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Κατατίθεται στη Βουλή ο προϋπολογισμός του 2014
Πρωτογενές πλεόνασμα 2,9 δισ. ευρώ για το 2014 και 812 εκατ. ευρώ για το 2013
προβλέπει το σχέδιο του Προϋπολογισμού του 2014 που κατατέθηκε στη Βουλή χωρίς
πάντως να έχει λάβει την τελική έγκριση της τρόικας. Τα βασικά του στοιχεία
παρουσιάζει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ο Χρ.Σταϊκούρας.
Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του νέου Προϋπολογισμού το πρωτογενές
πλεόνασμα εφέτος θα ανέλθει σε 812 εκατ. ευρώ (0,4% του ΑΕΠ) και το 2014 2,9 δισ.
ευρώ (1,6% του ΑΕΠ). Το δημοσιονομικό έλλειμμα για το 2013 υπολογίζεται σε 2,2% του
ΑΕΠ (3,9 δισ. ευρώ) και σε 2,3% του ΑΕΠ (4,2 δισ. ευρώ) για το 2014.
Ο προϋπολογισμός εκτιμά πως η ελληνική οικονομία θα επιστρέψει σε ανάπτυξη το 2014
με ρυθμό 0,6%, έναντι ύφεσης 4% φέτος. Ακόμη, εκτιμάται πως η ανεργία θα
υποχωρήσει στο 24,5%, έναντι 25,5% το 2013. Υπολογίζεται επίσης ότι το Κράτος θα
αποπληρώσει μέχρι το τέλος του 2013 χρέη 6,6 δισ. ευρώ.
Τρόικα: ανοικτή η διαπραγμάτευση, επιστρέφουμε τον Δεκέμβριο
Την αναχώρησή τους από την Αθήνα και την επιστροφή τους στις αρχές Δεκεμβρίου
ανακοίνωσαν οι εκπρόσωποι των δανειστών.
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Στη σχετική ανακοίνωση σημειώνει ότι έχει σημειωθεί «ικανοποιητική πρόοδος», αλλά
μερικά ζητήματα παραμένουν σε εκκρεμότητα. Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν από τις
αντίστοιχες έδρες των οργανισμών και τα κλιμάκια θα επιστρέψουν στην Αθήνα στις
αρχές Δεκεμβρίου.
Υπ.Εργασίας: Δεν ελέγχουμε τις επιχειρησιακές συμβάσεις εταιριών
Μετά το σάλο που προκλήθηκε από την αποκάλυψη ότι δύο εταιρίες security κατάρτισαν
επιχειρησιακές συμβάσεις με τις οποίες ο εργοδότης είχε δικαίωμα να πληρώνει στους
εργαζόμενους το μισθό μετά την πάροδο έως και τριών μηνών, τίθεται υπό νέο πρίσμα το
γεγονός ότι οι συμβάσεις των εταιριών με τους υπαλλήλους τους δεν υπόκεινται στον
έλεγχο του υπουργείου Εργασίας. Το υπουργείο Εργασίας παρεμβαίνει μόνο εφόσον
προκύψει κάποιο θέμα, επιβεβαιώνει ο Β.Κεγκέρογλου.
Μιλώντας στο Mega το πρωί της Πέμπτης, ο υφυπουργός Εργασίας Β.Κεγκέρογλου
τόνισε ότι δεν ήταν νόμιμες οι επιχειρησιακές συμβάσεις των δύο εταιριών security και οι
επιχειρήσεις ενημερώθηκαν σχετικά. Όπως είπε ο υφυπουργός Εργασίας, η πρόβλεψη για
το μηνιάτικο εντός τριμήνου δεν είναι νόμιμο και επισήμανε ότι δεν μπορεί να γίνεται
διαπραγμάτευση ή να υπογράφεται διαφορετική συμφωνία από τα όσα προβλέπονται
στο νόμο.
