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Ενημερωτική εκδήλωση «Doing Business in Nigeria»
Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας, το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
συνδιοργανώνουν την ενημερωτική εκδήλωση «Doing Business in Nigeria» την Τετάρτη,
15 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα διαλέξεων του ΕΒΕΘ, Τσιμισκή 29, στον
δεύτερο όροφο. Κατά την έναρξη της ημερίδας χαιρετισμό θα απευθύνουν οι
συνδιοργανωτές της εκδήλωσης καθώς και ο πρόεδρος του Ελληνο-Νιγηριανού
Επιμελητηρίου Νίνος Γιαμμάκης.
Στη συνέχεια η Α.Ε. ο πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας Ayodeji
Ayodele θα παρουσιάσει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και τις προοπτικές συνεργασίας
με τη Νιγηρία και θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες για την
επικείμενη διοργάνωση ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στη Νιγηρία, 5-10
Νοεμβρίου 2014. Η ομιλία του Πρέσβη θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα και θα
υπάρχει διερμηνεία.
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Σημειώνεται ότι η εν λόγω εκδήλωση αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία
της ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στη Νιγηρία. Οι επιχειρηματίες που
ενδιαφέρονται να μετάσχουν στην ημερίδα, παρακαλούνται να συμπληρώσουν την on
line δήλωση συμμετοχής το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014. Για
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο
Δημοσίων Σχέσεων του Β.Ε.Θ., κ. Ελένη Παπαλιά, τηλέφωνο 2310 271 708,
public@veth.gov.gr, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ανάπτυξη 2,9% για το 2015 προβλέπει το προσχέδιο προϋπολογισμού
Το προσχέδιο του προϋπολογισμού παρουσιάζει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας. Στο προσχέδιο περιλαμβάνονται οι φοροελαφρύνσεις που
ανακοίνωσε η κυβέρνηση, προβλέπεται ανάπτυξη 2,9% για το 2015, ενώ για το 2014 η
αύξηση του ΑΕΠ τοποθετείται στο 0,6%, έναντι μείωσης 3,9% το 2013. Το ποσοστό
ανεργίας προβλέπεται να μειωθεί και εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 22,5% του
εργατικού δυναμικού, από 24,5% το 2014.Η απασχόληση προβλέπεται να αυξηθεί κατά
2,6%.
Το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα
5,4 δισ. ευρώ ή στο 2,9% του ΑΕΠ, περίπου στο στόχο του Προγράμματος. Έτσι,
προβλέπεται αύξηση των φορολογικών εσόδων, χωρίς νέες πρόσθετες φορολογικές
επιβαρύνσεις των πολιτών.
Στο προσχέδιο μάλιστα ενσωματώνεται η μείωση κατά 30% της έκτακτης εισφοράς
αλληλεγγύης, η διατήρηση στο 13% του ΦΠΑ στην εστίαση, η μείωση κατά 30% του ΕΦΚ
στο πετρέλαιο θέρμανσης διατηρώντας τα διευρυμένα κριτήρια χορήγησης του
επιδόματος, η μείωση - από εφέτος - των ασφαλιστικών εισφορών, η βελτίωση του
πλαισίου ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, η
ενίσχυση των εισοδημάτων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων
Ασφαλείας.
Κλειδώνει την Τρίτη η ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια
Ευνοϊκή για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με μη εξυπηρετούμενα τραπεζικά
δάνεια και ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία θα είναι η
ρύθμιση του υπουργείου Ανάπτυξης για τα «κόκκινα» δάνεια. Αν και αύριο θα
πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης Νίκου Δένδια με τους
εκπροσώπους της τρόικα για τη διευθέτηση των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων και
