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Αστυνομική επέμβαση για την εκκένωση της ΕΡΤ
Παρουσία εισαγγελέα, ισχυρές δυνάµεις των ΜΑΤ µπήκαν στην ΕΡΤ και εκκένωσαν το κτίριο
του Ραδιοµεγάρου στην Αγία Παρασκευή. Η επιχείρηση άρχισε στις 4:20 το πρωί µε
αποκλεισµό του χώρου της ΕΡΤ και εντολή του εισαγγελέα στους εργαζοµένους να
εγκαταλείψουν τον χώρο.
Σύµφωνα µε τον εισαγγελέα, που από τα ξηµερώµατα βρέθηκε µαζί µε τις αστυνοµικές
δυνάµεις στις εγκαταστάσεις, καµία ζηµία δεν εντοπίστηκε στο Ραδιοµέγαρο της ΕΡΤ.
Σηµειώνεται ότι η καταγραφή βιντεοσκοπήθηκε.
Για επιχείρηση που έγινε νοµιµότατα και µε τη µεγαλύτερη δυνατή προσοχή, προκειµένου να
αποκατασταθεί η οµαλότητα, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίµος Κεδίκογλου.
Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η κατάληψη στο ραδιοµέγαρο
ήταν παράνοµη και µίλησε για «λίγες δεκάδες που αντιδρούσαν». «Ήθελαν να επενδύσουν σε
σκηνικό αναταραχής. ∆εν δώσαµε αυτήν την ικανοποίηση» είπε ενώ ανάφερε ότι ο
πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος
ήταν πλήρως ενηµερωµένοι για την επέµβαση στο Ραδιοµέγαρο της ΕΡΤ.
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«Mαύρη σελίδα στην ιστορία της δημόσιας τηλεόρασης και της δημοκρατίας στον τόπο
μας» χαρακτήρισε την επέμβαση των ΜΑΤ στην ΕΡΤ ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας ότι «με τη
σημερινή εισβολή των ΜΑΤ στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ η κυβέρνηση ολοκληρώνει μια
απόλυτα πραξικοπηματική ενέργειά της σε βάρος της ενημέρωσης και της δημοκρατίας
που ξεκίνησε την 11 Ιουνίου».
Στην έγκαιρη καταβολή των δόσεων στοχεύει το υπουργείο Οικονομικών
Στην έγκαιρη ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την τρόικα αποβλέπουν στελέχη
του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, καθώς έως το τέλος του έτους θα πρέπει να
εισρεύσουν στα δημόσια ταμεία περίπου 5,4 δισ. ευρώ από τα δάνεια της ζώνης του ευρώ
και του ΔΝΤ. Πρέπει να σημειωθεί πως το Ελληνικό Δημόσιο θα βρεθεί το επόμενο
τρίμηνο αντιμέτωπο με αυξημένες πληρωμές τόκων και χρεολυσίων, γεγονός που
σημαίνει ότι εάν οι διαπραγματεύσεις με τα στελέχη της ΕΕ, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ δεν
τελεσφορήσουν εντός του Δεκεμβρίου 2013 τότε θα υπάρξει ζήτημα με τα ταμειακά
διαθέσιμα.
Σημειώνεται πως στο δίμηνο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου το Ελληνικό Δημόσιο θα πρέπει να
αποπληρώσει τοκοχρεολύσια ύψους 1,05 δισ. ευρώ προς το ΔΝΤ. Συγκεκριμένα εντός του
Νοεμβρίου το Ελληνικό Δημόσιο θα πρέπει να αποπληρώσει τοκοχρεολύσια ύψους 670
εκατ. ευρώ προς το ΔΝΤ, ενώ το Δεκέμβριο θα πρέπει να καταβάλει ακόμη 380 εκατ.
ευρώ προς το Ταμείο.
Το μεγάλο πρόβλημα θα ανακύψει στις 11 Ιανουαρίου 2014 όταν και θα πρέπει να
αποπληρωθούν αφ' ενός ελληνικά ομόλογα που διακρατά η ΕΚΤ συνολικού ύψους 1,8
δισ. ευρώ, αφ' ετέρου ομόλογα που κατέχουν ιδιώτες ύψους 197 εκατ. ευρώ.
Υπό ίδρυση νέο Ταµείο Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας του ∆ηµοσίου
Στη δηµιουργία νέου, πιο ευέλικτου και αποτελεσµατικού, Ταµείου Αξιοποίησης της Ακίνητης
Περιούσιας του ∆ηµοσίου προχωρεί η κυβέρνηση για την τιτλοποίηση ακινήτων και άλλων
περιουσιακών στοιχείων του ∆ηµοσίου, τα οποία δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόµα από το
ΤΑΙΠΕ∆.
Σε συνεργασία µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM) η κυβέρνηση σχεδιάζει
ήδη το ΤΑΑΠΕ∆, το οποίο θα αναλάβει τη διαχείριση συγκεκριµένων ακινήτων του ∆ηµοσίου
µε στόχο τα έσοδα που εισπράττει να κατευθύνονται για την αποπληρωµή χρέους.
