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Εκδήλωση για τις δράσεις του ΕΤΕΑΝ στο ΒΕΘ
Οι δράσεις του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), οι
οποίες προωθούνται μέσω του τραπεζικού συστήματος και είναι προσανατολισμένες
στην κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα
βρεθούν στο επίκεντρο ημερίδας που συνδιοργανώνουν το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) και το ΕΤΕΑΝ.
Η ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Παρουσίαση ενεργών δράσεων του ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την
επιχειρηματικότητα» θα πραγματοποιηθεί σήμερα, στις 19.00 μμ, στην αίθουσα
συνεδριάσεων του επιμελητηρίου (Αριστοτέλους 27, στον τέταρτο όροφο).
Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΕΤΕΑΝ Γιώργος
Γεροντούκος ενώ ομιλία θα απευθύνει εκπρόσωπος της Εθνικής Τράπεζας.
Να τρέξουν οι μεταρρυθμίσεις θα ζητήσει το Eurogroup από την Ελλάδα
Για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, την εφαρμογή των διαρθρωτικών αλλαγών που
προβλέπει το πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής, αλλά και για τα μακροοικονομικά
1

μεγέθη αναμένεται να ενημερώσει, σήμερα, το Eurogroup στις Βρυξέλλες ο υπουργός
Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας.
Aν και το Eurogroup αναμένεται να επικεντρωθεί στην Ιταλία και την Κύπρο, ωστόσο
ειδικά για το ελληνικό πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα υπάρξουν αναφορές τόσο στη
διοικητική μεταρρύθμιση, όσο και στις παρεμβάσεις στη φορολογική διοίκηση.
Πληροφορίες θέλουν τους υπουργούς να εξετάζουν, σε αρχικό στάδιο, και προτάσεις για
παράταση της αποπληρωμής των δανείων Πορτογαλίας και Ιρλανδίας.
Μείωση φορολογίας σε εστίαση και πετρέλαιο συζητά µε την τρόικα η κυβέρνηση
Το θέµα της µείωσης του ΦΠΑ στην εστίαση, αλλά και της µείωσης του ειδικού φόρου
κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης άνοιξε η κυβέρνηση κατά την πρώτη συνάντηση του
οικονοµικού επιτελείου, υπό τον υπουργό Γιάννη Στουρνάρα, µε το κλιµάκιο της τρόικας, µε
το επιχείρηµα ότι τα σηµερινά επίπεδα είναι όχι µόνο κοινωνικά επώδυνα αλλά και
αναποτελεσµατικά.
Σε συνέντευξή του ο Χρήστος Σταϊκούρας προαναγγέλλει επανεξέταση του ζητήµατος της
φορολογίας πετρελαίου από τον Απρίλιο και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόµενο µείωσής της από
την επόµενη χειµερινή περίοδο.
Δέκα νταλίκες με χαρτονομίσματα «έκρυψαν» οι Έλληνες στην κρίση
Με φορτία χαρτονομισμάτων ευρώ που αντιστοιχούσαν σε περίπου δέκα νταλίκες
σώθηκε η Ελλάδα από το κραχ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσίευμα του
Βήματος της Κυριακής.
Η ζήτηση που παρουσιάστηκε για ρευστό από το ξέσπασμα της κρίσης ως την κορύφωσή
της το περασμένο καλοκαίρι απαιτούσε συνεχή τροφοδοσία των τραπεζών με τεράστιες
ποσότητες μετρητών από την Τράπεζα της Ελλάδος ώστε να αποφευχθεί μία απότομη
επιδείνωση της κρίσης που θα τίναζε στον αέρα το πιστωτικό σύστημα και την
οικονομία.
Τα χρήματα που είχαν οι Έλληνες στο πορτοφόλι τους, σε θυρίδες, σεντούκια ή και
στρώματα ήταν υπερδιπλάσια απ' αυτά που συνήθως κυκλοφορούσαν στην αγορά.
Από τα 20 δισ. ευρώ που ήταν η αξία των χαρτονομισμάτων σε κυκλοφορία πριν από την
κρίση, στην κορύφωσή της λίγο πριν από τις εκλογές του περασμένου Ιουνίου,
εκτινάχθηκε στα 48 δισ. ευρώ.
Δηλαδή, οι Έλληνες διακρατούσαν 28 δισ. ευρώ μετρητά παραπάνω από το συνηθισμένο.
Ρεν:Καμπανάκι για έξοδο της Κύπρου από ΕΕ
Για τον κίνδυνο η Κύπρος να αναγκαστεί να εγκαταλείψει την Ευρωζώνη, εάν οδηγηθεί
σε άτακτη χρεοκοπία, προειδοποιεί ο Επίτροπος αρμόδιος για την Δημοσιονομική
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Πολιτική Όλι Ρεν και ασκεί κριτική στην γερμανική κυβέρνηση, η οποία, όπως εξηγεί,
εξακολουθεί να αμφισβητεί την συστημική σημασία της χώρας.
