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Σε απεργιακό κλοιό η χώρα
Σε απεργιακούς ρυθμούς κινείται σήμερα η χώρα, λόγω της 24ωρης απεργίας που έχουν
προκηρύξει η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ. Τέσσερις είναι οι συγκεντρώσεις που θα
πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Πιο συγκεκριμένα, στο ΕΚΘ ήταν το ραντεβού
που έδωσε η Ένωση Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων και η ΚΕΕΡΦΑ ενώ το ΠΑΜΕ στο
άγαλμα του Βενιζέλου. Κοινή συγκέντρωση στην Εγνατία με Συγγρού πραγματοποίησαν
τα βιοτεχνικά σωματεία, των εμπόρων, επαγγελματιών και των ιδιοκτητών ταξί, ενώ
στην Καμάρα ήταν η συγκέντρωση από ανεξάρτητα σωματεία και συνδικάτα,
φοιτητικούς
συλλόγους
και
άλλους
φορείς.
Στην Αθήνα, η απεργιακή συγκέντρωση των συνδικάτων πραγματοποιήθηκε στο Πεδίον
του Άρεως, ενώ το ΠΑΜΕ διοργάνωσε χωριστή συγκέντρωση στην Ομόνοια. Υπό βροχή
πραγματοποιήθηκαν οι πορείες ενώ διεκόπη η κυκλοφορία των τρόλεϊ στην λεωφόρο
Υμηττού, μετά από πτώση δέντρου στα καλώδια ηλεκτροδότησης των οχημάτων. Από
την πτώση του δέντρου, κατέρρευσε υπόστεγο, προκαλώντας τον τραυματισμό ενός
ατόμου.
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Στην 24ωρη απεργία συμμετέχει η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, η Ομοσπονδία
Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας (ΟΜΥΛΕ), η Ένωση Λιμενεργατών και ο Σύνδεσμος
Εποπτών & Αρχιεργατών ΟΛΠ. Κλειστές θα παραμείνουν πολλές δημόσιες υπηρεσίες, ενώ
τα νοσοκομεία και οι μονάδες υγείας θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας.
Στην 24ωρη απεργία συμμετέχουν η Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλλήλων (ΟΤΟΕ), οι
δάσκαλοι, οι καθηγητές και η Πανελλήνια Ομοσπονδία των εργαζομένων στους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κλειστά θα είναι τα δικαστήρια σε όλη τη χώρα,
καθώς οι δικαστικοί υπάλληλοι θα πραγματοποιήσουν 24ωρη απεργία, εκφράζοντας την
αντίθεσή τους στα μέτρα.
Βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης ζητά η τρόικα
Θετική σε παρεμβάσεις που συμβάλουν στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και
φοροαποφυγής και στη βελτίωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού εμφανίζεται η
τρόικα, η οποία τόσο δημοσίως όσο και ιδιωτικώς ξεκαθαρίζει πως πρέπει να αποφευχθεί
το κόστος οριζόντιων περικοπών στο ελληνικό πρόγραμμα.
«Το ελληνικό πρόγραμμα βασίσθηκε στη μεγάλη φορολόγηση και δεν μπορούν να
υπάρξουν προσθετοί φόροι. Οποιαδήποτε νέα αύξηση των φόρων δεν θα ήταν αποδεκτή
και για αυτό η οποία βελτίωση στα έσοδα πρέπει να προέλθει από τη φορολογική
συμμόρφωση», δήλωσε στο in.gr. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχει διαφωνία στο
εσωτερικό της τρόικας για το στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος 1,5% του ΑΕΠ το
2014, δεν υπάρχει διαφωνία στις βασικές παραδοχές για τη φορολογική συμμόρφωση,
υπάρχει μόνον πολύ τεχνική δουλειά που πρέπει να γίνει.
Ένα δισ. οι προτάσεις Βρούτση - Μείωση εργοδοτικών εισφορών ζητά η τρόικα
Πακέτο προτάσεων που φτάνει το ένα δισ. ευρώ για την αύξηση των εσόδων στα
ασφαλιστικά ταμεία παρουσίασε την Τρίτη στην τρόικα ο υπουργός Εργασίας
Γ.Βρούτσης. Τα τεχνικά κλιμάκια της τρόικας θα εξετάσουν διεξοδικά τις προτάσεις της
κυβέρνησης για να εξετάσουν ένα προς ένα τα μέτρα και οι επικεφαλής της τρόικας θα
επανέλθουν, το πιθανότερο την Παρασκευή, αφού ολοκληρώσουν τον πρώτο γύρο των
επαφών με όλους τους υπουργούς.