Οι πλειστηριασµοί ακινήτων στις διαπραγµατεύσεις µε την τρόικα
«Κόκκινη γραµµή» κόντρα στις απαιτήσεις της Τρόικα, θεωρούν στην κυβέρνηση την
πρωθυπουργική δέσµευση ότι δεν θα κινδυνεύσει η α΄ κατοικία όσων βρίσκονται σε αδυναµία
λόγω κρίσης για να πληρώσουν τα χρέη τους στις τράπεζες.
«Σήµερα και την Παρασκευή θα δείξουν οι ελεγκτές τις πραγµατικές προθέσεις τους» έλεγε
κορυφαίο στέλεχος της κυβέρνησης, ενόψει των κρίσιµων τετ-α-τετ που θα έχουν διαδοχικά οι
υπουργοί κύριοι Κωστής Χατζηδάκης, Κυριάκος Μητσοτάκη και Γιάννης Στουρνάρας.
Από τις 10 το πρωί της Πέµπτης η «τριανδρία» Τόµσεν Μορς και Μαζούχ παζαρεύουν στο
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γραφείο του κ. Χατζηδάκη για την άρση της προστασίας από τους πλειστηριασµούς α΄
κατοικίας
από
1.1.2014.
Ο κ.Χατζηδάκης αναµένεται ότι θα επιµείνει στη θέση της κυβέρνησης ότι η πρώτη κατοικία
δεν πρέπει να κινδυνεύσει για όσους πλήττονται από την κρίση και δεν έχουν άλλα
περιουσιακά στοιχεία παρά µόνο το σπίτι τους. Αντιθέτως, θα ανοίξει ο δρόµος για όσους
διαθέτουν µεγάλη ακίνητη περιουσία και υψηλές καταθέσεις, και για τους οποίους στην
κυβέρνηση λένε πως «οχυρώνονται πίσω από τις προστατευτικές διατάξεις που ισχύουν για
τους
οικονοµικά
αδύναµους.
Νέες γραµµές χρηµατοδότησης από την ΕΤΕπ στην Ελλάδα
Στη σύναψη συμφωνιών συνολικού ύψους 550 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση έργων
σε αυτοκινητοδρόμους, υποδομές τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, καθώς και
μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα θα προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων
(ΕΤΕπ),
τη
Δευτέρα
11
Νοεμβρίου
στην
Αθήνα.
Οι σχετικές συμφωνίες θα υπογραφούν με την ευκαιρία της πραγματοποίησης για πρώτη
φορά στη χώρα μας, το διήμερο 11 και 12 Νοεμβρίου, της συνάντησης της Διευθύνουσας
Επιτροπής της ΕΤΕπ ενόψει της Προεδρίας της ΕΕ που θα αναλάβει η Ελλάδα, από την 1η
Ιανουαρίου 2014.
Προειδοποιήσεις Κ. Μίχαλου για τις κυοφορούμενες αλλαγές στις χρηματοδοτικές
ενισχύσεις της ΕΕ
Επιστολή στον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά σχετικά με τις ευρωπαϊκές
χρηματοδοτήσεις απέστειλε σήμερα Πέμπτη ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης
Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος. Ο επικεφαλής της ΚΕΕΕ ζητεί στην
επιστολή του την παρέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης προκειμένου να μην
υιοθετηθούν από την ΕΕ προτεινόμενες αλλαγές στις χρηματοδοτικές ενισχύσεις που
απολαμβάνουν αυτή τη στιγμή οι ελληνικές και εν γένει οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι
οποίες θα αποβούν καταστροφικές, ειδικότερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με τον κ. Μίχαλο αυτόν τον καιρό στις Βρυξέλλες διεξάγεται η διαπραγμάτευση
μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την εφαρμογή
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης της Ε.Ε., στις χρηματοδοτικές ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας (de minimis). Σε αυτές τις ενισχύσεις συμπεριλαμβάνονται και τα
προγράμματα δανειοδότησης (και εγγύησης δανείων από το Ελληνικό Δημόσιο)
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μέσω ευρωπαϊκών φορέων (π.χ. Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων, EIF κλπ.), τα οποία εφαρμόζονται ήδη στη χώρα μας, και αποτελούν λύση
επιβίωσης για πολλές από αυτές, δεδομένης της αδυναμίας απ’ ευθείας τραπεζικού
δανεισμού.
Στις προτεινόμενες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλαγές συμπεριλαμβάνονται νέοι
ορισμοί οι οποίοι εφ’ όσον υιοθετηθούν θα αποβούν καταστροφικοί για τις ελληνικές
επιχειρήσεις και πολλές επιχειρήσεις του Ευρωπαϊκού Νότου, αφού στην ουσία θα
καταστήσουν αδύνατη τη συμμετοχή τους σε ανάλογα προγράμματα στο μέλλον και
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συνεπώς, θα καταργήσουν τις ευρωπαϊκές επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις προς τη
χώρα μας.
