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«Κλείδωσε» το τελικό σχέδιο για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων
Tο δρόμο για τη Βουλή παίρνει το νομοσχέδιο για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων, ο οποίος θα
αντικαταστήσει το χαράτσι στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Μετά τη σύσκεψη που έγινε
στο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό αποφασίστηκαν και νέες αλλαγές -κυρίως για τα
οικόπεδα εντός σχεδίου και εντός οικισμών, όπως και τα γεωργικά κτίσματα. Ο
προγραμματισμός του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης είναι το νομοσχέδιο να
τεθεί σε δημόσια διαβούλευση την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ η τρόικα αναμένεται να
επιστρέψει στην Αθήνα στις 18 Οκτωβρίου.
Ο φόρος για τις κατοικίες θα ξεκινά από 2,3 ευρώ το τετραγωνικό (για τιμή ζώνης από 0500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο) και θα φτάνει τα 14 ευρώ (για τιμή ζώνης από 5.000
ευρώ το τετραγωνικό και άνω). Για τα εντός σχεδίου οικόπεδα, ο φόρος θα ξεκινά από τα
20 ευρώ και σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα φτάνει και τα 20.000 ευρώ το στρέμμα.
Στα αγροτεμάχια ο ελάχιστος φόρος θα είναι 1,5 ευρώ το στρέμμα για αγροτικές
καλλιέργειες και θα φτάνει τα 47,25 ευρώ. Αν εντός υπάρχει και κατοικία, τότε ο φόρος
ξεκινά από 7,25 ευρώ και φτάνει τα 236 ευρώ το στρέμμα.
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Το καλοκαίρι του 2014 «βλέπει» τις αποφάσεις για την Ελλάδα ο Όλι Ρεν
Η διχογνωμία ανάμεσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τους Ευρωπαίους για το
δημόσιο χρέος της Ελλάδας αναδείχθηκε για μια ακόμη φορά, κατά την ετήσια Σύνοδο
του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας που πραγματοποιείται στην Ουάσιγκτον.
Σε συνέντευξη Τύπου η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, είχε τονίσει ότι
δεν έχει κανένα λόγο να αμφισβητήσει ότι «οι Ευρωπαίοι θα είναι έντιμοι και θα
τηρήσουν όσα έχουν συμφωνήσει, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους εάν χρειαστεί»,
όπως επισήμανε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι μέσα του 2014 αναμένεται να
πραγματοποιηθούν διαβουλεύσεις για το θέμα του ελληνικού χρέους.
Αιχμηροί έναντι του Ταμείου οι Άσμουσεν και Ρέγκλινγκ, ενώ ο Όλι Ρεν «είδε» τις
αποφάσεις για το ελληνικό ζήτημα, «κάποια στιγμή το επόμενο καλοκαίρι».
Περιορισμό της γραφειοκρατίας ζήτησε ο εκτελεστικός πρόεδρος της Google
Τον περιορισμό της γραφειοκρατίας προέκρινε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Google Έρικ
Σμιτ ως επιτακτική ανάγκη για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Λίγο μετά τη
συνάντηση με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά στο Μέγαρο Μαξίμου, ο "Mr Google"
σημείωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση κάνει πολλά για τη βελτίωση του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος, ωστόσο, εξέφρασε την πεποίθηση ότι χρειάζονται περισσότερα.
Χαρακτήρισε δε την ελληνική ομάδα της Google ως μία από τις πιο αναπτυσσόμενες και,
απαντώντας σε σχετική ερώτηση, σημείωσε ότι η επίσκεψή του στην Αθήνα περιέλαβε
και διαβουλεύσεις για την πιθανή περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας στην Ελλάδα, αν και
δεν αναφέρθηκε σε κάτι πιο συγκεκριμένο
Παράταση για
Επιχειρήσεων"

το

πρόγραμμα

"Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα

των

Την παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων των
ενδιαφερομένων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στο πλαίσιο του
προγράμματος «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)», από 10
Οκτωβρίου στις 21 Οκτωβρίου και ώρα 14:00μμ., αποφάσισε το υπουργείο Ανάπτυξης,
λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των αρμοδίων οικονομικών εταίρων και την υψηλή
ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού.
Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα υποστηρίζει την εξωστρεφή και ανταγωνιστική
παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα των ΜΜΕ. Μάλιστα
σύμφωνα με στοιχεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων πάνω από 1.700
επιχειρήσεις έχουν υποβάλει έως σήμερα αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.
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Ανακοινώνονται οι προτάσεις για το επίδομα θέρμανσης
Σήμερα αναμένονται οι τελικές προτάσεις της κυβέρνησης για το επίδομα θέρμανσης.
Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι το επίδομα να καταβληθεί σε 20%
περισσότερους δικαιούχους. Συγκεκριμένα, το σχέδιο προβλέπει αύξηση του επιδόματος
από τα 0,28 στα 0,34 ευρώ το λίτρο στους δικαιούχους, 25% προκαταβολή του και
διεύρυνση των κριτηρίων για την χορήγησή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, για τους άγαμους το εισοδηματικό όριο θα ανέλθει στα 30.000
ευρώ (από 25.000 ετησίως) και για τους έγγαμους στα 40.000 ευρώ. Για κάθε παιδί το
ποσό θα αυξάνεται κατά 3.000 ευρώ. Επίσης, υπάρχει εισήγηση για αύξηση των ορίων
για τις αντικειμενικές αξίες της κύριας κατοικίας: για τον άγαμο στα 200.000 ευρώ και
για τον έγγαμο στα 300.000 ευρώ.
Η τελική ρύθµιση για το «µπλόκο» στη χρηµατοδότηση της Χρυσής Αυγής
Τη νέα «βελτιωμένη» τροπολογία για την αναστολή της κρατικής χρηματοδότησης προς
κόμματα των οποίων ηγετικά στελέχη ή βουλευτές διώκονται για κακουργήματα έδωσε
στην δημοσιότητα ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης.
Στη νέα ρύθμιση ο υπουργός περιορίζει την λίστα των κακουργημάτων – τα οποία αν
τελεστούν αναστέλλεται η χρηματοδότηση – σε δύο αυτά της εγκληματικής οργάνωσης
(άρθρο 187 του ΠΚ) και τις τρομοκρατικές πράξεις (187Α του ΠΚ). Να σημειωθεί πως η
αρχική ρύθμιση προέβλεπε τις κυρώσεις για τα εξής αδικήματα: εσχάτη προδοσία,
διακεκριμένη κατασκοπία, επιβουλή της ακεραιότητας της χώρας και προσβολή εναντίον
της διεθνούς ειρήνης της χώρας.
Πέραν αυτών, ο κ. Μιχελάκης εξηγεί ότι προκειμένου να επισπευστούν οι διαδικασίες η
τροπολογία θα κατατεθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος για τις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες το οποίο θα ψηφιστεί από την Ολομέλεια την ερχόμενη
Πέμπτη. Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα μορφή της ρύθμισης προσεγγίζει σε
μεγάλο βαθμό την πρόταση που κατέθεσε νωρίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ καθώς ως προς το ποινικό
σκέλος διαφοροποιούνται μόνο στο αδίκημα των τρομοκρατικών πράξεων. Σύμφωνα
μάλιστα με πληροφορίες, η αλλαγή στην υπουργική τροπολογία οφείλεται σε μεγάλο
βαθμό στην πρόθεση της κυβέρνηση να πετύχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερες
συναινέσεις.
Σεισμός 4,4 βαθμών ανατολικά της Θεσσαλονίκης
Σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών ταρακούνησε τη Θεσσαλονίκη το πρωί της Παρασκευής. Το
επίκεντρο του σεισμού ήταν ανατολικά της πόλης, στην περιοχή της λίμνης Βόλβη, και
έγινε αισθητός σε μεγάλη ακτίνα. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε
εστιακό βάθος πέντε χιλιομέτρων.
