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∆εν θα ληφθούν νέα δηµοσιονοµικά µέτρα ξεκαθαρίζει ο Γ. Στουρνάρας
∆εν θα ληφθούν νέα δηµοσιονοµικά µέτρα σε περίπτωση συνοµολόγησης νέου Μνηµονίου
ξεκαθάρισε σήµερα ∆ευτέρα ο υπουργός Οικονοµικών Γιάννης Στουρνάρας µιλώντας στον
ΒΗΜΑ FM 99,5.
∆ίνοντας διευκρινίσεις για το χρηµατοδοτικό κενό της περιόδου 2014 -2015 ο υπουργός
Οικονοµικών τόνισε πως µπορεί να καλυφθεί είτε µε έξοδο στις αγορές, είτε να καλυφθεί από
τους εταίρους. Ο ίδιος είπε πως αυτό υπολογίζεται σε 4,5 δισ. ευρώ για το 2014 και 5,5 µε 6
δισ. ευρώ για το 2015. Ακόµη, ξεκαθάρισε πως σε περίπτωση τρίτου προγράµµατος και
υπογραφής νέου Μνηµονίου η κυβέρνηση δεν θα εφαρµόσει νέα δηµοσιονοµικά µέτρα, αλλά
θα προχωρήσει στην υλοποίηση του υφιστάµενου προγράµµατος διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων.
Για το θέµα της διαχείρισης του πρωτογενούς πλεονάσµατος τόνισε πως υπάρχει συµφωνία µε
την τρόικα το 70% του πρωτογενές πλεονάσµατος να διοχετευθεί για αναπτυξιακές δράσεις ή
µέτρα κοινωνικής ανακούφισης και το υπόλοιπο να διατεθεί για τη µείωση χρέους.
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Νέες συσκέψεις στο υπουργείο Οικονοµικών για αµυντικές βιοµηχανίες και ΛΑΡΚΟ
Στη αποκρυστάλλωση της αντιπρότασης της ελληνικής κυβέρνησης προς την τρόικα για τις
αµυντικές βιοµηχανίες και την ΛΑΡΚΟ που προβλέπει την εξυγίανση εν λειτουργία σε βάθος
πενταετίας θα προχωρήσουν σήµερα τα συναρµόδια υπουργεία. Ο υπουργός Οικονοµικών Γ.
Στουρνάρας και η Γενική Γραµµατέας του υπουργείου Οικονοµικών Χρ. Παπακωνσταντίνου
θα έχουν διαδοχικές συναντήσεις µε τις ηγεσίες των υπουργείων Άµυνας και Περιβάλλοντος
ώστε να καταρτισθούν οι τελικές θέσεις που θα αποσταλούν στην τρόικα για το συγκεκριµένο
θέµα.
Σηµειώνεται πως η τρόικα έχει ζητήσει το άµεσο κλείσιµο των εταιρειών Ελληνικά Αµυντικά
Συστήµατα (ΕΑΣ), Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων (ΕΛΒΟ) και της ΛΑΡΚΟ, καθώς και την
απόλυση 2.350 εργαζόµενων. Σύµφωνα µε πληροφορίες στη 13:00 ο υπουργός Άµυνας κ. ∆.
Αβραµόπουλος θα µεταβεί στο υπουργείο Οικονοµικών προκειµένου να εξετάσει µε τον
Γ.Στουρνάρα το θέµα της ΕΛΒΟ, ενώ στις 16:00 το απόγευµα θα ακολουθήσει νέα σύσκεψη µε
τη συµµετοχή της υφυπουργού Άµυνας Φώφης Γενηµµατά µε βασικό αντικείµενο την ΕΑΣ.
Στο υπουργείο αναµένεται και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Ασ. Παπαγεωργίου, στην
αρµοδιότητα του οποίου είναι η ΛΑΡΚΟ.
