10 Οκτωβρίου 2014

Πρόγευση των απόψεων του ΔΝΤ για έξοδο από το μνημόνιο έδωσε η Λαγκάρντ
Αιφνιδίασε την κυβέρνηση η επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ, ανοίγοντας τη
μεγάλη συζήτηση για τη μεταμνημονιακή εποχή της Ελλάδας, με μια δήλωση που
παρέπεμπε σε συνέχιση της δανειακής εξάρτησης. Ωστόσο, η εκτίμηση της κυβέρνησης
είναι ότι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εξόδου από το μνημόνιο και έτσι υπάρχει
περιθώριο διαπραγμάτευσης. Υπό αυτήν την έννοια, η συνάντηση του Γκίκα Χαρδούβελη
με την Κριστίν Λαγκάρντ την Κυριακή θεωρείται ιδιαιτέρως κρίσιμη.
Βεβαίως, με τη δήλωσή της η Λαγκάρντ άφησε την απόφαση στη διακριτική ευχέρεια της
κυβέρνησης. «Με ικανοποίηση βλέπουμε» είπε, «ότι η Ελλάδα έχει βελτιώσει τη θέση της
τόσο από δημοσιονομικής άποψης όσο και στο θέμα των αγορών, όπου υπάρχει
σημαντική βελτίωση. Αλλά επίσης πιστεύουμε ότι για να προχωρήσει μπροστά η χώρα
και προκειμένου να αποδίδει διαρκώς ένα θετικό αποτέλεσμα, θα ήταν κατά τη γνώμη
μας σε καλύτερη θέση αν είχε προληπτική στήριξη».
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Κορυφώνεται η πολιτική «μάχη» για την ψήφο εμπιστοσύνης
Κορυφώνεται, σήμερα, στην Ολομέλεια της Βουλής η πολιτική «μάχη» για την παροχή
ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, η οποία θα καταλήξει τα μεσάνυχτα με την
ψηφοφορία. Η κυβέρνηση αναμένει τουλάχιστον 155 θετικές ψήφους, μετά και την
επιστροφή του Νικήτα Κακλαμάνη στη Νέα Δημοκρατία. Το σύνολο των κομμάτων της
αντιπολίτευσης θα καταψηφίσει, με τον ΣΥΡΙΖΑ να επιμένει στις εκλογές και την αλλαγή
κυβέρνησης.
Ως προς τη στάση που θα τηρήσουν οι ανεξάρτητοι βουλευτές, ορισμένοι έχουν ήδη
αποκαλύψει τις προθέσεις τους: Ο Σπύρος Λυκούδης δήλωσε ότι θα καταψηφίσει, ο
Γιώργος Νταβρής ότι θα είναι «ωσεί παρών» στην ψηφοφορία, ενώ ο Πέτρος
Τατσόπουλος έχει δηλώσει στον ΒΗΜΑ 99,5 ότι θα καταψηφίσει.
Από τη Δευτέρα οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για ανέργους 29-64
ετών
Την ερχόμενη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου ξεκινά το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την
προώθηση στην αγορά εργασίας 16.600 ανέργων, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων,
ηλικίας 29 έως 64 ετών. Το πρόγραμμα υλοποιείται, με συνδυασμένες δράσεις
κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, πιστοποίησης των δεξιοτήτων και απασχόλησης, στις
οποίες περιλαμβάνονται:
•
•
•
•
•

Πρόγραμμα θεωρητικής άσκησης 100 ωρών.
Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της
οικονομίας (διάρκειας 300 ωρών).
Δράσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης.
Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων τα οποία θα αποκτήσουν οι
ωφελούμενοι, κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Εγγυημένη απασχόληση με πλήρη ασφάλιση μετά την ολοκλήρωση του
προγράμματος, τουλάχιστον για το 25% των εκπαιδευθέντων για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον δύο συνεχόμενων μηνών (25 ημερομίσθια ανά μήνα) καθώς
και παροχή συστατικής επιστολής από τον εργοδότη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα από
τις 13 Οκτωβρίου και ώρα 11:00 μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2014, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.voucher.gov.gr. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται μέσω της
ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ.
Αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης
Στις 15 Οκτωβρίου αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Παρά την μείωση της
τιμής, όμως, οι καταναλωτές δεν δείχνουν ενδιαφέρον για παραγγελίες προς το παρόν.
Σύμφωνα με Τα Νέα, το πετρέλαιο, μετά και τη μείωση του ειδικού φόρου και με βάση τη
συνεχιζόμενη πτωτική τάση των διεθνών τιμών, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στα
επίπεδα των 1,07 ευρώ το λίτρο, έναντι 1,25 ευρώ πέρυσι.
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Για όσους δικαιούνται επίδομα, η τιμή θα διαμορφωθεί στα 0,72 ευρώ το λίτρο (με
πλαφόν κατανάλωσης), έναντι 0,90 ευρώ πέρυσι.
Πάντως, παρά τη μείωση των τιμών έναντι της περσινής χρονιάς, στελέχη του χώρου
κρατούν μικρό καλάθι. Έρευνες αγοράς που έχουν στα χέρια τους δείχνουν ότι παρά τη
μείωση του φόρου αλλά και την πτωτική τάση των διεθνών τιμών, το ενδιαφέρον των
καταναλωτών παραμένει χαμηλό και δεν περιμένουν παρά 10% αύξηση πωλήσεων
έναντι της περσινής σεζόν.
Την Τρίτη η παρουσίαση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος
Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου θα παρουσιαστεί το «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» από τον
υπουργό Εργασίας, Γιάννη Βρούτση και τον υφυπουργό Βασίλη Κεγκέρογλου. Παρόντες
θα είναι ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
Ευάγγελος Βενιζέλος.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η πιλοτική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου
εισοδήματος θα γίνει στους Δήμους Δράμας, Έδεσσας, Γρεβενών, Ιωαννίνων, Λευκάδας,
Καρδίτσας, Χαλκίδας, Καλλιθέας Αττικής, Μεσολογγίου, Τρίπολης, Σύρου, Σάμου και
Μαλεβιζίου Κρήτης. Δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα είναι άτομα
και οικογένειες που διαμένουν στους εν λόγω δήμους τουλάχιστον τα τελευταία δύο έτη
και η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου της
ΗΔΙΚΑ, ενώ τα χρήματα θα καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.
Καταβολή εφάπαξ με διαδικασίες εξπρές για 50.000 συνταξιούχους
Ξεμπλοκάρει η καταβολή εφάπαξ και μερισμάτων, καθώς τα Ταμεία θα δώσουν μέχρι το
τέλος του έτους 420 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 50.000 ασφαλισμένους. Με το ποσό
αυτό θα επιταχυνθεί η έκδοση των εκκρεμών αιτήσεων και παράλληλα θα δοθεί
οικονομική «ανάσα» στα Ταμεία, ώστε να μη χρειαστούν πρόσθετες παρεμβάσεις μέσα
στο έτος.
Σύμφωνα με το Έθνος, στόχος είναι να καλυφθούν οι αιτήσεις των ασφαλισμένων που
είναι σε εκκρεμότητα από το 2012 μέχρι και το τέλος του 2013 (ή ακόμα και τις αρχές
του 2014). Μεταξύ άλλων ωφελούνται περίπου 30.000 δημόσιοι υπάλληλοι και
στρατιωτικοί που περιμένουν εφάπαξ και μερίσματα, ναυτικοί, αλλά και άλλες
κατηγορίες ασφαλισμένων.
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ
Αναρτήθηκε πλέον στο Taxis το σύνολο των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ ο αριθμός των
οποίων, μετά και την υλοποίηση του τελικού σταδίου, ξεπερνά τα επτά εκατομμύρια.
Οι εκατοντάδες χιλιάδες εκκαθαριστικά, που προστέθηκαν μετά την τελευταία
επικαιροποίηση στην οποία προχώρησε η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της
ΓΓΔΕ, αφορούν τρεις κατηγορίες φορολογουμένων:
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-Φορολογούμενους οι οποίοι έχουν μικρή περιουσία η οποία φορολογείται για τον ΕΝΦΙΑ
με ποσά μικρότερα των πέντε ευρώ. Βάσει του νόμου, ποσά κάτω των πέντε ευρώ δεν
εισπράττονται.