των ληξιπρόθεσμων οφειλών των επιχειρήσεων σε Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία ήδη
από τη χθεσινή σύσκεψη των υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Εργασίας στο
υπουργείο Οικονομικών για το δημοσιονομικό κόστος του εγχειρήματος διαπιστώθηκε
πως όλα βαίνουν καλώς.
Σύμφωνα
με
πληροφορίες,
επιχειρήσεις,
ελεύθεροι
επαγγελματίες
και
αυτοαπασχολούμενοι με τζίρο έως 900.000 ευρώ, που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς
τις τράπεζες άνω των έξι μηνών και μέχρι του ποσού των 500.000 ευρώ, θα μπορούν έως
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τις 30 Ιουνίου 2015 να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς για ρύθμιση
των οφειλών τους προς τις τράπεζες, με διαγραφή τόκων αλλά και κεφαλαίου.
Δημοπρασία εντόκων γραμματίων Δημοσίου, 875 εκατ. ευρώ, στις 8 Οκτωβρίου
Το Δημόσιο θα εκδώσει έντοκα γραμμάτια (ΕΓΔ) εξάμηνης διάρκειας ύψους 875 εκατ.
ευρώ στις 8 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους
(ΟΔΔΗΧ) την Παρασκευή. Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 10η Οκτωβρίου.
Μόνο οι βασικοί διαπραγματευτές μπορούν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, ενώ δεν
θα καταβληθεί προμήθεια.
Χαμηλότερες συντάξεις και εφάπαξ από το 2015
Αντιμέτωποι με νέες αλλαγές θα έρθουν από την 1η Ιανουαρίου οι συνταξιούχοι σε όλα
τα Ταμεία, καθώς αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων. Σύμφωνα με την
εφημερίδα Τα Νέα, τα ασφαλιστικά Ταμεία θα καταβάλλουν χαμηλότερες συντάξεις από
τη νέα χρονιά σε σχέση με ό,τι θα έπαιρναν οι συνταξιοδοτούμενοι αν έβγαιναν στη
σύνταξη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 ή είχαν έως τότε θεμελιώσει τις προϋποθέσεις
εξόδου από την εργασία.
Ουσιαστικά, από τις αλλαγές γλυτώνουν εκείνοι που είτε έχουν θεμελιώσει είτε
θεμελιώνουν το δικαίωμα έως το τέλος του έτους. Τις μεγαλύτερες μειώσεις θα δουν οι
ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ και μικρότερες οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, του Δημοσίου, των
ΔΕΚΟ και των τραπεζών που αποχωρούν με 35 έτη ασφάλισης.
Σύμφωνα με το νέο σχέδιο που θα εφαρμοστεί, προβλέπονται μειώσεις που κυμαίνονται
μεταξύ 7% και 25% ανάλογα με τις αποδοχές των εργαζομένων και τις εισφορές στα
Ταμεία τους. Εξαιτίας των αλλαγών που έρχονται, καταγράφεται κύμα φυγής στη
σύνταξη τη φετινή χρονιά και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς χιλιάδες
ασφαλισμένοι επισπεύδουν την έξοδό τους.
Σε θέσεις μάχης τα κόμματα εν όψει της συζήτησης για την ψήφο εμπιστοσύνης
Σε θέσεις μάχης βρίσκονται ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ εν όψει της συζήτησης που θα
ξεκινήσει στη Βουλή και θα ολοκληρωθεί με την ψηφοφορία για την παροχή ψήφου
εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Τόσο ο Αντ.Σαμαράς όσο και ο Ευ.Βενιζέλος αναμένεται
να προβάλουν την κυβέρνηση ως δύναμη που εξασφαλίζει τη σταθερότητα της χώρας,
ενώ ο Αλ.Τσίπρας ήδη έδωσε στίγμα για το πώς θα κινηθεί, δηλώνοντας ότι την ψήφο
εμπιστοσύνης τη δίνει ο λαός.
Οι εργασίες της Ολομέλειας της Βουλής αρχίζουν σήμερα, Δευτέρα, με την κατάθεση του
προσχεδίου του Προϋπολογισμού. Πιθανόν σήμερα να κατατεθεί και το αίτημα της
κυβέρνησης για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης. Η συζήτηση ενδεχομένως θα αρχίσει
την Τετάρτη και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή με την ονομαστική ψηφοφορία.
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Στον
Κορυδαλλό
Αντ.Σταμπούλος