Προς παράταση για το Ε9
Σε παράταση υποβολής του Ε9, που µε τα µέχρι τώρα ισχύοντα εκπνέει στις 15 Σεπτεµβρίου,
προσανατολίζεται η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων, αναγνωρίζοντας τις
δυσκολίες που παρουσιάζει η έγκαιρη κατάθεση της δήλωσης για τα ακίνητα από
φοροτεχνικούς και πολίτες.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, το υπουργείο Οικονοµικών εξετάζει να υποβληθούν αρχικώς Ε9
µόνον από τα φυσικά πρόσωπα που είχαν µεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση κατά
το έτος 2012 και εν συνεχεία να κατατεθούν τα Ε9 που σχετίζονται µε την καταγραφή
αγροτεµαχίων. Σηµειώνεται πως τα Ε9 του 2013 θα χρησιµοποιηθούν για την έκδοση των
εκκαθαριστικών σηµειωµάτων του ΦΑΠ 2013, διαδικασία που θα ξεκινήσει στα τέλη του
µηνός.
Επιταχύνονται οι διαδικασίες αποπληρωµής οφειλών του ∆ηµοσίου
Προεδρικό ∆ιάταγµα σχετικό µε τις νέες διαδικασίες αποπληρωµής οφειλών του ∆ηµοσίου θα
υποβάλλει προς έλεγχο στο Συµβούλιο της Επικρατείας το υπουργείο Οικονοµικών.
Το ∆ιάταγµα σχετίζεται µε την υποχρέωση που έχει αναλάβει το Ελληνικό ∆ηµόσιο στο
πλαίσιο της Κοινοτικής Οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωµών να εξοφλεί από την 1η
Ιανουαρίου 2014 τα τιµολόγια του ∆ηµοσίου εντός 30 ηµερών (εντός 60 ηµερών σε
εξαιρετικές περιπτώσεις). Σε διαφορετική περίπτωση ο πολίτης, η επιχείρηση ή ο φορέας που
ζηµιώνεται από την καθυστέρηση της πληρωµής θα µπορεί να προσφεύγει κατά του ∆ηµοσίου
και να διεκδικεί τόκους υπερηµερίας.
Παράταση, έξι µηνών, σε προγράµµατα του ΕΣΠΑ έδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης
Εξάµηνη παράταση στα προγράµµατα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» και «Εξωστρέφεια –
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Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ 2007-2013 έδωσε το υπουργείο
Ανάπτυξης.
Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, µε απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης κ Θ. Σκορδά
δίνεται παράταση έξι σε όλους όσοι είναι ενταγµένοι στα προγράµµατα «Μεταποίηση στις
Νέες
Συνθήκες»
του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος
Ανταγωνιστικότητα
και
Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 (που έληγε στις 13/7) και «Εξωστρέφεια –
Ανταγωνιστικότητα
των
Επιχειρήσεων»
του
Επιχειρησιακού
Προγράµµατος
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 (που έληγε στις
6/9). Όπως διευκρινίσθηκε η παράταση ισχύσει από την ηµεροµηνία λήξης των προγραµµάτων.
Το υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε σήµερα, πως στα εν λόγω προγράµµατα εντάχθηκαν
συνολικά 2.650 επιχειρηµατίες εκ των οποίων οι 1.709 δεν είχαν υλοποιήσει το απαραίτητο
ποσοστό της επένδυσης.
Επίσηµα στους Καναδούς το 26,7% του «Ελευθέριος Βενιζέλος»
Εγκρίθηκε η πώληση του 26,7% του «Ελευθέριος Βενιζέλος» στο καναδικό fund PSP
Investments, µε τις δύο αποφάσεις που υπέγραψαν τα υπουργεία Υποδοµών, Μεταφορών &
∆ικτύων και, το Οικονοµικών.
