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Ντάισελμπλουμ: Η Ελλάδα πρέπει να επιταχύνει για να επέλθει συμφωνία
Ενόψει της συνάντησης του Eurogroup, ο επικεφαλής της ομάδας των ΥΠΟΙΚ της
Ευρωζώνης σημείωσε ότι η Ελλάδα «πρέπει να επιταχύνει κάπως τις προσπάθειες ώστε
να φτάσουμε σε συμφωνία».
Ο Ντάισελμπλουμ ανέφερε ότι «χρειαζόμαστε πρόοδο πριν μπορέσουμε να πάρουμε
περαιτέρω αποφάσεις», μιλώντας σήμερα σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες. Στη
συνεδρίαση (16:00) θα διαφανεί το εάν οι εταίροι ενστερνίζονται τις ελληνικές θέσεις για
την ανάγκη λήψης συγκεκριμένων διαρθρωτικών μέτρων το 2014 και όχι οριζόντων
παρεμβάσεων, ενώ θα καταδειχθούν και οι προθέσεις τους σε ζητήματα που άπτονται
της κάλυψης του χρηματοδοτικού κενού του 2014.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Στουρνάρας θα μεταφέρει την ενόχληση της κυβέρνησης
από τις εμπρηστικές παρεμβάσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων αναφορικά με το
δημοσιονομικό κενό του 2014, ενώ δεν αποκλείεται να έχει και κατ' ιδίαν συνάντηση με
τον «πρωταίτιο», τον επικεφαλής του Eurogroup Working Group αυστριακό Τόμας Βίζερ.
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Μπλόκο σε ΑΠΔ μέσω διαδικτύου στις επιχειρήσεις με ληξιπρόθεσμες οφειλές
Εγκύκλιο για την εφαρμογή της αναστολής της δυνατότητας των επιχειρήσεων με
υψηλές ληξιπρόθεσμες οφειλές, να υποβάλουν Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ)
μέσω
Διαδικτύου,
εξέδωσε
η
διοίκηση
του
ΙΚΑ.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η εφαρμογή του μέτρου θα ξεκινήσει από τις επιχειρήσεις
εκείνες που: οφείλουν ιδιαίτερα μεγάλα ποσά, λειτουργούν, υποβάλλουν ΑΠΔ και δεν
καταβάλουν τις τρέχουσες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές, αυξάνοντας συνεχώς το
ποσό της οφειλής τους, δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών τους, ενώ
ταυτόχρονα έχουν ληφθεί σε βάρος τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος όλα
τα προβλεπόμενα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης χωρίς εν τούτοις αυτά να αποφέρουν
σημαντικά
αποτελέσματα.
Για την ενεργοποίηση του συστήματος οι εργοδότες θα πρέπει να απευθύνονται οι ίδιοι
στα τοπικά υποκαταστήματα εφόσον προηγουμένως έχουν υπαχθεί σε καθεστώς
ρύθμισης και έχουν καταβάλει την πρώτη δόση.
Στους 853.896 ανήλθαν το Σεπτέμβριο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι
Στους 853.896 ανήλθαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ το Σεπτέμβριο
2013, ενώ το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 138.350 άτομα. Ειδικότερα,
το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων (περιλαμβάνονται οι επιδοτούμενοι αλλά και οι
εγγεγραμμένοι που δηλώνουν ότι ζητούν εργασία) με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας
για το Σεπτέμβριο 2013 ανήλθε σε 853.896 άτομα.
Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, το 46,82% είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Οργανισμού για
χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και το 53,18% για χρονικό
διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, οι
344.919 είναι άνδρες (40,39%) και οι 508.977 είναι γυναίκες (59,61%).
Αλλάζει ξανά ο νέος φόρος ακινήτων
Μία μέση λύση επιλέγεται, όπως όλα δείχνουν, για το νέο φόρο ακινήτων μετά τη θύελλα
αντιδράσεων εντός των Κοινοβουλευτικών Ομάδων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Στο πλαίσιο αυτό,
σύμφωνα με πληροφορίες της Ναυτεμπορικής, επιδιώκεται κατ’ ουσία να υπάρξει
προοδευτικότητα στη φορολόγηση, σε συνδυασμό με την επιβολή ελάχιστου φόρου ανά
τετραγωνικό,
προκειμένου
να
προσεγγιστεί
ο
εισπρακτικός
στόχος.
Οι μεγαλύτερες ελαφρύνσεις αναμένεται να ισχύσουν για τα αγροτεμάχια, αφού από το
φόρο, με βάση τα τελευταία «σενάρια», προβλέπεται ότι θα βεβαιωθούν έσοδα ύψους 3,4
δισ. ευρώ αντί 3,6 δισ. ευρώ που ήταν ο αρχικός στόχος, γεγονός που σημαίνει ότι οι μεν
αγρότες θα αποφύγουν βάρη 200 εκατ. ευρώ, τα οποία όμως θα επωμιστούν οι
υπόλοιπες κατηγορίες ιδιοκτητών ακινήτων, με επιδίωξη να πληρώσουν τα περισσότερα
οι «έχοντες», ώστε «λίγα να πληρώσουν οι πολλοί».
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Ο νέος φόρος θα υπολογίζεται με βάση την τιμή ζώνης/τ.μ. σε όλες τις περιοχές, ενώ οι
φορολογικοί συντελεστές αναμένεται να είναι χαμηλοί για τους μικροϊδιοκτήτες σε
επαρχιακές και υποβαθμισμένες περιοχές της χώρας, αλλά και υψηλότεροι για τη μεσαία
και μεγάλη ακίνητη περιουσία.
