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Νέες συμφωνίες ΕΤΕπ - Ελλάδας για την τόνωση της ρευστότητας
Νέες συμφωνίες για την τόνωση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω
των ελληνικών τραπεζών, αλλά και την συγχρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομών
αναμένεται να ανακοινώσει στις 11 Νοεμβρίου 2013 από την Αθήνα ο επικεφαλής της
Ευρωπαϊκής
Τράπεζας
Επενδύσεων
(ΕΤΕπ)
κ.
Βέρνερ
Χόγιερ.
Σύμφωνα με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΤΕπ για το 2013 τα διαθέσιμα προς την
Ελλάδα κονδύλια ξεπερνούν τα 1 δισ. ευρώ. Είναι ενδεικτικό πως στο διάστημα
Ιανουαρίου - Οκτωβρίου του 2013 έχουν υπογραφεί μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και
της ΕΤΕπ δάνεια συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Ο ενεργός ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στην παροχή
ρευστότητας προς την πραγματική οικονομία θα συνεχιστεί το 2014 µε εκταμιεύσεις και
συμβάσεις που θα ανέλθουν σε περίπου 1 δισ. ευρώ για έργα υποδομών και δάνεια σε
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
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Κομισιόν: Η τρόικα θα επιστρέψει όταν λάβει τις αναγκαίες πληροφορίες
Οι εκπρόσωποι της τρόικας θα επιστρέψουν στην Αθήνα «ευθύς μόλις λάβουν τις
πληροφορίες που έχουν ανάγκη» προκειμένου να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις με την
ελληνική κυβέρνηση. Αυτό δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
απαντώντας σε σχετική ερώτηση, μετά τις διαρροές περί μη έλευσης της τρόικας. Όπως
είπε, η θέση των Βρυξελλών όσον αφορά τη διαπραγμάτευση της τρόικας με την Ελλάδα
παραμένει η ίδια.
Το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο δηλώσεις αξιωματούχων της ευρωζώνης,
μετέδωσε αργά το απόγευμα της Πέμπτης ότι οι διεθνείς δανειστές της χώρας
προσανατολίζονται να αναβάλουν την προγραμματισμένη επίσκεψή τους στην Αθήνα,
καθώς δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει με την κυβέρνηση στο πώς θα καλυφθεί το
δημοσιονομικό κενό ύψους 2 δις ευρώ για το 2014. Πάντως, τόσο ο υπουργός
Οικονομικών όσο και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διέψευσαν το σχετικό δημοσίευμα του
Reuters. «Έχω ραντεβού με την τρόικα την ερχόμενη Τρίτη. Τι να σας πω τώρα άλλο;»,
δήλωσε ο κ. Στουρνάρας, κληθείς να σχολιάσει το δημοσίευμα.
Αναβλήθηκε η συζήτηση των ερωτήσεων Τσίπρα-Παπαρήγα για το φόρο
ακινήτων
Αναβλήθηκε λόγω κωλύματος του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα η συζήτηση
στη Βουλή των δύο επίκαιρων ερωτήσεων για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων που είχαν
κατατεθεί από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα και την επικεφαλής της ΚΟ του
ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα.
Οι δύο επίκαιρες ερωτήσεις απευθύνονταν στον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά αλλά είχε
ανακοινωθεί ότι θα τις απαντούσε σήμερα, Παρασκευή, στη Βουλή ο υπουργός
Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας, σε εφαρμογή του Κανονισμού της Βουλής που ορίζει
ότι ο πρωθυπουργός απαντά σε ερωτήσεις που του απευθύνονται εκτός και αν το
αντικείμενο είναι της αποκλειστικής αρμοδιότητας υπουργού, οπότε τότε απαντά ο
υπουργός. Οι ερωτήσεις κατατέθηκαν στη Βουλή την περασμένη Τρίτη, πριν τη
συνάντηση Σαμαρά-Βενιζέλου όπου αποφασίστηκε να γίνουν, εντός δημοσιονομικού
πλαισίου, οι «απαραίτητες βελτιώσεις».
192 εφοριακούς-ράμπο αποκτά ο Χ. Θεοχάρης
Σώμα "εφοριακών - ράμπο" αποκτά η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του
υπουργείου Οικονομικών, καθώς δημοσιεύτηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(ΦΕΚ τεύχος Β' Αρ.Φύλλου 2775) απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γιάννη
Στουρνάρα με την οποία μεταφέρονται υπό τον γγ Χάρη Θεοχάρη, 192 εφοριακοί από το
Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, καθώς και 84 οχήματα και σκάφη για τη
διενέργεια ελέγχων.
