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«Πρεμιέρα» της ελληνικής προεδρίας υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας
Η τελετή έναρξης της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ πραγματοποιείται την
Τετάρτη παρουσία του Χέρμαν Βαν Ρομπάι, του προέδρου της Κομισιόν Ζοζέ Μπαρόζο
και του Κολλεγίου των Επιτρόπων. Η κοινή συνεδρίαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων
και του υπουργικού συμβουλίου θα γίνει στις 13:00 στο Ζάππειο. Θα ακολουθήσει γεύμα
εργασίας και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.
Αργότερα θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου και θα ακολουθήσει η συνάντηση
Σαμαρά-Μπαρόζο.
Στις 19:30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή έναρξης στο Μέγαρο
Μουσικής με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια. Στην
τελετή θα απευθύνουν χαιρετισμό ο πρόεδρος της Κομισιόν και ο πρόεδρος του
Συμβουλίου. Λόγω των εκδηλώσεων, αποφασίστηκε να απαγορευτούν οι δημόσιες
συγκεντρώσεις και πορείες στο Κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε άλλες περιοχές του
Λεκανοπεδίου από τις 6 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα.
Να μην παραστεί στην αποψινή τελετή εγκαινίων της ελληνικής προεδρίας
προσανατολίζεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Σύμφωνα με την Αυγή, ο
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αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θέλει με αυτόν τον τρόπο να υπογραμμίσει τη
διαφωνία του ΣΥΡΙΖΑ με τις προτεραιότητες και τους προσανατολισμούς της κυβέρνησης
για την ελληνική προεδρία της ΕΕ.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η καταβολή φόρων στις Εφορίες
Σε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις θα πληρώνονται στις Εφορίες οι οφειλές των
φορολογουμένων. Εγκύκλιος που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χ.
Θεοχάρης αναφέρει πως η καταβολή των φόρων και των λοιπών δημοσίων εσόδων που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας διενεργείται σε
πιστωτικά ιδρύματα ή στα ΕΛΤΑ., με τη χρήση κωδικού πληρωμής.
Σε κάθε βεβαιωμένη στη φορολογική διοίκηση οφειλή αντιστοιχεί κωδικός πληρωμής, ο
οποίος την ακολουθεί μέχρι την εξόφλησή της και με τον οποίο ο φορολογούμενος
δύναται να καταβάλει είτε το σύνολο, είτε μέρος της οφειλής του ή των δόσεων
αποπληρωμής αυτής. Σε εξαιρετικές και μόνον περιπτώσεις θα δύναται η καταβολή των
ανωτέρω οφειλών να διενεργείται και στις ΔΟΥ.
Στουρνάρας: Ακόμη και πριν τις ευρωεκλογές οι αποφάσεις για το χρέος
Την πεποίθηση ότι μπορεί να υπάρξει απόφαση για τη διευθέτηση του ελληνικού χρέους
εντός της ελληνικής προεδρίας και πριν από τις ευρωεκλογές εξέφρασε ο υπουργός
Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας. Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε για την
ανάληψη της ελληνικής προεδρίας ο κ. Στουρνάρας αναφέρθηκε αναλυτικά στα ζητήματα
που θα διαχειριστεί η Ελλάδα στο ECOFIN το επόμενο εξάμηνο, αλλά και στο θέμα της
διευθέτησης του χρέους και της αξιολογήσεως της τρόικας.
Αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις με την τρόικα σημείωσε πως τα στελέχη του ΔΝΤ,
της ΕΕ και της ΕΚΤ θα επιστρέψουν στην Αθηνά την επόμενη εβδομάδα και εκτίμησε πως
με την ολοκλήρωση της τρέχουσας επισκόπησης θα υπάρξει συμφωνία για το ζήτημα της
χρηματοδότησης του προγράμματος και εν συνεχεία για το θέμα του χρέους. Ο κ.
Στουρνάρας τόνισε ότι από τον Απρίλιο (23 Απριλίου) οπότε θα υπάρξει η πιστοποίηση
του πρωτογενούς πλεονάσματος από την Eurostat έως τα τέλη Ιούνιου που εκπνέει
ελληνική προεδρία υπάρχει επαρκές περιθώριο ώστε να καταλήξει η συμφωνία.
