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ΕΛΣΤΑΤ: Πτωτικά κινήθηκαν τον Αύγουστο οι εισαγωγές και οι εξαγωγές
Πτωτικά κινήθηκαν τον Αύγουστο τόσο οι εισαγωγές, όσο και οι ελληνικές εξαγωγές,
σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία των εμπορευματικών
συναλλαγών της χώρας.
Ειδικότερα, η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 3.283,1 εκατ.
ευρώ, έναντι 3.926,7 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο 2013, παρουσιάζοντας μείωση 16,4%
(χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση 13%). Η συνολική αξία των εξαγωγώναποστολών ανήλθε στο ποσό των 2.052,6 εκατ. ευρώ, έναντι 2.180,9 εκατ. ευρώ τον
Αύγουστο πέρυσι, παρουσιάζοντας μείωση 5,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε
μείωση 6,1%).
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Δεν ανακόπτεται η πτωτική τάση στην αγορά των ακινήτων
Πτωτικά θα συνεχίσουν να κινούνται τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους οι τιμές των
κατοικιών, οι οποίες υποχωρούν ήδη 7% στη διάρκεια του 2014.
Παρά την πτώση των τιμών κατά 42% σε πραγματικές τιμές (36,4% σε ονομαστικές)
μεταξύ τρίτου τριμήνου 2008 και δεύτερου τριμήνου 2014, εντούτοις η υποχώρηση θα
συνεχιστεί, σύμφωνα με ανάλυση του τμήματος ακινήτων της Τράπεζας της Ελλάδος. Η
μεγαλύτερη πτώση καταγράφεται στα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα, Αθήνα και
Θεσσαλονίκη, καθώς και στα παλαιότερα ακίνητα. Στο διάστημα 2008-2014, οι τιμές των
διαμερισμάτων στην Αθήνα υποχώρησαν 38,8%, στη Θεσσαλονίκη 38,5% και στις άλλες
πόλεις 34%.
Ενδεικτικά της κατάστασης στην αγορά είναι τα στοιχεία για τις συναλλαγές. Από
215.100 το 2005 προβλέπεται πως θα υποχωρήσουν σε μόλις 35.000 το 2014 (47.600 το
2013). Στην Αθήνα, ενώ το 2005 είχαν πραγματοποιηθεί 68.800 συναλλαγές, το 2013
καταγράφονται μόλις 11.600.
Αλλαγές σε κόκκινα δάνεια, ΦΠΑ, ΓΓΔΕ και ΑΕΠ ζητά η τρόικα
Την αναθεώρηση του στόχου για την ανάπτυξη το 2015 από το 2,9% του ΑΕΠ στο 2,5%,
την εξαίρεση των μεγάλων επιχειρήσεων οφειλετών από τη ρύθμιση για τα «κόκκινα
δάνεια», τη θεσμική αυτονόμηση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, αλλά και
την κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ που ισχύει σήμερα στα νησιά, ζήτησαν χθες από τον
υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη οι επικεφαλής της τρόικας.
Στη φάση αυτή διαφαίνεται πως αρχικά, εντός των επομένων εβδομάδων, θα
κατατεθούν στη Βουλή οι ρυθμίσεις των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας για την
αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία
(πιθανόν σε λιγότερες από 100 δόσεις) και σε δεύτερο χρόνο θα κατατεθούν προς
ψήφιση οι ρυθμίσεις του υπουργείου Ανάπτυξης για τα «κόκκινα»επιχειρηματικά δάνεια
και τα μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια νοικοκυριών. Η τρόικα
ζήτησε μάλιστα να εξαιρεθούν από τη ρύθμιση για τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια
μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου και των τραπεζών, κάτι που αφήνει εκτός ρύθμισης 1.000
μεγάλες επιχειρήσεις.
Αρχίζει η τριήμερη μάχη για την ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση
Το απόγευμα αρχίζει στη Βουλή η συζήτηση για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην
κυβέρνηση, η οποία θα καταλήξει τα μεσάνυχτα της Παρασκευής με την ψηφοφορία. Η
κυβέρνηση αναμένεται να εστιάσει στην ανάγκη σταθερότητας και την προοπτική
εξόδου από το μνημόνιο, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ θα αναπτύξει το δικό του πρόγραμμα, ασκώντας
παράλληλα σκληρή κριτική στην κυβέρνηση.