Συγκεκριμένα, οι "ράμπο" του κ.Θεοχάρη θα έχουν αρμοδιότητες προληπτικού ελέγχου
εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας και προσωρινού φορολογικού ελέγχου, ιδίως
στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, με έμφαση στον ΦΠΑ, καθώς και
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Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους θα μπορούν να προβαίνουν σε ελέγχους
μεταφορικών μέσων, καταστημάτων, αποθηκών και άλλων χώρων, όπου βρίσκονται
αγαθά, ανεξάρτητα από τον φορέα εκμετάλλευσής τους και του τελωνειακού
καθεστώτος, υπό το οποίο τελούν, όπως, επίσης σε κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων,
αγαθών, μέσων μεταφοράς και άλλων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και
ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων. Αντίστοιχες αρμοδιότητες
διατηρούνται ωστόσο και στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος κατά την άσκηση
των αρμοδιοτήτων που αυτό ασκεί.
Κάτω από το 8% η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου
Χαμηλότερα από το 8% διαπραγματεύονται σήμερα, Παρασκευή, οι αποδόσεις των
ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Πρέπει να σημειωθεί πως από τα μέσα Οκτωβρίου οι
τιμές των ελληνικών ομολόγων διαρκώς αυξάνονται, γεγονός που συνδέεται με την
αύξηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών.
Τα hedge funds τα οποία το τελευταίο 1,5 έτος απέκτησαν ελληνικά κρατικά οµόλογα ακόµη
και στο ήµισυ της ονοµαστικής τους αξίας (30,5% τον Μάρτιο του 2012), είναι από τους πλέον
κερδισµένους από το ράλι των ελληνικών χρεογράφων. Σήµερα, το ελληνικό δεκαετές οµόλογο
αναφορά διαπραγµατεύεται στα επίπεδα του 68,40% και η απόδοσή του υποχωρεί κάτω από το
8%. Σύµφωνα µε αναλυτές της αγοράς οµολόγων αν σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα υπάρξει
καθαρότερη εικόνα τόσο για το θέµα του ελληνικού χρέους, όσο και για την κάλυψη του
δηµοσιονοµικού και χρηµατοδοτικού κενού τότε οι αποδόσεις ενδεχοµένως να κινηθούν και σε
χαµηλότερα επίπεδα.
Εγκύκλιος του ΟΓΑ για το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων
H διοίκηση του ΟΓΑ παρέσχε διευκρινίσεις για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία
χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού
επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Σε εγκύκλιο του Οργανισμού
Γεωργικών Ασφαλίσεων -που είναι ο αρμόδιος φορέας για την καταβολή του ενιαίου
επιδόματος στήριξης τέκνων- σημειώνεται πως από την 1η Ιανουαρίου 2013 το επίδομα
τέκνων και ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες αντικατέστησαν τα
καταβαλλόμενα μέχρι τότε οικογενειακά επιδόματα (επίδομα τρίτου παιδιού,
πολυτεκνικό επίδομα, εφάπαξ παροχή 2.000 ευρώ, επίδομα τρίτεκνης οικογένειας, ισόβια
σύνταξη πολύτεκνης μητέρας), τα οποία καταργήθηκαν.
Στην εγκύκλιο του ΟΓΑ σημειώνεται πως για πρώτη φορά θεσπίσθηκε επίδομα και για
οικογένειες με ένα ή δύο τέκνα. Τέκνα για τα οποία καταβάλλεται το επίδομα
(εξαρτώμενα τέκνα) είναι τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή
αναγνωρισθέντα, που είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το
19ο έτος εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση.
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Στρατηγική συρρίκνωσης του δημόσιου συστήματος υγείας
«Δεν είναι ώρα το κράτος να αυξήσει τις δομές του, αλλά να τις μειώσει» δήλωσε ο
υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης, την Πέμπτη, ερωτηθείς εάν και πότε θα
λειτουργήσουν τα τέσσερα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ για να χορηγούν δωρεάν φάρμακα
στους ανασφάλιστους και τους άπορους, όπως είχε προαναγγείλει η κυβέρνηση.
Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης παραδέχθηκε ότι λόγω των συνθηκών «δεν μπορούμε να
εξασφαλίσουμε την πρόσβαση όλων των πολιτών στην Υγεία, όπως θα θέλαμε».
Παραδοχή που έκανε εξάλλου και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας.
Σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται ότι εντάσσεται η εξαγγελία του υπουργού Υγείας για
απογευματινά χειρουργεία με τιμές ιδιωτικού τομέα. Μιλώντας στο Mega, ο κ.
Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι το υπουργείο σχεδιάζει να λειτουργήσει απογευματινά
χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία, έναντι κάποιου τιμήματος που θα δίνουν οι
ασφαλισμένοι που δεν θέλουν να περιμένουν σε λίστες προτεραιότητας.
Τριάντα επενδυτικά σχέδια κατατέθηκαν στο ΥΜΑΘ
Τριάντα επενδυτικά σχέδια για την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης,
ύψους άνω των 215 εκατ. ευρώ, κατατέθηκαν στη Διεύθυνση Οικονομίας και
Τουριστικής Ανάπτυξης του υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης.
Από τα 30 επενδυτικά σχέδια, τα 20 αφορούν σε γενική επιχειρηματικότητα, τα 9 σε
προγράμματα περιφερειακής συνοχής και το ένα σε τεχνολογική ανάπτυξη. Με την
κατάθεση των παραπάνω επενδυτικών προτάσεων, ολοκληρώθηκε η διαδικασία
υποβοληX ς για τον Β΄κυX κλο του 2013.
