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Θ. Σκορδάς: Οι καταναλωτές αγκάλιασαν το μέτρο για τις Κυριακές
Την πεποίθησή πως η κοινωνία μίλησε με τον δικό της τρόπο και αγκάλιασε την
πρωτοβουλία για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές και τα εκπτωτικά
δεκαήμερα, εξέφρασε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Θανάσης Σκορδάς. Ο κ. Σκορδάς
σημείωσε μιλώντας στο ΣΚΑΪ ότι είναι θετικά τα αποτελέσματα, συνολικά, από το πρώτο
τριήμερο του Νοεμβρίου, με τους εμπόρους να καταγράφουν μία αύξηση στον κύκλο
εργασιών της τάξης του 30% με 40% σε σχέση με τον τζίρο που γίνονταν τις πρώτες
ημέρες του Νοεμβρίου.
Τόνισε ότι οι αντιπεριφερειάρχες φοβούνται να διαφωνήσουν με τους εμπορικούς
συλλόγους προσθέτοντας ωστόσο ότι πρέπει να λάβουν το μήνυμα που τους δίνει η
κοινωνία. Υπενθυμίζεται πως χθες Κυριακή ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης
κάλεσε τους αντιπεριφερειάρχες να ακούσουν την «μεγάλη πλειοψηφία των
καταναλωτών» και να λάβουν τις αποφάσεις για να ανοίγουν τα μικρά καταστήματα και
άλλες Κυριακές.
Μιλώντας στον ΒΗΜΑ 99,5 ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης είπε ότι οι επτά
Κυριακές έχουν νόημα για το κέντρο συγκεκριμένων πόλεων. «Στο κέντρο της Αθήνας
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υπήρξε όντως μεγάλη επισκεψιμότητα, αν και οι πωλήσεις μας δεν ήταν κάτι το αξιόλογο.
Μετά ήταν το κέντρο του Πειραιά, της Γλυφάδας, της Κηφισιάς, στο Μαρούσι, στο
Γαλάτσι και στη Νέα Ιωνία. Εάν πάρουμε τις τρεις πρώτες μέρες των εκπτώσεων, από
πλευράς πωλήσεων η καλύτερη μέρα ήταν το Σάββατο, μετά η Παρασκευή και τελευταία
ήρθε η Κυριακή». Ο κ. Κορκίδης είπε ότι αν η Κυριακή γίνει «καθημερινή», τότε θα χάσει
τη σημασία της η συγκεκριμένη μέρα. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι θα πρέπει να δούμε το
θέμα διαφορετικά για το κέντρο των μεγάλων πόλεων.
Από το υπουργείο Εργασίας ξεκινάει την επίσκεψή της η τρόικα
Το θέμα της μαύρης τρύπας των 500 εκατ.ευρώ που εμφανίζουν τα ασφαλιστικά ταμεία
αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της συνάντησης αύριο το απόγευμα της πολιτικής
ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας με τους εκπροσώπους των δανειστών. Η ηγεσία του
υπουργείου έχει επανηλειμμένα διακηρύξει ότι δεν θα γίνουν νέες μειώσεις στις συντάξεις
πέραν εκείνων που έχουν ήδη νομοθετηθεί.
Χθες, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Real News, ο υπουργός Εργασίας Γιάννης
Βρούτσης προανήγγειλε μειώσεις στα εφάπαξ βοηθήματα που, μετά την εφαρμογή του
νέου μαθηματικού τύπου από την 1-1-14, αναμένεται να φθάσουν σε ορισμένες
περιπτώσεις έως και το 30%. Ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι οι συντάξεις είναι
διασφαλισμένες και διευκρίνισε ότι «δεν θα υπάρξει σε καμία περίπτωση αναδρομική
προσαρμογή των εφάπαξ». Αναφερόμενος στις επικουρικές συντάξεις, ο κ. Βρούτσης
ανέφερε ότι «στο εξής κάθε συνταξιούχος θα λαμβάνει επικουρική σύνταξη ανάλογα με
τις εισφορές που έχει καταβάλλει κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ζωής του». Για τον
σκοπό αυτό, από την 1-6-14 πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή μαθηματικός τύπος και για
τον υπολογισμό των επικουρικών συντάξεων.
Επιδεινώθηκε το οικονομικό κλίμα τον Οκτώβριο, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ
Επιδείνωση κατέγραψε τον Οκτώβριο το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα σύμφωνα με την
Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας που καταρτίζει το Ίδρυμα Οικονομικών και
Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Ειδικότερα, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην
Ελλάδα τον Οκτώβριο έχασε έδαφος, μετά την άνοδο του Σεπτεμβρίου και
διαμορφώθηκε στις 91,2 από 93,1 μονάδες τον προηγούμενο μήνα.
Η επιδείνωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία και τις Κατασκευές
αποτέλεσαν τα αίτια της υποχώρησης του συνολικού δείκτη, που δεν αποτράπηκε από τη
μικρή βελτίωση του κλίματος στις Υπηρεσίες και το Λιανικό Εμπόριο, αλλά και την
ενδυνάμωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.
Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ δύο αντίρροπες τάσεις εξακολουθούν να κυριαρχούν στις
εκτιμήσεις επιχειρήσεων και καταναλωτών, με αρκετή μεταβλητότητα όμως από μήνα σε
μήνα. Από τη μία πλευρά σημειώνεται σημαντική πρόοδος στο δημοσιονομικό πεδίο, με
την επίτευξη έστω μικρού πρωτογενούς πλεονάσματος το 2013 να είναι πλέον αρκετά
πιθανή. Επίσης, σημειώνονται θετικές εξελίξεις στην χρηματιστηριακή αγορά,
αναδεικνύοντας το ενισχυμένο επενδυτικό ενδιαφέρον και την άνοδο της συμμετοχής και
ξένων επενδυτών.
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Την ίδια στιγμή όμως, η ανεργία, παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, η ρευστότητα
είναι πολύ περιορισμένη, ενώ αναμένεται ισχυροποίηση της φορολογικής πίεσης σε
νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο επόμενο δίμηνο.
Ενδιαφέρον επενδυτικών κεφαλαίων για «κόκκινα» επιχειρηµατικά δάνεια
Προσφορές επενδυτικών κεφαλαίων για την πώληση µη εξυπηρετούµενων επιχειρηµατικών
δανείων εξετάζουν την τρέχουσα περίοδο οι διοικήσεις µεγάλων ελληνικών τραπεζών.
Τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια υπολογίζονται µεσοσταθµικά στο 29% των δανείων που έχουν
χορηγήσει οι τέσσερις µεγάλες ελληνικές τράπεζες και τα οποία συνολικά φτάνουν τα 260 δισ.
ευρώ.
Στις 11 Νοεμβρίου ανοίγει η εφαρμογή για τα τέλη κυκλοφορίας
Τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου ανοίγει τελικά από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων η
ηλεκτρονική εφαρμογή για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2014, τα οποία
πρέπει να εξοφληθούν μέχρι το τέλος του έτους. Μέσω twitter ο Γενικός Γραμματέας
Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης διέψευσε τις φήμες που ήθελαν το σύστημα να
ανοίγει σήμερα Δευτέρα: «(Η εφαρμογή) δεν ανοίγει σήμερα. Τα σχετικά δημοσιεύματα
παραπληροφορούν».
Όπως και πέρυσι έτσι και εφέτος οι φορολογούμενοι θα εισέρχονται στο Taxisnet, θα
αναγράφουν τα στοιχεία τους στην ειδική εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων, θα εκτυπώνουν το έντυπο με τα τέλη κυκλοφορίας που τους αντιστοιχούν και
με
την
εκτύπωση
θα
πληρώνουν
το
ποσό
στην
τράπεζα.
Τα τέλη κυκλοφορίας για το 2014 δεν έχουν μεταβληθεί σε σχέση με τα τέλη
κυκλοφορίας του 2013.
ΟΑΕΕ: Ξεκινά την 1η Δεκεμβρίου η θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας
Την 1η Δεκεμβρίου ξεκινά η διαδικασία θεώρησης βιβλιαρίων ασθενείας για το 2014 από
τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ). Απαραίτητη προϋπόθεση
για τη θεώρηση των βιβλιαρίων, σύμφωνα με σχετική απόφαση του υπουργού Εργασίας
Γιάννη Βρούτση, είναι να έχουν εξοφληθεί όλες οι ασφαλιστικές εισφορές της τελευταίας
τριετίας μέχρι και τον Αύγουστο του 2013.
Αντίστοιχα, για έκδοση βιβλιαρίου θα πρέπει να έχουν καταβληθεί όλες οι απαιτητές
υποχρεώσεις τουλάχιστον μια τριετία πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Στην
περίπτωση που ο ασφαλισμένος παραλάβει την αυτοκόλλητη ετικέτα για τη θεώρηση
βιβλιαρίου, σημαίνει ότι πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις και αυτόματα ανανεώνεται
η ισχύς του βιβλιαρίου για όλο το επόμενο έτος, κάτι που ισχύει για τον ίδιο και για τα
προστατευόμενα τέκνα, ηλικίας έως 18 ετών.
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Σήμερα οι κηδείες των δυο νεαρών χρυσαυγιτών
Στην τελευταία τους κατοικία θα οδηγηθούν σήμερα οι δύο νεαροί που δολοφονήθηκαν
την Παρασκευή έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στο Νέο Ηράκλειο. Η κηδεία του
26χρονου Γιώργου Φουντούλη θα γίνει στις 15:00 στο Παλαιό Ηράκλειο, ενώ σε
κοιμητήριο της Αρτέμιδας θα γίνει η κηδεία του 22 χρονου Μανόλη Καπελώνη.