Καμία παράταση για τις συγκεντρωτικές πελατών-προμηθευτών
Δεν πρόκειται να δοθεί παράταση στις ηλεκτρονικές συγκεντρωτικές καταστάσεις
πελατών - προμηθευτών της χρήσης του 2012 ξεκαθάρισε ο γενικός γραμματέας
Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης.
•
•
•

Σήμερα λήγει η προθεσμία για τους υπόχρεους που το ΑΦΜ τους λήγει σε 4,5,6
Στις 25 Νοεμβρίου για τους υπόχρεους που το ΑΦΜ λήγει σε 7,8,9
Στις 28 Νοεμβρίου για το ΑΦΜ σε 0

Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω Taxisnet, εκτός των
περιπτώσεων που έχει γίνει διακοπή επιτηδεύματος και δεν υπάρχει ενεργός κωδικός
στο Taxisnet. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι συγκεντρωτικές καταστάσεις μπορούν να
υποβληθούν στη ΔΟΥ αποκλειστικά και μόνο με CD ή δισκέτα. Όσοι εντοπιστούν, μετά
από ηλεκτρονική διασταύρωση με τις δηλώσεις που υπέβαλαν πελάτες ή προμηθευτές
τους, ότι δεν υπέβαλαν δήλωση ή την υπέβαλαν με ανακριβή στοιχεία, απειλούνται με
αυστηρά πρόστιμα.
Πτώση 11,1% στις κατά κεφαλήν δαπάνες για την υγεία στην Ελλάδα
Πτώση 11,1% κατέγραψαν οι κατά κεφαλήν δαπάνες για την υγεία στην Ελλάδα
σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικών Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).
Σε έκθεσή του ΟΟΣΑ με τίτλο «Η Υγεία με μια Ματιά» (Health at a Glance 2013)
αναφέρεται πως οι συνολικές δαπάνες για την υγεία μειώθηκαν διεθνώς την περίοδο από
το 2009 ως το 2011 στις 11 από τις 33 χώρες-μέλη του Οργανισμού, με τους φτωχούς
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πολίτες στις χώρες οι οποίες έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση, να
αντιμετωπίζουν τον σοβαρότερο κίνδυνο να αποκτήσουν χρόνια προβλήματα υγείας
λόγω της μειωμένης πρόσβασης σε φάρμακα και σε ιατρικές εξετάσεις.
Σύσκεψη φορέων επαγγελματοβιοτεχνών με βουλευτές της Θεσσαλονίκης
Με μεγάλη συμμετοχή βουλευτών του νομού Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε σύσκεψη
που συγκάλεσαν με θέμα για το ασφαλιστικό, φορείς των επαγγελματιών, βιοτεχνών και
εμπόρων του νομού Θεσσαλονίκης. Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της ΟΒΣΘ Γιάννης
Παπαργύρης μετέφερε στους βουλευτές την απόγνωση των επαγγελματοβιοτεχνών και
εμπόρων που συνθλίβονται και καταστρέφονται υπό το βάρος της πρωτοφανούς
ύφεσης, αλλά και από την πολιτική της κυβέρνησης εις βάρος των ΜΜΕ που δεν λαμβάνει
καθόλου
υπόψη
την
οικονομική
κατάσταση
των
επιχειρήσεων.
Αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε ότι αφορά τον ΟΑΕΕ που
βρίσκεται και ο ίδιος υπό οικονομική κατάρρευση: στο 1 εκατομμύριο και πλέον
συνάδελφους που δεν έχουν πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στον
εξωπραγματικό για την παρούσα οικονομική συγκυρία τρόπο ρύθμισης των
ασφαλιστικών οφειλών, στην ποινικοποίηση των οφειλών του ΟΑΕΕ, στην απειλή των
κατασχέσεων για ασφαλιστικές εισφορές και παρουσίασε αναλυτικά τα αιτήματα και τις
προτάσεις των φορέων των ΜΜΕ.