Στο 1% του ΑΕΠ εκτιμά την ανάπτυξη το 2014 η Alpha Bank
Η ελληνική οικονομία βρίσκεται προ των πυλών της ανάπτυξης, επισήμανε ο ανώτερος
διευθυντής Οικονομικών Μελετών της Alpha Bank, Μιχάλης Μασουράκης, μιλώντας στο
συνέδριο Credit risk management της ΙCAP. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Alpha Bank ο
μέσος ρυθμός ανάπτυξης για το 2014 θα είναι +1%, ενώ από τις αρχές του νέου έτους θα
σημειωθούν θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης. Για το 2013 η ύφεση θα κυμανθεί σε χαμηλότερα
επίπεδα από ότι είχε αρχικά εκτιμηθεί και θα κλείσει στο 3,7%, σύμφωνα με τον κ.
Μασουράκη.
Ο κ. Μασουράκης εκτίμησε ότι το δημοσιονομικό κενό μέχρι το 2016 κυμαίνεται περίπου
στα 4 με 6 δισ. ευρώ, λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι οι βεβαιωθέντες οφειλές προς το
Δημόσιο είναι 18 δισ. ευρώ, δεν χρειάζεται να ληφθούν νέα οριζόντια μέτρα.
Άρση ασυλίας τεσσάρων βουλευτών της ΧΑ
Στην άρση της ασυλίας τεσσάρων βουλευτών της Χρυσής Αυγής, των Ζαρούλια, Μπούκουρα,
Παναγιώταρο και Κασιδιάρης προχώρησε η Βουλή. Η συζήτηση στη Βουλή διεξήχθη σε κλίµα
έντασης, κυρίως όταν πήραν το λόγο οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι σε ένδειξη
διαµαρτυρίας αποχώρησαν από την ψηφοφορία κάνοντας λόγο για παράνοµη διαδικασία.
«Επιθυµώ την άρση της ασυλίας µου για να µάθω και εγώ ποιός είναι ο λόγος να µεταφέρω
σφαίρα στο στόµα του λύκου», είπε κατά την οµιλία της η Ελένη Ζαρούλια.
Υποψήφιος δήμαρχος ο Χρήστος Μάτης
Την υποψηφιότητά του για την δημαρχία της Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε και επίσημα το
βράδυ της Τετάρτης ο δημοτικός σύμβουλος Χρήστος Μάτης. Κατέρχεται ως
ανεξάρτητος, καθώς στις προηγούμενες εκλογές υποστηρίχθηκε από τους Οικολόγους
Πράσινους.
«Στα περισσότερα από τα προβλήματα της καθημερινότητας δεν μπορούν να υπάρχουν
απαντήσεις με βάση το κομματικό χρώμα. Υπάρχει σήμερα κόμμα που έχει
επεξεργασμένες θέσεις για κάποιο από αυτά τα θέματα;», είπε ο κ. Μάτης αναφερόμενος
στην κομματικές στηρίξεις.
Η κρίση... ταΐζει τους δισεκατομμυριούχους
Ο αριθμός των υπερβολικά πλούσιων ανθρώπων, η περιουσία των οποίων ξεπερνά το 1
δισ. δολάρια, κατέρριψε ένα νέο ρεκόρ το 2013 καθώς στον κατάλογο εντάχθηκαν πολλά
νέα ονόματα από την Ασία, σύμφωνα με μια έρευνα που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα
από την ελβετική τράπεζα UBS και το ινστιτούτο μελετών του Χονγκ Κονγκ Wealth-X.
Τον περασμένο Ιούνιο στον πλανήτη υπήρχαν συνολικά 2.170 δισεκατομμυριούχοι, ο
αριθμός τους δηλαδή αυξήθηκε κατά 0,5% μέσα σε έναν χρόνο.
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Η αξία της περιουσίας τους αυξήθηκε κατά 5,3% από τον Ιούλιο του 2012 μέχρι τον
Ιούνιο φέτος, διευκρίνισαν οι συγγραφείς της μελέτης. Η μεγαλύτερη αύξηση
καταγράφηκε στην Ασία απ' όπου κατάγονται οι 18 από τους νεοεισερχόμενους στη
λίστα. Οι περιουσίες των Ασιατών αυξάνονται με καταιγιστικούς ρυθμούς (13% φέτος),
γεγονός που σημαίνει ότι μέσα στην επόμενη πενταετία μπορεί να ξεπεράσουν το σύνολο
της περιουσίας των Βορειοαμερικάνων.
Αφότου ξέσπασε η οικονομική κρίση του 2009, ο κύκλος των δισεκατομμυριούχων
διευρύνθηκε κατά 810 μέλη. Η περιουσία τους υπερδιπλασιάστηκε φτάνοντας τα 6,5
τρισεκατομμύρια δολάρια (4,8 τρισ. ευρώ), ποσό «ικανό να καλύψει το δημοσιονομικό
έλλειμμα των ΗΠΑ μέχρι το 2024», εκτιμούν οι ερευνητές. Σύμφωνα με την έρευνα, έξι
στους δέκα είναι αυτοδημιούργητοι, ενώ οι υπόλοιποι κληρονόμησαν την περιουσία τους
ή κατάφεραν να την μεγαλώσουν.

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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