Σε μήνυμα, που ανήρτησαν τα μέλη της οικογένειας Φουντούλη σε σελίδα κοινωνικής
δικτύωσης, τονίζουν ότι δεν θέλουν να παρευρεθεί στην κηδεία κανένας πολιτικός από
κανένα κόμμα.
Στο μεταξύ, το βίντεο με τη δολοφονική επίθεση στα γραφεία της Χρυσής Αυγής στο Νέο
Ηράκλειο και μοτοσικλέτα που βρέθηκε στην περιοχή εξετάζει η Αντιτρομοκρατική, η
οποία επικεντρώνεται -χωρίς όμως να μπορεί να αποκλειστεί τίποτε στην παρούσα
φάση- στο ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας. Η έρευνα επικεντρώνεται ιδιαίτερα στο
βίντεο στο οποίο καταγράφεται η επίθεση αλλά και στη μαρτυρία του τέταρτου μέλους
της Χρυσής Αυγής, που ήταν στην είσοδο την ώρα του περιστατικού και διέφυγε
εγκαίρως στο εσωτερικό. Η αστυνομία ευελπιστεί επίσης σε άντληση στοιχείων από
καταθέσεις που ενδεχομένως υπάρξουν για το διάστημα που προηγήθηκε της επίθεσης.
ΟΒΣΘ: Απάτη με πρόσχημα την «επίλυση» προβλημάτων με τον ΟΑΕΕ
Την προσοχή των βιοτεχνών εφιστά η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων
Θεσσαλονίκης καθώς όπως αναφέρει έχουν διαπιστωθεί κρούσματα εκμετάλλευσής τους,
με πρόσχημα την επ’ αμοιβή «επίλυση» των προβλημάτων τους σε σχέση με τις οφειλές
στον ΟΑΕΕ και τις επαπειλούμενες κατασχέσεις. Η Ομοσπονδία διαβεβαιώνει μάλιστα ότι
οι βιοτέχνες μπορούν είτε ως ομάδα είτε προσωπικά ο καθένας να χρησιμοποιήσουν
νομικά μέσα για να διεκδικήσουν το δίκιο τους. «Τέτοιου είδους «προσεγγίσεις» από
οποιονδήποτε είναι πέρα από κάθε νόμιμη διαδικασία» σημειώνει η ΟΒΣΘ.
Σε κάθε περίπτωση, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της, «μόνο η αλλαγή της ισχύουσας
νομοθεσίας θα απαλλάξει τους συναδέλφους από τις κατασχέσεις και την διακοπή της
ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης».«Αυτός είναι και ο κύριος στόχος που έχει θέσει
η Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και εν γένει οι συνδικαλιστικοί φορείς των επαγγελματοβιοτεχνών, η δια
νόμου αλλαγή αυτής της σκληρής και ανάλγητης πολιτικής» καταλήγει η ανακοίνωση της
Ομοσπονδίας.
Αντίθετος με το προτεινόμενο χειμερινό ωράριο ο ΣΚΩΘ
Tη δυσαρέσκεια του εκφράζει ο Σύλλογος Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών
Θεσσαλονίκης αναφορικά με την ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης,
σχετικά με το νέο προτεινόμενο χειμερινό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων. Όπως
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «ανατρέπονται οι κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού,
με αποτελέσματα να διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς».
«Εκτιμούμε ότι το νέο ωράριο δε πρόκειται να προσθέσει χρήματα στα ταμεία ενώ
παράλληλα θα αυξήσει το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Καλούμε τον Εμπορικό
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Σύλλογο Θεσσαλονίκης, να επανεκτιμήσει την αντίληψη που έχει για το χειμερινό
ωράριο», αναφέρει ο ΣΚΩΘ.
Στα Attica περνά το κτίριο των καταστημάτων «Φωκάς» στην Τσιμισκή
Μετά την απόσυρση των δύο εκ των τριών εταιρειών που είχαν καταθέσει προσφορές για την
εκµίσθωση του κτιρίου της Αγίας Θεοδώρας, επί της οδού Τσιµισκή, µοναδικός πλειοδότης
αναδείχθηκε η εταιρεία ΑΤΤΙCA στην οποία περνά το εν λόγω ακίνητο έναντι µηνιαίου
µισθώµατος 105.000 ευρώ
Υπενθυμίζεται πως οι όροι που τίθενται στο νέο επενδυτή είναι τέσσερις και αφορούν τα
εξής: να καταθέσει άμεσα, με την ανάληψη του κτιρίου, εγγυητική επιστολή ύψους 1,2
εκατ, ευρώ, να καταθέσει ένα ακόμα ισόποσο ποσό για το ενοίκιο του πρώτου χρόνου
λειτουργίας της νέας επιχείρησης, να επενδύσει κεφάλαιο 4 εκατ. ευρώ για την
ανακαίνιση του πολυκαταστήματος στην οδό Τσιμισκή και να το λειτουργήσει με
τουλάχιστον 160 άτομα, δίνοντας προτεραιότητα στους ήδη απασχολούμενους σε αυτό.

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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