Η πρώτη τοποθέτηση αναμένεται να γίνει από τον υπουργό Υγείας, Μάκη Βορίδη,
επιλογή που έχει σχολιαστεί και στο εσωτερικό της ΝΔ. Εξάλλου, κατά τη συζήτηση για
την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ορίστηκε ο Τάσος
Νεράτζης, αντί του Αδωνι Γεωργιάδη.
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Η κυβέρνηση αναμένεται να εστιάσει στην ανάγκη πολιτικής σταθερότητας και να
αναδείξει τον οδικό χάρτη της εξόδου της χώρας από το μνημόνιο. Ο πρωθυπουργός θα
τοποθετηθεί το βράδυ της Παρασκευής, καθώς θα βρίσκεται στο Μιλάνο συμμετέχοντας
στη Σύνοδο Κορυφής για την απασχόληση και την ανεργία.
Έσοδα 10,3 εκατ. ευρώ από την πώληση έξι ακινήτων του Δημοσίου
Ποσό ύψους 10.325.000 ευρώ εισέπραξε το ΤΑΙΠΕΔ από την πώληση έξι ακινήτων του
Δημοσίου μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας www.e-publicrealestate.gr. Το τίμημα,
σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, είναι κατά 14% υψηλότερο των αντίστοιχων τιμών εκκίνησης.
Τα έξι ακίνητα που πωλήθηκαν σήμερα, είναι τα εξής:
•
•
•
•
•
•

4όροφο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας - Μητροπόλεως 9 (τίμημα 3.785.000 ευρώ),
6όροφο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας - Ευαγγελιστρίας 9 (1.720.000 ευρώ),
οικόπεδο με 11 κτίρια στο Μοσχάτο - Φλωρίνης 18 (1.800.000 ευρώ),
ακίνητο στην οδό Θεοφίλου 13 - Ανω Πόλη Θεσσαλονίκη (540.000 ευρώ),
αγροτεμάχιο στο Παγγαίο Ν.Καβάλας (1.450.000 ευρώ)
κτήμα στον οικισμό Καλά Νερά - Μαγνησία (1.030.000 ευρώ).

Με στρατιωτικές τιμές η κηδεία των τριών στρατιωτών
Tο τελευταίο αντίο θα πουν σήμερα φίλοι και συγγενείς στους τρεις στρατιώτες, που
έχασαν χθες τη ζωή τους, όταν εξερράγη όλμος κατά τη διάρκεια βολής με βαριά όπλα
στο Βόλο. Όπως έγινε γνωστό, οι τρεις νεαροί θα κηδευτούν με στρατιωτικές τιμές και
αγήματα. Στο Βόλο θα κηδευτούν οι ΕΠ.ΟΠ λοχίες Γιώργος Ορφανίδης, 33 ετών, και
Αναστάσιος Μεζαλάς, 34 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό του Αγίου
Νικολάου, παρόντος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού Χρήστου Μανωλά. Ο
19χρονος δεκανέας Φώτης Ανδρικόπουλος θα κηδευτεί στις 16:00 στο Πετρωτό Αχαΐας
και στην κηδεία του θα παραβρεθεί ο πρώτος Υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου
Στρατού.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών, η έκρηξη του όλμου οφείλεται σε
αστοχία υλικού. Όπως γράφουν Τα Νέα, ο όλμος των 81 χιλιοστών, όπως προκύπτει από
τα πρώτα στοιχεία για τις συνθήκες της τραγωδίας, εξερράγη πρόωρα, κομματιάζοντας
τον πυροσωλήνα εκτόξευσης. Είχαν προηγηθεί 12 βολές χωρίς να προκληθεί το
παραμικρό πρόβλημα.