Στη Διεύθυνση Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης του ΥΜΑΘ έχουν κατατεθεί
συνολικά περισσότερα από 160 επενδυτικά σχέδια, συνολικού ύψους άνω των 850
εκατομμυρίων ευρώ.
Ο Δημαράς εκπίπτει του αξιώματος του περιφερειακού συμβούλου
Πρόστιμα που ανέρχονται σε 800.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και
Εκλογικών Παραβάσεων σε 87 παρατάξεις των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών
της Αττικής το 2010. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν λανθασμένα προεκλογικά
οικονομικά στοιχεία που αφορούν υπέρβαση του καθορισμένου με νόμο πλαφόν στις
προεκλογικές δαπάνες, αδυναμία δικαιολόγησης προέλευσης χρημάτων ή παράλειψη
δήλωσης εξόδων στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ- ΜΠΕ, ο μόνος που παράλληλα με το πρόστιμο ύψους 50.000
ευρώ εκπίπτει του αξιώματος του περιφερειακού συμβούλου, εξαιτίας παράβασης της
διαδικασίας εκλογικών δαπανών, είναι ο επικεφαλής της παράταξης «Άρμα Πολιτών»
Γιάννης Δημαράς. Η έκπτωση από το αξίωμα σε συνδυασμό με το υψηλό πρόστιμο
έκαναν τους συνεργάτες του κ. Δημαρά να μιλήσουν για πολιτική δίωξη. Πρόστιμο
επιβλήθηκε στον νυν υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, που καλείται να καταβάλει
12.903 ευρώ.
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Πρεμιέρα για τις πρώτες φθινοπωρινές εκπτώσεις
Ξεκινούν από σήμερα και θα διαρκέσουν έως το Σάββατο 9 Νοεμβρίου οι ενδιάμεσες
φθινοπωρινές εκπτώσεις «mid-season sales», βάσει του νέου νόμου. Κατά τη διάρκεια
των εκπτώσεων, πέραν της αναγραφής της παλαιάς και της νέας τιμής των προϊόντων
και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική
επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.
Οι εμπορικές επιχειρήσεις δύνανται (προαιρετικά) να λειτουργήσουν την Κυριακή 3
Νοεμβρίου 2013 (πρώτη Κυριακή της ενδιάμεσης φθινοπωρινής εκπτωτικής περιόδου
του Νοεμβρίου 2013).Το προτεινόμενο ωράριο για την Κυριακή 3 Νοεμβρίου είναι 11 το
πρωί με 5 το απόγευμα. Το προτεινόμενο ωράριο για τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου είναι 12 το
μεσημέρι με 8 το βράδυ.
Ωστόσο, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ) έχει κηρύξει για την
Κυριακή 24ωρη πανελλαδική απεργία στον κλάδο του εμπορίου.
Ραγδαία αύξηση στην κακοποίηση γυναικών στην Ελλάδα σε έναν χρόνο
Αυξημένα κατά 47%, σε σύγκριση με όλα τα προηγούμενα χρόνια, είναι τα κρούσματα
βίας κατά των γυναικών που καταγράφηκαν φέτος στην Ελλάδα, με μία στις τρεις
γυναίκες να έχει πέσει θύμα ξυλοδαρμού.
«Η βία κατά των γυναικών είναι παρούσα και αδιαμφισβήτητη» δήλωσε η γγ Ισότητας
Βάσω Κόλλια, υπογραμμίζοντας ότι δράστης, τις περισσότερες φορές, είναι ο σύντροφός
τους.
Εντολή Ομπάμα να σταματήσουν οι υποκλοπές σε ΔΝΤ και Παγκόσμια Τράπεζα
Να σταματήσει τις υποκλοπές στα κεντρικά γραφεία του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας διέταξε την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας (NSA) ο
αμερικανός πρόεδρος, Μπαράκ Ομπάμα, στο πλαίσιο της αναθεώρησης των πρακτικών
συλλογής δεδομένων, όπως δήλωσε στο πρακτορείο Reuters πηγή προσκείμενη στο θέμα.
Η εντολή αυτή αποτελεί την πιο πρόσφατη κίνηση του Λευκού Οίκου προκειμένου να
αποδείξει πως υπάρχει προθυμία να περιορίσει τις παρακολουθήσεις, από τότε που ο
πρώην συνεργάτης της NSA, Έντουαρντ Σνόουντεν, αποκάλυψε το πρόγραμμα συλλογής
τεράστιου αριθμού δεδομένων από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες.
Η παρακολούθηση των κεντρικών γραφείων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην
Ουάσιγκτον δεν είχε αποκαλυφθεί προηγουμένως. Σε σχετική ερώτηση του Reuters,
ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Ομπάμα απάντησε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν
διεξάγουν ηλεκτρονική παρακολούθηση με στόχο τις έδρες της Παγκόσμιας Τράπεζας και
του ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον».
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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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