Οι 4,3 βαθμοί χτύπησαν στις 08:15, ενώ λίγες ώρες νωρίτερα ανεπαίσθητες δονήσεις (1,7
και 1,4 βαθμών) είχαν καταγραφεί στην κοντινή περιοχή. Σύμφωνα με το Σεισμολογικό
Κέντρο του ΑΠΘ, ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί μικρότερου μεγέθους, τους οποίους
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οι επιστήμονες παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή και εξετάζουν λεπτομερώς το
φαινόμενο.
Όπως αναφέρουν οι επιστήμονες, η ευρύτερη περιοχή έχει δώσει αρκετούς μεγάλους
σεισμούς στο παρελθόν, με πιο πρόσφατο τον σεισμό του 1978, μεγέθους 6,5 βαθμών.
Επιστροφή του ΕΚΑΣ από όσους δεν το δικαιούνται ζητεί το ΙΚΑ
Επανέλεγχο των συνταξιούχων στους οποίους έχει διακοπεί η χορήγηση του ΕΚΑΣ, από
την πληρωμή μηνός Αυγούστου, λόγω υπέρβασης του ορίου των 850 ευρώ το 2013, ζητεί
από τις υπηρεσίες της η διοίκηση του ΙΚΑ. Ο επανέλεγχος αφορά και τη διετία 2011-2012
και όσοι συνταξιούχοι λάμβαναν το επίδομα, χωρίς να το δικαιούνται, θα κληθούν να
επιστρέψουν αναδρομικά τα χρήματα.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι υπηρεσίες υποχρεούνται να προβούν στην αναζήτηση των
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε μηνιαίες δόσεις των 80 ευρώ καθώς και να
ελέγξουν με τα ίδια κριτήρια τα έτη 2011 και 2012, αναζητώντας αντίστοιχα ποσά ΕΚΑΣ
που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως στα έτη αυτά. Tο όριο των 850 ευρώ αφορά
συνταξιούχους του ΙΚΑ που λαμβάνουν το ΕΚΑΣ και ταυτόχρονα, εισπράττουν σύνταξη
και από άλλο ασφαλιστικό φορέα. Θεσμοθετήθηκε με το νόμο 3996/11 και ισχύει από
την 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά.
Από 14 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για το εποχικό βοήθημα του ΟΑΕΔ
Aπό τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου θα μπορούν οι δικαιούχοι να αρχίσουν να υποβάλλουν
αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος. Η διαδικασία
θα
ολοκληρωθεί
στις
2
Δεκεμβρίου
2013.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά είτε στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης
(ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου χώρου ηλεκτρονικής πρόσβασης. Η
υποβολή των αιτήσεων μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θα γίνεται από
21/10/2013
έως
02/12/2013.
Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι εργαζόμενοι των παρακάτω κατηγοριών: οικοδόμοι,
λατόμοι, ασβεστοποιοί, πλινθοποιοί, αγγειοπλάστες, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες,
καπνεργάτες, μουσικοί μέλη των οικείων επαγγελματικών σωματείων, υποδηματεργάτες,
μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστές εκσκαπτικών - ανυψωτικώνοδοποιητικών - γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιοί, τεχνικοί κινηματογράφου και
τηλεόρασης, ταξιθέτες θεάτρου – κινηματογράφου, χειριστές και βοηθοί χειριστών
κινηματογράφου, ελεγκτές κινηματογράφου και θεάτρου, ταμίες κινηματογράφου και
θεάτρου, μισθωτοί τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και σμυριδεργάτες.
Πληροφορίες για τους όρους, τις προϋποθέσεις, το ύψος του βοηθήματος και τα
δικαιολογητικά
είναι
διαθέσιμες
στον
διαδικτυακό
τόπο
του
ΟΑΕΔ
(http://www.oaed.gr/).