Η συµφωνία πώλησης στους Καναδούς επενδυτές του 26,7% που κατείχε µέχρι πρότινος η
γερµανική Hochtief, ισχύει αναδροµικά από 1/1/ 2013 και η έγκριση από το ελληνικό δηµόσιο,
σηµατοδοτεί και την επίσηµη µεταβίβαση στην PSP του µεριδίου στο ∆ΑΑ. Σύµφωνα µε τους
Καναδούς της PSP, το «Ελευθέριος Βενιζέλος», είναι ένα από τα πλέον ελκυστικά αεροδρόµια
του fund και αντιπροσωπεύει ένα από τα πιο σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία της ελληνικής
οικονοµίας
Κρίσιµη συνάντηση καθηγητών για κινητοποιήσεις µε το πρώτο κουδούνι
Κρίσιµο ραντεβού έχουν σήµερα, οι πρόεδροι της ΕΛΜΕ µε το προεδρείο της ΟΛΜΕ,
προκειµένου να ληφθεί µια τελική απόφαση για τις κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών.
Όπως όλα δείχνουν το σχολικό έτος σε γυµνάσια και λύκεια θα ξεκινήσει µε κινητοποιήσεις,
καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των ΕΛΜΕ (80 από τις 88) έχουν ταχθεί υπέρ των απεργιών,
αντιδρώντας κυρίως στο µέτρο της διαθεσιµότητας και στο νοµοσχέδιο για το νέο λύκειο. Έτσι,
οι εκπρόσωποι των καθηγητών καλούνται να αποφασίσουν µεταξύ των παρακάτω προτάσεων
για: πενθήµερες επαναλαµβανόµενες απεργίες, απεργία διαρκείας, 48ωρη απεργία στις 12-13
Σεπτεµβρίου και δύο 48ωρες απεργίες στις 18-19 και στις 25-26 Σεπτεµβρίου.
Σεισµός 3,3 Ρίχτερ στη Θεσσαλονίκη
Σεισµική δόνηση µεγέθους 3,3 βαθµών της κλίµακας Ρίχτερ σηµειώθηκε στις 05.20 τα
ξηµερώµατα της ∆υτέρας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, στον Μικρόκαµπο 26 χλµ.
βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισµολογικό Κέντρο.
Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 13 χλµ.
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Εγκαινιάστηκε το περίπτερο του ΒΕΘ στην 78η ∆ΕΘ
Μήνυµα αισιοδοξίας ότι η Ελλάδα έχει διανύσει τα ¾ της δύσκολης διαδροµής της,
προκειµένου να επανακάµψει σε νέες υγιείς βάσεις, έστειλε κατά τη διάρκεια του χαιρετισµού
του ο υπουργός Μακεδονίας-Θράκης, Θεόδωρος Καράογλου, στα εγκαίνια του περιπτέρου του
Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) στο πλαίσιο της 78ης ∆ΕΘ. Όπως τόνισε ο
υπουργός οι τρεις στόχοι που έχει θέσει η κυβέρνηση για τη χώρα είναι η ενδυνάµωση της
δυναµικής της, η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και η ισόρροπη ανάπτυξη της.
«Η κυβέρνηση πήρε τη µοίρα της χώρας στα χέρια της. Ακολουθεί µία πολιτική που έχει
περιορίσει τις επιπτώσεις της ύφεσης σε επίπεδα αναστρέψιµα» τόνισε ο κ. Καράογλου
υπογραµµίζοντας παράλληλα τη σηµασία των επιµελητηρίων, τα οποία µπορούν να
δηµιουργήσουν πόλους ανάπτυξης. Στην στήριξη που παρέχει στα µέλη του αναφέρθηκε ο
πρόεδρος του ΒΕΘ Παναγιώτης Παπαδόπουλος. «Εν µέσω της δύσκολης οικονοµικής
συγκυρίας που διανύουµε το επιµελητήριο συνεχίζει την πολιτική στήριξης των µελών του και
την ενίσχυση της εξωστρέφειας του προβάλλοντας τα ελληνικά προϊόντα» ανέφερε ο πρόεδρος
του
ΒΕΘ.