Άντληση 1,14 δισ. ευρώ από δημοπρασία εξάμηνων έντοκων
Το Δημόσιο άντλησε 1,138 εκατ.ευρώ από την έκδοση εξάμηνων εντόκων γραμματίων
του Δημοσίου (ΕΓΔ) την Τρίτη, με το κόστος δανεισμού να παραμένει αμετάβλητο σε
σχέση
με
την
προηγούμενη
έκδοση,
σύμφωνα
με
τον
ΟΔΔΗΧ.
Το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2%, όσο και στην έκδοση του Αυγούστου,
ενώ ο συντελεστής κάλυψης διαμορφώθηκε στο 2,67 από 2,50. Ως ημερομηνία
διακανονισμού ορίστηκε η 10η Οκτωβρίου.
Από το συνολικά αντληθέν ποσό, 262,5 εκατ. ευρώ προήλθαν από μη ανταγωνιστικές
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προσφορές. Η Αθήνα διαθέτει απόθεμα εντόκων γραμματίων ύψους 15 δις ευρώ, που
αναχρηματοδοτεί με τακτικές εκδόσεις.
Στο Μιλάνο ο Σαμαράς για την Σύνοδο Κορυφής για την Απασχόληση
Στο Μιλάνο θα βρίσκεται σήμερα ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς προκειμένου να
συμμετάσχει στην τρίτη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
Απασχόληση.
Τον κ. Σαμαρά θα συνοδεύει ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Γ. Βρούτσης. Η διεξαγωγή της Συνόδου είχε αποφασιστεί στο τελευταίο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο στα τέλη Αυγούστου, με πρωτοβουλία των ηγετών της Ιταλίας Ματέο Ρέντσι
και της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ.
Ενημερωτική εκδήλωση «Doing Business in Nigeria»
Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας, το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
συνδιοργανώνουν την ενημερωτική εκδήλωση «Doing Business in Nigeria» την Τετάρτη,
15 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα διαλέξεων του ΕΒΕΘ, Τσιμισκή 29, στον
δεύτερο όροφο. Κατά την έναρξη της ημερίδας χαιρετισμό θα απευθύνουν οι
συνδιοργανωτές της εκδήλωσης καθώς και ο πρόεδρος του Ελληνο-Νιγηριανού
Επιμελητηρίου Νίνος Γιαμμάκης.
Στη συνέχεια η Α.Ε. ο πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας Ayodeji
Ayodele θα παρουσιάσει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και τις προοπτικές συνεργασίας
με τη Νιγηρία και θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες για την
επικείμενη διοργάνωση ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στη Νιγηρία, 5-10
Νοεμβρίου 2014. Η ομιλία του Πρέσβη θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα και θα
υπάρχει διερμηνεία.
Σημειώνεται ότι η εν λόγω εκδήλωση αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία
της ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στη Νιγηρία. Οι επιχειρηματίες που
ενδιαφέρονται να μετάσχουν στην ημερίδα, παρακαλούνται να συμπληρώσουν την on
line δήλωση συμμετοχής το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014. Για
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο
Δημοσίων Σχέσεων του Β.Ε.Θ., κ. Ελένη Παπαλιά, τηλέφωνο 2310 271 708,
public@veth.gov.gr, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η Τουρκία βλέπει τις φλόγες του Κομπανί να την αγγίζουν
Ο Αμπντουλάχ Οτζαλάν είχε προειδοποιήσει ότι εάν το κουρδικό Κομπανί πέσει στα χέρια
των τζιχαντιστών στη βόρεια Συρία, η ειρηνευτική διαδικασία Κούρδων και Άγκυρας
«έχει τελειώσει».
Με τον πιο αιματηρό τρόπο, οι τουλάχιστον 14 νεκροί στους δρόμους της Τουρκίας
επιβεβαιώνουν τον κίνδυνο για την Άγκυρα, η οποία όμως παρακολουθεί άπραγη -ακόμη
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κι ενώ διαπιστώνει ότι το Κομπανί «πέφτει από στιγμή σε στιγμή»- και θέτει όρους σε μία
όλο και πιο ανυπόμονη Ουάσινγκτον: Η στρατηγική πρέπει να περιλαμβάνει και πτώση
του Άσαντ, μαζί με επιτήρηση των κουρδικών περιοχών.

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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