Στη διάρκεια της συνάντησης με τον Γ.Βρούτση, η τρόικα έθεσε το ζήτημα των
παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν για τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών και την
αλλαγή του πλαισίου των ομαδικών απολύσεων. Για το θέμα της μείωσης των εισφορών που θα φτάσει το 3,9% έως το 2016- οι δανειστές ζήτησαν να ενημερωθούν για το πως
προχωράει η υλοποίηση του μέτρου. Η κυβέρνηση απέφυγε να τοποθετηθεί, καθώς η
μείωση των εργοδοτικών εισφορών, σημαίνει μείωση των εσόδων των ασφαλιστικών
ταμείων κατά ένα δισ. ευρώ. Όπως σημειώνουν από την κυβέρνηση, κάτι τέτοιο θα
σήμαινε μειώσεις συντάξεων. Από την πλευρά της η τρόικα επισημαίνει ότι το μέτρο
μπορεί να εφαρμοστεί σταδιακά.
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Παράταση στο διαγωνισμό για τα Ξενία έδωσε το ΤΑΙΠΕΔ
Παράταση στην κατάθεση των προσφορών για την παραχώρηση της χρήσης των τριών
Ξενία, Άνδρου, Σκιάθου και Τσαγκαράδας έδωσε το ΤΑΙΠΕΔ. Σημειώνεται πως στις 31
Οκτωβρίου το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, προώθησε τους τρεις διαγωνισμούς
αξιοποίησης ακινήτων στην τελική τους φάση για υποβολή δεσμευτικών προσφορών
στις 11 Νοεμβρίου 2013.
Ειδικότερα, το ΔΣ ενέκρινε τα τελικά σχέδια των συμβάσεων πώλησης μετοχών για την
αξιοποίηση του ακινήτου στην Αστέρα Βουλιαγμένης, του ακινήτου στον Άγιο Ιωάννη
Σιθωνίας Χαλκιδικής και των Ξενία Άνδρου, Σκιάθου και Τσαγκαράδας. Οι επενδυτές θα
αναλάβουν την διαχείριση των τριών Ξενία για 99 χρόνια, σύμφωνα με την προκήρυξη
του διαγωνισμού. Όπως έγινε γνωστό, οι προσφορές οι οποίες έπρεπε να κατατεθούν
στις 11 Νοεμβρίου, θα κατατεθούν τελικώς έως τις 22 Νοεμβρίου.
Κατασχέσεις καταθέσεων με διαδικασίες εξπρές
Την τεχνολογία και την ηλεκτρονική αλληλογραφία θα χρησιμοποιεί το υπουργείο
Οικονομικών από το Δεκέμβριο προκειμένου να ενημερώνει άμεσα τις τράπεζες για
κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων. Την ίδια στιγμή δυσκολεύει τη διαδικασία
χορήγησης φορολογικής ενημερότητας επιβάλλοντας σε φορολογούμενους που έχουν
βεβαιωμένες οφειλές στην εφορία (όχι ληξιπρόθεσμες) και είναι να πληρώσουν τη δόση
που τους αναλογεί π.χ. μέσα στις επόμενες 20 ημέρες να επισκεφθούν την εφορία. Από το
ίντερνετ μπορούν να λάβουν φορολογική ενημερότητα μόνον όσοι δεν έχουν οφειλή στην
εφορία ούτε ένα ευρώ. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να περάσουν την πόρτα της εφορίας.
Σε ό,τι αφορά τις ηλεκτρονικές κατασχέσεις, η σχετική υπουργική απόφαση εκτιμάται
ότι θα εκδοθεί άμεσα και το ηλεκτρονικό κατασχετήριο θα ενεργοποιηθεί από το
Δεκέμβριο. Με τη νέα ηλεκτρονική διαδικασία ουσιαστικά επιταχύνεται ο χρόνος
κατάσχεσης καταθέσεων για φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Με το
ισχύον σύστημα ταχυδρομικής έκδοσης χειρόγραφων κατασχετηρίων απαιτούνται
συνήθως μέχρι και 3 μήνες για να ολοκληρωθεί μία κατάσχεση.
Μίχαλος: Μείωση των εισφορών για τις συνεπείς επιχειρήσεις
Τη μείωση από 1/1/2014 κατά 10% των ασφαλιστικών εισφορών σε όλες τις
επιχειρήσεις που καταβάλλουν ανελλιπώς τις ασφαλιστικές εισφορές τους και την
επαναφορά των ασφαλιστικών εισφορών στο παλαιό ύψος (+10%) για όσες επιχειρήσεις
είναι ασυνεπείς στην καταβολή τρεχουσών εισφορών και δόσεων ζήτησε ο πρόεδρος της
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) και του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), Κ. Μίχαλος.
Σύμφωνα με τον κ. Μίχαλο, το πρόβλημα της βιωσιμότητας των ασφαλιστικών ταμείων
δεν μπορεί να επιλυθεί μόνο με την επιβολή «αυστηρών κυρώσεων και αναγκαστικών
μέτρων στις επιχειρήσεις».
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Λυκούδης: Οι δημοσκοπήσεις μας προειδοποιούν
Απάντηση στους εσωκομματικούς επικριτές του δίνει μέσω της Εφημερίδας των
Συντακτών ο Σπύρος Λυκούδης, δηλώνοντας ότι κατά την προσυνεδριακή περίοδο τα
στελέχη και ο γραμματέας υποχρεούνται να καταθέτουν τις απόψεις τους, ακόμη κι αν
είναι διαφορετικές από αυτές της πλειοψηφίας.