Μπακογιάννη: Η πρόταση για τη ΔΗΜΑΡ απευθυνόταν στον πρωθυπουργό
Στο θέμα της επιστροφής της ΔΗΜΑΡ στην κυβέρνηση επανήλθε την Πέμπτη η Ντόρα
Μπακογιάννη, υπογραμμίζοντας ότι η πρόταση που διατύπωσε απευθυνόταν στον
πρωθυπουργό Αντ.Σαμαρά. «Δεν περίμενα η ΔΗΜΑΡ να πει αμέσως το ναι. Η πρόταση
μου απευθύνεται στον πρωθυπουργό της χώρας, εκείνος πρέπει να πάρει την
πρωτοβουλία»
είπε,
μιλώντας
στον
ΣΚΑΪ.
Η βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ επανέλαβε ότι οι 153 κυβερνητικοί βουλευτές είναι
μικρή πλειοψηφία μπροστά στο μέγεθος προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα,
σημειώνοντας ότι θα ήταν σωστή πολιτική κίνηση να πάρει πρωτοβουλία ο κ. Σαμαράς
να αυξηθεί η πλειοψηφία, «αφού οι στόχοι είναι κοινοί, να βρούμε κοινό τόπο και να πάμε
μαζί
μέχρι
τις
εκλογές
του
2016».
«Όταν ο αριθμός είναι 153 ο κάθε συνάδελφος μπορεί να κάνει τον Ταρζάν. Δεν είναι η
ώρα για τέτοια πράγματα» συμπλήρωσε, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει μία
νέα προγραμματική συμφωνία.
Πρόεδρος της Ένωσης Βαλκανικών Επιμελητηρίων ο Κ. Μίχαλος
Πρόεδρος της Ένωσης Βαλκανικών Επιμελητηρίων ανεδείχθη ομόφωνα ο Κωνσταντίνος
Μίχαλος, αντιπρόεδρος των Ευρωεπιμελητηρίων και πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ,
κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των Βαλκανικών Επιμελητηρίων
που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Ποντγκόριτσα του Μαυροβουνίου. Όπως
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο κ. Μίχαλος, ως νέος πρόεδρος των Βαλκανικών
Επιμελητηρίων, επεσήμανε το σπουδαίο ρόλο που καλούνται να παίξουν τα Επιμελητήρια
της περιοχής ενόψει και του νέου κύματος διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνα με τον κ. Μίχαλο οι τομείς στους οποίους μπορεί να υπάρξει στενότερη
συνεργασία είναι:
- Η ενέργεια, με στόχο την ορθολογική και βιώσιμη αξιοποίηση των πηγών των
βαλκανικών χωρών.
- Η γεωργική παραγωγή, ειδικά στον τομέα της βιολογικής γεωργίας.
-Ο τουρισμός.
-Η ανάπτυξη υποδομών – ένας κλάδος στον οποίο οι ελληνικές κατασκευαστικές
εταιρείες
διαθέτουν
εξαιρετική
τεχνογνωσία
και
εμπειρία.
- Οι μεταφορές, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση της καίριας γεωγραφικής θέσης της
βαλκανικής χερσονήσου.
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Πρεμιέρα σήμερα για τη 'Θράκη 2013'
Με 25 συμμετέχουσες επιχειρήσεις - μέλη του, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
δίνει το δυναμικό παρών στην 22η Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση «Θράκη 2013» που
ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι 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, στοχεύει στην ώθηση της τοπικής
παραγωγής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στη «Θράκη 2013» συμμετέχουν 100 εκθέτες ενώ ο διαθέσιμος
στεγασμένος χώρος έχει πλήρως καλυφθεί.
Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις του ΒΕΘ που καλύπτουν χώρο 336 τμ και αναπτύσσονται
σε σταντ εμβαδού από 12 έως 24 τ.μ., μεταξύ άλλων προέρχονται από τους χώρους των:
τροφίμων, εκδόσεων βιβλίων, κατασκευής μεταλλικών επίπλων, υπηρεσιών
τροφοδοσίας, δερμάτινων ειδών, ενδυμάτων ασφαλείας, προκατασκευασμένων
κατοικιών, λευκών ειδών, ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, παραγωγής και τυποποίησης
ζωοτροφών. Επιπρόσθετα, το ΒΕΘ -σε ειδικό σταντ- θα παρέχει πληροφορίες για τις
υπηρεσίες που προσφέρει στα μέλη του καθώς και για το πλαίσιο των δραστηριοτήτων
που αναπτύσσει, για τη στήριξη τους.
Ξεκινούν οι εκδηλώσεις για τα 40 χρόνια του Πολυτεχνείου
Κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας και με την εκπαιδευτική κοινότητα σε αναβρασμό
αρχίζουν σήμερα οι τριήμερες εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση των 40 χρόνων από την
εξέγερση του Πολυτεχνείου. Οι πύλες του ιδρύματος θα ανοίγουν όπως κάθε χρόνο το
πρωί και θα κλείνουν το βράδυ, ενώ την περιφρούρηση του κτιρίου θα αναλάβουν
φοιτητές και καθηγητές.
Η καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή
το μεσημέρι. Η πορεία θα ξεκινήσει στις 15.00.
Σε αρνητικό έδαφος το γαλλικό ΑΕΠ, επιβράδυνση της γερµανικής ανάπτυξης
Σε αρνητικά πρόσηµα επέστρεψε το τρίτο τρίµηνο η γαλλική οικονοµία, µε το ΑΕΠ της χώρας
να µειώνεται κατά 0,1%.
Επιβραδύνθηκε περίπου στο µισό, όπως αναµενόταν, η ανάπτυξη της γερµανικής οικονοµίας,
µε το ΑΕΠ να ενισχύεται κατά 0,3% σε τριµηνιαία βάση.
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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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