«Ακόμη και όταν προέρχεσαι από ένα μεγάλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα
πρέπει να έχεις συναίσθηση ότι κάθε μέλος του ευρώ έχει συστημική σημασία», δηλώνει ο
κ. Ρεν σε συνέντευξή του στο γερμανικό περιοδικό «Der Spiegel» και τονίζει: «Εάν η
Κύπρος καθίστατο άτακτα αφερέγγυα, τότε η συνέπεια θα ήταν, με μεγάλη πιθανότητα,
η έξοδος από την Ευρωζώνη».
Αναφερόμενος πάντως στο αποτέλεσμα των ιταλικών εκλογών, ο Όλι Ρεν απορρίπτει
τους ισχυρισμούς ότι το μήνυμα που δόθηκε οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρέπει να
εγκαταλειφθεί η αυστηρή πολιτική λιτότητας:
«Ενώπιον ενός μέσου όρου χρέους στο 90% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν βλέπω
περιθώριο να εγκαταλείψουμε τον δρόμο της δημοσιονομικής σταθεροποίησης. Δε
λύνουμε τα προβλήματα ανάπτυξης προσθέτοντας νέα χρέη στα ήδη υπάρχοντα».
Τ. Ερντογάν: Στρατηγική η συνεργασία με την Ελλάδα
«Στρατηγική» χαρακτηρίζει τη συνεργασία με την Ελλάδα ο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος
σήμερα συναντάται στην Κωνσταντινούπολη με τον Αντώνη Σαμαρά. Σε συνέντευξή του
στη ΝΕΤ ο πρωθυπουργός της Τουρκίας σημειώνει ότι στις συνομιλίες με την ελληνική
κυβέρνηση «θα αξιολογήσουμε το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι διμερείς μας σχέσεις»
και «θα συζητήσουμε πώς θα πορευτούμε στο εξής», ενώ σχετικά με την υφαλοκρηπίδα
του Αιγαίου, ο κ. Ερντογάν λέει πως οι συζητήσεις δεν μπορούν να καταλήξουν κάπου «αν
τίθενται προϋποθέσεις και προκαταλήψεις».
Στο μεταξύ, με τη συμμετοχή 100 ελληνικών επιχειρήσεων και 200 τουρκικών, παρουσία
των πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά και Ταγίπ Ερντογάν πραγματοποιείται σήμερα,
στην Κωνσταντινούπολη, επιχειρηματικό φόρουμ με το μήνυμα «η ανάπτυξη περνάει
μέσα από την επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια».
Εκδικάζεται η πρώτη υπόθεση με κατηγορούμενο τον Άκη Τσοχατζόπουλο
Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων εμφανίζεται σήμερα, για την πρώτη
δίκη για ανακριβή «πόθεν έσχες» ο προσωρινά κρατούμενος για την υπόθεση των
παράνομων αμοιβών από εξοπλιστικά προγράμματα, πρώην υπουργός Άκης
Τσοχατζόπουλους.
Λίγο πριν από τις 09:00 πμ, έγινε η μεταγωγή του Ακη Τσοχατζόπουλου από τις φυλακές
Κορυδαλλού στο κτίριο του Εφετείου, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ο πρώην
υπουργός απέφυγε να κάνει οιαδήποτε δήλωση προσερχόμενος στο Εφετείο.
Ο Άκης Τσοχατζόπουλος, που βρίσκεται εν αναμονή της έκδοσης βουλεύματος για την
υπόθεση των προμηθειών του Υπουργείου Άμυνας, καλείται να λογοδοτήσει για
ανακριβείς δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης που αφορούν τα έτη 2006 έως και 2009.
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Ταραχές στο Πορτ Σαιντ- Νεκρός ένας αστυνομικός
Ένας αστυνομικός νεκρός και εκατοντάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός των ταραχών
στο Πορτ Σαΐντ, της Αιγύπτου.
Οι συγκρούσεις ανάμεσα σε κατοίκους και στην αστυνομία προκάλεσαν 253
τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων και ενός στρατιωτικού ο οποίος πυροβολήθηκε στο
πόδι από αγνώστους, σύμφωνα με απολογισμό του υπουργείου Υγείας.
Τα επεισόδια ξεκίνησαν έπειτα από την απόφαση του υπουργού Εσωτερικών να
μετακινήσει 39 κρατούμενους που περίμεναν δικαστική απόφαση.
Η ετυμηγορία, που αναμένεται να ανακοινωθεί το Σάββατο, αφορά τη δεύτερη ομάδα
των κατηγορουμένων στη δίκη για τα βίαια επεισόδια που προκάλεσαν 74 θανάτους
έπειτα από έναν ποδοσφαιρικό αγώνα στο Πορτ-Σαΐντ, το Φεβρουάριο του 2012.
Τον Ιανουάριο, 21 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους οπαδοί της ποδοσφαιρικής ομάδας
του Πορτ Σαΐντ, καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη, γεγονός που προκάλεσε
συγκρούσεις κατά τη διάρκεια των οποίων σκοτώθηκαν τουλάχιστον 40 άνθρωποι.
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