Ο Γραμματέας της ΔΗΜΑΡ απαντά σε όσους απορρίπτουν την πρόσκληση των '58' και
αρνούνται τη συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ με το επιχείρημα της «πολιτικής διάσωσης» του
Ευάγγελου Βενιζέλου, κάνοντας λόγο για «προσωποποιημένες απολίτικες
υπεραπλουστεύσεις». «Είναι άδικο να φορτωθεί ο Βενιζέλος όλες τις αμαρτίες του
ΠΑΣΟΚ και πολλαπλά πιο άδικο να φορτωθεί η Κεντροαριστερά τις αμαρτίες του ΠΑΣΟΚ
και του Βενιζέλου», σημειώνει χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας ότι η προοπτική της
μοναχικής πορείας δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών. Ο Σπύρος Λυκούδης
αποφεύγει να απαντήσει αν θα θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για Γραμματέας,
διαβεβαιώνει όμως κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διάσπασης της ΔΗΜΑΡ.
Άμεση κατάργηση του ΚΕΑΟ ζητούν βιοτέχνες, επαγγελματίες και έμποροι
Με αίτημα την άμεση κατάργηση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών
βιοτέχνες, επαγγελματίες και έμποροι προχώρησαν σε κοινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας
στη συμβολή των οδών Εγνατία με Συγγρού και σε κατάληψη του Ταμείου Εσόδων του
ΙΚΑ στη Βαλαωρίτου 38, όπου θα λειτουργήσει το ΚΕΑΟ της Θεσσαλονίκης.
«Καλούμε την κυβέρνηση να αναλογιστεί τις ευθύνες της και να μην υποκύψει στις
πιέσεις της τρόικας», υπογράμμισε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΟΒΣΘ Ιωάννης
Παπαργύρης, υπογραμμίζοντας ότι έχουν σταλεί 360.000 ειδοποιητήρια από τον ΟΑΕΕ σε
επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους, εκ των οποίων περίπου 45.000 εστάλησαν στη
Θεσσαλονίκη.
ΟΟΣΑ: ∆υστυχισµένος ένας στους τρεις Έλληνες
Μόνο ένας στους τρεις Έλληνες είναι ικανοποιημένος από τη ζωή του, σύμφωνα με
έκθεση του ΟΟΣΑ που αποκαλύπτει το ανθρώπινο κόστος της οικονομικής κρίσης στην
ευημερία των πολιτών. Τα στοιχεία προέκυψαν από έρευνα σε δείγμα χιλίων ανθρώπων
από 34 χώρες του ΟΟΣΑ. Οι πολίτες κλήθηκαν να βαθμολογήσουν από το 1 ως το 10 την
ικανοποίησή τους από τη ζωή και τα αποτελέσματα αντανακλούν την ζοφερή
πραγματικότητα.
Εκτός από την Ελλάδα, τις χαμηλότερες βαθμολογίες, σε όρους μιας γενικής αίσθησης
ευημερίας, που περιλαμβάνει την ικανοποίηση από τη ζωή, έχουν η Χιλή, η Εσθονία, η
Ουγγαρία, το Μεξικό, η Πορτογαλία και η Τουρκία.
Η μεγαλύτερη επίπτωση της κρίσης, επισημαίνει η έκθεση, προέκυψε από τη μείωση της
απασχόλησης και την επιδείνωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας. Η κακή
κατάσταση όσον αφορά την απασχόληση είχε μεγάλη επίπτωση στην ικανοποίηση των
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Ελλήνων από τη ζωή τους. Το ποσοστό των Ελλήνων που δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι
από τη ζωή τους μειώθηκε από 59% το 2007 σε 34% το 2011, το χαμηλότερο ποσοστό
στον ΟΟΣΑ.
Σύµβαση συνεργασίας της Alpha Bank µε το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας
Η Alpha Bank προχώρησε σήμερα στην ανακοίνωση υπογραφής σύμβασης συνεργασίας
με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) ενώ η ίδια η σύμβαση
συνομολογήθηκε στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της τράπεζας για τη στήριξη των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Να σημειωθεί πως μέρος των δραστηριοτήτων του Εθνικού Ταμείου
Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης υλοποιείται μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας
με κεφάλαια του οποίου θα καλυφθούν οι παρεχόμενες εγγυήσεις προς τις τράπεζες, για
τη χορήγηση δανείων επενδυτικού σκοπού προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια. Ακόμη, η δράση «Τ.ΕΠΙΧ. - Ταμείο
Εγγυοδοσίας» ισχύει έως την 1.4.2014 (ενεργοποίηση δανειακών συμβάσεων), εκτός και
εάν εξαντληθούν νωρίτερα τα εγγυοδοτικά κεφάλαια του Ταμείου Επιχειρηματικότητας.

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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