Το ΒΕΘ συµµετέχει στη φετινή διοργάνωση, που θα ρίξει την αυλαία της στις 15 Σεπτεµβρίου,
δυναµικά µε επιχειρήσεις από σηµαντικούς κλάδους της οικονοµίας. Οι συµµετέχουσες
επιχειρήσεις, που αναπτύσσονται σε σταντ εµβαδού από 12 έως 24 τµ, µεταξύ άλλων
προέρχονται από τους χώρους των: χηµικών προϊόντων, κουφωµάτων αλουµινίου,
υαλοπινάκων ασφαλείας, βιοµηχανίας τεντών, παρασκευής και εµπορίας χρωµάτων,
χειροποίητων κεντηµάτων, λευκών ειδών, κατασκευής µεταλλικών επίπλων, εµπορίας επίπλων.
Επιπλέον, το ΒΕΘ -σε ειδικό σταντ- παρέχει πληροφορίες για τις υπηρεσίες που προσφέρει στα
µέλη του καθώς και για το πλαίσιο των δραστηριοτήτων που αναπτύσσει, για τη στήριξη τους.
Το ‘περίπτερο’ του ΒΕΘ, που φιλοξενείται στο περίπτερο 16 (είσοδος από την οδό Εγνατία),
θα είναι ανοιχτό για το κοινό τις ώρες λειτουργίας της 78ης ∆ΕΘ. Συγκεκριµένα τις
καθηµερινές από τις 16.00 µµ έως τις 22.00 µµ, ενώ τα Σαββατοκύριακα από τις 10.00 το πρωί
έως
τις
22.00
το
βράδυ.
Η Ελλάδα κατέγραψε τη δεύτερη µεγαλύτερη πτώση στον δείκτη ευτυχίας
Η Ελλάδα κατέλαβε την 70η θέση στην παγκόσµια κατάταξη ευτυχίας, κατά την περίοδο 2010
– 2012 στην «Έκθεση Παγκόσµιας Ευτυχίας 2013» (World Happiness Report 2013) . Η
έρευνα έγινε για λογαριασµό των Ηνωµένων Εθνών, µεταξύ 156 χωρών, ενόψει της γενικής
συνέλευσης του ΟΗΕ σε δύο εβδοµάδες, και την έκανε ο οργανισµός βιώσιµης ανάπτυξης
SDSN (Sustainable Development Solutions Network). Η Ελλάδα, σύµφωνα µε την έκθεση,
εµφανίζει -µετά την Αίγυπτο- τη δεύτερη µεγαλύτερη παγκοσµίως υποχώρηση του δείκτη
ευτυχίας µεταξύ των περιόδων 2005 - 2007 (προ κρίσης) και 2010 - 2012 (κρίση), ενώ η
Ισπανία την έκτη µεγαλύτερη µείωση, η Ιταλία την όγδοη και η Πορτογαλία την 12η.
Καθώς ο µέσος παγκόσµιος δείκτης ευτυχίας είναι 5,1 (µε άριστα το 10), η Ελλάδα µε δείκτη
5,4 βρίσκεται ελαφρώς υψηλότερα από τον µέσο όρο, ενώ η πιο ευτυχισµένη στον κόσµο
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χώρα, η ∆ανία, έχει «σκορ» 7,7. Συγκριτικά µε την Ελλάδα (70η θέση), από τις γειτονικές
χώρες της πιο ευτυχισµένες είναι η Κύπρος (34η) και η Αλβανία (62η), ενώ πιο δυστυχισµένη η
Τουρκία (77η), µετέδωσε το ΑΠΕ – ΜΠΕ.
Μετά την πρώτη στην παγκόσµια κατάταξη ∆ανία, ακολουθούν η Νορβηγία, η Ελβετία, η
Ολλανδία και η Σουηδία, αναδεικνύοντας έτσι σε µια ακόµη παγκόσµια κατάταξη -και στην
ευτυχία εν προκειµένω- την πρωτοκαθεδρία των βορειοευρωπαϊκών χωρών και ειδικότερα των
σκανδιναβικών.

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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