Μειώθηκε ο πληθυσμός της Ελλάδας το 2012
Μείωση κατά 0,55% στον πληθυσμό της Ελλάδας, τη στιγμή που ο πληθυσμός της ΕΕ
αυξήθηκε κατά μέσο όρο 0,22%, καταγράφουν τα δημογραφικά στοιχεία για το 2012 που
δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από τη Eurostat. Συγκεκριμένα, ο πληθυσμός
αυξήθηκε σε 17 κράτη- μέλη της ΕΕ και μειώθηκε σε 11 κράτη- μέλη. Οι μεγαλύτερες
αυξήσεις καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (+2,3%), στη Μάλτα (0,91%), στη Σουηδία
(0,77%), στη Μ. Βρετανία (+0,62%), στο Βέλγιο (+0,6%) και στην Αυστρία (+0,52%).
Οι μεγαλύτερες μειώσεις πληθυσμού καταγράφηκαν στη Λιθουανία (-1,06%), στη
Λετονία (-1,03%), στην Εσθονία (-0,68%), στη Βουλγαρία (-0,58%), στην Ελλάδα (0,55%) και στην Πορτογαλία (-0,52%).
Ενισχυμένη η 29η Philoxenia
Σε περιφερειακό κέντρο συνάντησης για τον εισερχόμενο τουρισμό στην ευρύτερη
περιοχή της Ελλάδας, των Βαλκανίων και της ανατολικής Μεσογείου, φιλοδοξεί ν'
αναδείξει τη Philoxenia η διοίκηση της ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ, με βάση τον στρατηγικό
σχεδιασμό της για την επόμενη 3ετία. Η φετινή 29η Philoxenia, η πρώτη που
διοργανώνεται από την ενοποιημένη, πλέον, εταιρεία, από 21-24 Νοεμβρίου, είναι -παρά
την οικονομική κρίση- μεγαλύτερη κατά 10% σε σχέση με πέρυσι, από άποψη
στεγασμένων χώρων, ενώ φιλοξενεί 235 εκθέτες (150 άμεσους και 85 έμμεσους) και
σημαντικές εθνικές συμμετοχές, όπως αυτές της Ρωσίας, της Τουρκίας και της
Αργεντινής.
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Παράλληλα, στην έκθεση θα βρεθούν περίπου 100 προσκεκλημένοι αγοραστές (hosted
buyers) από 35 χώρες, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν πάνω από 1.050 ραντεβού με
εκθέτες, ενώ και μεμονωμένες επιχειρηματικές αποστολές -π.χ., 35 Τούρκοι
επιχειρηματίες του κλάδου- καταφθάνουν για τον ίδιο σκοπό στη Θεσσαλονίκη.
H NSA «είχε το ελεύθερο» να καταγράφει στοιχεία επικοινωνίας κάθε Βρετανού
Δύο βρετανικά ΜΜΕ υποστηρίζουν, βάσει των εγγράφων που διέρρευσαν μέσω του
Σνόουντεν, ότι η αμερικανική NSA είχε καταφέρει να φτάσει σε συμφωνία με το Λονδίνο
ώστε να αποθηκεύει τα εξωτερικά στοιχεία των επικοινωνιών οποιουδήποτε στη
βρετανική επικράτεια. Ο Guardian και το τηλεοπτικό Channel 4 αναφέρουν την Πέμπτη
ότι η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών είχε καταλήξει από το 2007 στην εν λόγω
συμφωνία. Το BBC αναφέρει ότι, σε σχετική ερώτηση, το υπουργείο Εξωτερικών
απάντησε πως «δεν σχολιάζει εικασίες».
Η Βρετανία ανήκει στη λεγόμενη ομάδα των «Πέντε Ματιών» -των χωρών δηλαδή που
συνεργάζονται στενά στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΗΠΑ, Βρετανία, Καναδάς,
Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία) και θεωρείται ότι στοιχεία των ηλεκτρονικών επικοινωνιών
που γίνονται στην επικράτεια δεν διοχετεύονται στην NSA.

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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