ο

κατηγορούμενος

για

υποθέσεις

τρομοκρατίας,

Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκε τη Δευτέρα ο Αντώνης Σταμπούλος, ο οποίος
συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης, 2 Οκτωβρίου, ως μέλος της τρομοκρατικής
οργάνωσης Επαναστατικός Αγώνας. Μετά την απολογία του στον εφέτη ανακριτή, ο
31χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος. Είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ένταξης και
συμμετοχής σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξης, κατοχής εκρηκτικών, κλοπής,
πλαστογραφίας, αντίστασης κατά της αρχής, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης και
οπλοφορίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε να απολογηθεί έως ότου -όπως
αναφέρει η συνήγορός του, Ι. Κούρτοβικ- να ενημερωθεί για τη δικογραφία, που έχει
σχηματισθεί σε βάρος του. Ο 31χρονος συνελήφθη στον Βύρωνα, έχοντας στην κατοχή
του προσχέδια τρομοκρατικών επιθέσεων.
Β.Παπαγεωργόπουλος: Ελπίδα μου ο Άρειος Πάγος
Στον Άρειο Πάγο, στον οποίο προανήγγειλε μέσω των συνηγόρων του πως θα προσφύγει,
έχει εναποθέσει τις ελπίδες του για να αποδειχθεί ότι «άδικα σπιλώθηκε το όνομά» του ο
τέως δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος. Ο κρατούμενος στις φυλακές
Διαβατών για την υπόθεση της υπεξαίρεσης στα ταμεία του κεντρικού Δήμου τέως
δήμαρχος, σε νέα επιστολή του μέσα από τη φυλακή, όπου όπως επισημαίνει βρίσκεται
εδώ και 587 ημέρες, μιλά για «απόφαση σκοπιμότητας» εναντίον του.
«Νομίζω ότι οι πάντες έχουν αντιληφθεί ότι άδικα σπιλώθηκε το όνομά μου, ότι η
εναντίον μου απόφαση ήταν μια απόφαση ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ, ότι είμαι ΕΞΙΛΑΣΤΗΡΙΟ
ΘΥΜΑ! Ελπίδα μου ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ» σημειώνει χαρακτηριστικά. Υπενθυμίζεται πως το
Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων επέβαλε στον Β. Παπαγεωργόπουλο ποινή
κάθειρξης 12 ετών, κρίνοντας τον ένοχο για την υπόθεση της υπεξαίρεσης κατά
πλειοψηφία (3-2).
«Όχι» Βερολίνου σε Γιούνκερ για τους πόρους του Μηχανισμού Σταθερότητας
Τη διάθεση 100 δισ. ευρώ από το σύνολο των 450 του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Σταθερότητας ως εγγυήσεις για δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων επιθυμεί
ο νέος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, σύμφωνα με
δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού «Der Spiegel» που θα κυκλοφορήσει τη Δευτέρα.
Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, «ανοιχτοί» στην πρωτοβουλία του κ. Γιούνκερ είναι
τόσο ο επικεφαλής του ΕΜΣ Κλάους Ρέγκλινγκ όσο και ο πρόεδρος της ΕΤΕπ Βέρνερ
Χόγιερ. Ωστόσο, η προσπάθειά τους να διερευνήσουν τις προθέσεις του Γερμανού
υπουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε έληξε άδοξα.
«Το δίδυμο έλαβε μια πρώτης τάξης άρνηση», αναφέρεται στο άρθρο και επισημαίνεται
ότι ο κ. Σόιμπλε τους δήλωσε «ξεχάστε το», τονίζοντας ότι δεν τίθεται θέμα
ανακατανομής των πόρων του ΕΜΣ. Παράλληλα, τους υπενθύμισε ότι ο ΕΜΣ
δημιουργήθηκε για τη διάσωση του ευρώ και όχι για τη χρηματοδότηση έργων.
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Προειδοποίησε, δε, ότι οποιαδήποτε τέτοια κίνηση θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τις
αμφιβολίες για την ικανότητα της Ευρωζώνης να διαφυλάξει το κοινό νόμισμα.
Το Λονδίνο είναι η πιο ελκυστική πόλη για εργασία, σύμφωνα με έρευνα
Το Λονδίνο είναι η πιο δημοφιλής πόλη στον κόσμο για να εργάζεται κάποιος, σύμφωνα
με διεθνή έρευνα που διεξήχθη σε δείγμα περισσότερων από 200.000 ανθρώπων, με
σχεδόν έναν στους έξι από τους ερωτηθέντες να θέλει να μεταγκατασταθεί στη
βρετανική πρωτεύουσα για να εξασφαλίσει εργασία. Η δημοσκόπηση των εταιρειών The
Boston Consulting Group και totaljobs.com διαπίστωσε ότι οι ερωτηθέντες από 189
χώρες θεωρούν το Λονδίνο πιο ελκυστική πόλη για να εργαστούν σε σχέση με την Νέα
Υόρκη και το Παρίσι, ενώ η Βρετανία έρχεται δεύτερη -μετά τις ΗΠΑ- ως πιο ελκυστική
χώρα για όσους αναζητούν εργασία στο εξωτερικό.
Ενώ η έρευνα, η οποία περιγράφεται από αυτούς που την διενήργησαν ως η πιο εκτενής
που έχει μέχρι σήμερα εκπονηθεί για το συγκεκριμένο θέμα, συμπεραίνει ότι σχεδόν τα
δύο τρίτα όσων αναζητούν εργασία προτίθενται να μετεγκατασταθούν στο εξωτερικό
για το λόγο αυτό, στο εσωτερικό της Βρετανίας μόνο το 44% θα επιθυμούσαν να
μεταναστεύσουν για εργασιακούς λόγους.

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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