-Φορολογούμενους χωρίς καθόλου ακίνητη περιουσία. Και αυτοί μπορούν να τυπώσουν
μηδενικό εκκαθαριστικό μέσω του Taxis και με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών
πρόσβασης.
-Φορολογούμενους οι οποίοι είχαν κάνει σοβαρά λάθη στα Ε9 με αποτέλεσμα να μην
μπορεί να γίνει η εκκαθάριση του φόρου για κάποιο περιουσιακό τους στοιχείο.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εφορία δεν έχει υπολογίσει τον φόρο για το συγκεκριμένο
ακίνητο και το εκκαθαριστικό εμπεριέχει ειδοποίηση ότι ο φορολογούμενος θα πρέπει να
συμπληρώσει σωστά τα στοιχεία του Ε9 ώστε το ακίνητο να θεωρείται δηλωμένο.
Ενημερωτική εκδήλωση «Doing Business in Nigeria»
Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Doing Business in Nigeria» συνδιοργανώνουν την
Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας, το
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα διαλέξεων του ΕΒΕΘ,
στην οδό Τσιμισκή 29, στον δεύτερο όροφο. Κατά την έναρξη της ημερίδας χαιρετισμό θα
απευθύνουν οι συνδιοργανωτές της εκδήλωσης καθώς και ο πρόεδρος του ΕλληνοΝιγηριανού 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.
Η 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.
Στο Κομπανί οι επιδρομές συνεχίζονται, αλλά η στρατηγική των ΗΠΑ δεν αλλάζει
Θέσεις των τζιχαντιστών στην περιοχή του Κομπανί έπληξαν άλλες εννέα επιδρομές της
αμερικανικής αεροπορίας, καταστρέφοντας κτίρια και ένα τεθωρακισμένο μαζί με
μικρότερες μονάδες της ISIS.
Την ίδια ώρα, και ενώ οι κουρδικές αντιδράσεις στην Τουρκία «βράζουν» για την
αδράνεια της Άγκυρας και τους όρους που θέτει στις ΗΠΑ, η Ουάσινγκτον τονίζει ότι
πτώση του Κομπανί θα ήταν «τραγωδία, αλλά η στρατηγική μας δεν αλλάζει».
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Απεβίωσε στην πΓΔΜ βρετανός που πιθανόν να είχε προσβληθεί από Έμπολα
Πέθανε την Πέμπτη Βρετανός ο οποίος πιθανόν να είχε προσβληθεί από τον ιό του
Έμπολα και ο οποίος βρισκόταν στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της
Μακεδονίας, ανακοίνωσε ανώτατος αξιωματούχος της βαλκανικής χώρας, σύμφωνα με
το πρακτορείο Reuters. Ένας δεύτερος πολίτης της Μεγάλης Βρετανίας έχει επίσης
παρουσιάσει συμπτώματα ασθένειας από τον ιό, τόνισε ο αξιωματούχος. Σύμφωνα με τις
υγειονομικές αρχές της ΠΓΔΜ ο ασθενής από τη Βρετανία εισήχθη το απόγευμα στο
πανεπιστημιακό νοσοκομείο των Σκοπίων σε κρίσιμη κατάσταση και έπειτα από μιάμιση
ώρα απεβίωσε.
Η επικεφαλής της επιτροπής μολυσματικών ασθενειών της ΠΓΔΜ, Γιαντράνκα
Κόστοφσκα δήλωσε ότι θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή και δείγματα θα
αποσταλούν για ανάλυση σε εργαστήριο στη Γερμανία για να εξακριβωθούν τα αίτια του
θανάτου του 58χρονου Βρετανού. Τα αποτελέσματα από το εργαστήριο της Γερμανίας
αναμένονται σε 48 ώρες και τότε, όπως δήλωσε η κυρία Κόστοφσκα, θα γίνει γνωστό αν
ο ασθενής προσβλήθηκε και κατέληξε από τον ιό Έμπολα, ή από κάποιον άλλο
θανατηφόρο ιό.

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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