευρωψηφοδέλτια ζητεί η ΕΣΕΕ
Επιστολή με την οποία ζητεί από τα πολιτικά κόμματα να συμπεριλάβουν εκπρόσωπους
της αγοράς στους συνδυασμούς τους απέστειλε στους πολιτικούς αρχηγούς η ΕΣΕΕ, εν
όψει των ευρωεκλογών, προειδοποιώντας μάλιστα ότι σε αντίθετη περίπτωση ο
εμπορικός κόσμος θα προχωρήσει στη δημιουργία «πολιτικής οργάνωσης μικρομεσαίων»
με στόχο την εκλογή εκπροσώπου της ελληνικής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στο
Ευρωκοινοβούλιο.
Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, οι ευρωεκλογές -σε αντίθεση με τις εθνικές και
αυτοδιοικητικές εκλογές, όπου ο κάθε πολίτης μπορεί να εκτεθεί και να ψηφιστεί- δεν
δίνουν αυτή τη δυνατότητα και οι ευρωβουλευτές εκλέγονται με λίστα προτίμησης, που
ουσιαστικά είναι μια αυστηρή επιλογή του κάθε πολιτικού αρχηγού.
Κίεβο: Υπό παραίτηση ο πρωθυπουργός, αποσύρθηκαν οι νόμοι για τις
διαδηλώσεις
Την παραίτησή του έθεσε στη διάθεση του προέδρου Γιανούκοβιτς ο πρωθυπουργός
Αζάροφ, μερικές ώρες πριν η ουκρανική Βουλή αποσύρει τους σκληρότερους νόμους που
ψήφισε για τις διαδηλώσεις -και ενώ η πίεση της αντιπολίτευσης για επιπλέον κινήσεις
παραμένει. Στο παρασκήνιο περνά η απειλή της κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης,
με τους διαδηλωτές να έχουν σταματήσει την κατάληψη του υπουργείου Δικαιοσύνης.
Την Τρίτη, ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου ανέφερε ότι ο Μίκολα Αζάροφ
προσέφερε την παραίτησή του ώστε «να διευκολύνει τον κοινωνικο-πολιτικό
συμβιβασμό». Ο Βίκτορ Γιανούκοβιτς είχε προσφέρει ήδη το Σάββατο την πρωθυπουργία
στον Αρσένι Γιατσένιουκ, αρχηγό μικρότερου κόμματος της αντιπολίτευσης -προσφορά
που απορρίφθηκε.
1ο Γερμανο-Ελληνικό Επιχειρηματικό Φόρουμ τον Μάρτιο, στην Κολωνία
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 25 χρόνων από την αδελφοποίηση των πόλεων
Θεσσαλονίκης και Κολωνίας, πραγματοποιείται στην Κολωνία στις 19 Μαρτίου το 1ο
Γερμανο-Ελληνικού Επιχειρηματικού Φόρουμ. Το φόρουμ διοργανώνεται από το
Γερμανο-Ελληνικό Επιχειρηματικό Σύνδεσμο (DHW), σε συνεργασία με το Δήμο της
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Κολωνίας και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Κολωνίας. Από ελληνικής
πλευράς η διοργάνωση υποστηρίζεται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Σύνδεσμο Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδος, το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και το Ελληνο-Γερμανικό
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Κατά το πρώτο μέρος του φόρουμ, θα αναλυθούν οι επιδράσεις των ελληνο-γερμανικών
αδελφοποιήσεων των πόλεων στην τοπική οικονομία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
και θα παρουσιαστούν συγκεκριμένοι τομείς συνεργασίας μεταξύ των γερμανικών και
ελληνικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο προγράμματος. Το πρώτο
μέρος της εκδήλωσης, που θα διεξαχθεί στη γερμανική & ελληνική γλώσσα, θα κλείσει με
την παράθεση γεύματος.
Στο δεύτερο μέρος θα πραγματοποιηθούν κατ’ ιδίαν Β2Β συναντήσεις μεταξύ Ελλήνων
και Γερμανών επιχειρηματιών. Οι τομείς, για τους οποίους υπάρχει ενδιαφέρον
συνεργασίας από γερμανικής πλευράς, εστιάζονται κυρίως στην ανακύκλωση και
επεξεργασία απορριμμάτων, την ενέργεια, τις μεταφορές, τις τεχνολογίες πληροφορικής,
τις τηλεπικοινωνίες, τη βιομηχανία ενδυμάτων/καλτσών, τα βιομηχανοποιημένα
αγροτικά προϊόντα delicatessen, τον τουρισμό. Οι επιχειρηματικές συναντήσεις θα
πραγματοποιηθούν στην αγγλική ή τη γερμανική γλώσσα.
Οι επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εργασίες του φόρουμ,
παρακαλούνται να συμπληρώσουν στην αγγλική γλώσσα online συμμετοχής, το
αργότερο μέχρι τις 30.1.2014, για την καλύτερη προετοιμασία των επιχειρηματικών
συναντήσεων.

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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