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Επιστρέφουν τα άρματα για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου
Τρία χρόνια μετά την απόσυρση των μηχανοκίνητων τμημάτων από τις στρατιωτικές
παρελάσεις -για λόγους οικονομίας- η ηγεσία του υπουργείου Αμυνας αποφάσισε να τα
επαναφέρει εν όψει της 28ης Οκτωβρίου. Όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος της
Παρασκευής, η απόφαση ελήφθη για δύο λόγους: αφενός να τονωθεί το αίσθημα
ασφάλειας και στο εσωτερικό και αφετέρου να σταλεί μήνυμα στο εξωτερικό (ιδίως στην
Τουρκία) ότι η δεν θα επιτραπεί η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της
χώρας.
Επιτελείς του Πενταγώνου, που επικαλείται η εφημερίδα, σημειώνουν ότι το κόστος «δεν
θα είναι τόσο υψηλό όσο πριν από τρία χρόνια, όταν αποφασίστηκε η απαγόρευση». Η
τελευταία φορά που παρέλασαν μηχανοκίνητα τμήματα ήταν στις 25 Μαρτίου 2010.
Στη 'Θράκη 2013' το ΒΕΘ
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) προτίθεται να συμμετάσχει στην 22η
Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση «Θράκη 2013» που θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως
τις 17 Νοεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κομοτηνής.
Η φετινή έκθεση, με συνδιοργανωτές τη Δ.Ε.Θ.–HELEXPO A.E., την Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης ΔΕΚΑΜΑΘ, στην Κομοτηνή, με μια νέα τιμολογιακή πολιτική [κόστος
συμμετοχής 40,00 ευρώ /τ.μ. σε στεγασμένο σταντ με εξοπλισμό], στοχεύει στην ώθηση
της τοπικής παραγωγής. Παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει για άλλη μια χρονιά σημείο
αναφοράς για τις επιχειρήσεις και τους φορείς της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων
και
της
Νοτιοανατολικής
Ευρώπης.
Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκθεσιακής πολιτικής και στήριξης των επιχειρήσεων –
μελών του, το ΒΕΘ θα παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα συμμετοχής στην εν
λόγω έκθεση, με προνομιακούς όρους. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν
να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του Β.Ε.Θ., στα
τηλέφωνα επικοινωνίας : 2310-271708 & 2310-271854 μέχρι την Πέμπτη 31
Οκτωβρίου , προκειμένου να τους σταλεί η σχετική φόρμα συμμετοχής.
Πρώτο το κόμμα της Λεπέν σε δημοσκόπηση για τις ευρωεκλογές
Άνοδο του ποσοστού του Εθνικού Μετώπου της Μαρίν Λεπέν δείχνει δημοσκόπηση του
περιοδικού Le Nouvel Observateur. Το ακροδεξιό κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 24%,
περνώντας ακόμα και τους Σοσιαλιστές. Η άνοδος της ακροδεξιάς μπορεί να παραλύσει
την Ευρώπη, προειδοποιεί ο Φρανσουά Ολάντ που βλέπει τα ποσοστά του να
κατρακυλούν. «Η σφυγμομέτρηση που προκαλεί φόβο: στην πρώτη θέση ενόψει των
ευρωεκλογών το Εθνικό Μέτωπο, απειλεί να γίνει πρώτο κόμμα στη Γαλλία» γράφει ο
Nouvel Observateur.
Το 24% που συγκεντρώνει το Εθνικό Μέτωπο στη δημοσκόπηση είναι τέσσερις φορές
μεγαλύτερο από το ποσοστό που συγκέντρωσε το κόμμα στις τελευταίες ευρωεκλογές,
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το 2009.Πέντε μονάδες κάτω από το κόμμα της Μαρίν Λεπέν βρίσκονται οι Σοσιαλιστές
του Φρανσουά Ολάντ. Μάλιστα, το κόμμα του Ολάντ βρίσκεται στην τρίτη θέση πίσω και
από το δεξιό UMP που συγκεντρώνει ποσοστό 22%. Σε συνέντευξή του, ο γάλλος
πρόεδρος, ερωτηθείς για τις ευρωεκλογές του Μαΐου, αναγνώρισε τους κινδύνους που
ελλοχεύουν να καταγραφεί σε αυτές μια «ήττα της Ευρώπης».

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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