Καθοριστικός μήνας ο Ιανουάριος για τις τράπεζες
Καυτός αναμένεται ο Ιανουάριος για τις ελληνικές τράπεζες, οι διοικήσεις των οποίων
βρίσκονται εν αναμονή της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων των στρες τεστ που
διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδος και του νέου νόμου για την ανακεφαλαιοποίηση, οι
διατάξεις του οποίου θα επιδράσουν καθοριστικά στην προσπάθειά τους για επιστροφή
σε ιδιωτικά χέρια.
Οι τραπεζίτες είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι για τις ασκήσεις αντοχής και τις
κεφαλαιακές ανάγκες που θα προκύψουν από τη σχετική δοκιμασία, θεωρώντας ότι
μέσω των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης και των επιχειρησιακών πλάνων που έχουν
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καταθέσει στις αρχές, μπορούν να απορροφήσουν το σύνολο των αναμενόμενων ζημιών
από τις επισφάλειες που υπολόγισε η Blackrock για την επόμενη τριετία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επίσημες ανακοινώσεις από την Τράπεζα της Ελλάδος
αναμένονται προς τα τέλη του μήνα, καθώς η οριστικοποίηση της μεθοδολογίας που θα
εφαρμοστεί για την εκτίμηση των αντοχών του συστήματος θα γίνει σε συνεργασία με
την τρόικα, η οποία αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα. Το ποσό της νέας
ανακεφαλαιοποίησης που μπορεί να χρειαστούν οι τέσσερις συστημικοί όμιλοι θα
εξαρτηθεί από τις παραμέτρους των τεστ προσομοίωσης, όπως ο ελάχιστος δείκτης
κεφαλαιακής επάρκειας που θα πρέπει να τηρείται, αλλά και ο τρόπος υπολογισμού των
εποπτικών κεφαλαίων.
Αντίδραση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την απόδραση του Χρ.Ξηρού
Την αντίδραση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προκάλεσε η είδηση της απόδρασης του
καταδικασμένου για την 17Νοέμβρη Χριστόδουλου Ξηρού. Η αμερικανική κυβέρνηση
δηλώνει ότι ανησυχεί βαθύτατα από την εξέλιξη και πως συνεργάζεται με έλληνες
αξιωματούχους για την υπόθεση, ενώ καλεί την ελληνική κυβέρνηση να εντοπίσει τον
Ξηρό και να τον στείλει στη φυλακή.
Σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στον Μ.Ιγνατίου και το Mega:
«Μας ανησυχεί βαθύτατα ότι ο καταδικασμένος για πράξεις τρομοκρατίας Χριστόδουλος
Ξηρός, ο οποίος ήταν ένα βασικό μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, που
σκότωσε πέντε υπαλλήλους της αμερικανικής Αποστολής στην Ελλάδα, αγνοείται μετά
από μια άδεια απουσίας από τη φυλακή όπου εξέτιε έξι διαδοχικές ποινές ισόβιας
κάθειρξης για δολοφονίες.
Συνεργαζόμαστε με Έλληνες αξιωματούχους σχετικά με την υπόθεση. Καλούμε την
ελληνική κυβέρνηση να εντοπίσει τον Ξηρό και να τον στείλει στην φυλακή.
Στο μικροσκόπιο οι σχέσεις του Χρ.Ξηρού με τους «Πυρήνες»
Φόβους για συντονισμό της δράσης τρομοκρατών εκφράζουν οι Αρχές μετά την
εξαφάνιση του Χριστόδουλου Ξηρού και δεδομένων των πληροφοριών πως ο
καταδικασμένος για την 17Νοέμβρη είχε αγαστές σχέσεις με κρατούμενους για την
οργάνωση «Συνωμοσία των Πυρήνων της Φωτιάς». Ο Χρ.Ξηρός φέρεται μάλιστα να
έκανε ρεβεγιόν στον Κορυδαλλό με μέλη των «Πυρήνων».
Ο Χριστόδουλος Ξηρός φέρεται να γιόρτασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς με
κρατούμενους των «Πυρήνων». Αν και στελέχη του υπουργείου Δικαιοσύνης διαψεύδουν
το περιστατικό, μαρτυρίες σωφρονιστικών υπαλλήλων αναφέρουν ότι το καταδικασμένο
μέλος της 17Ν εκμεταλλεύθηκε το εθιμοτυπικό άνοιγμα των πυλών από τα κελιά, που
πραγματοποιείται κάθε χρόνο τέτοια μέρα.
Σύμφωνα με αυτήν την εκδοχή, ο Χρ.Ξηρός έφυγε από την Ε' Πτέρυγα του Κορυδαλλού,
όπου κρατείτο, και μετέβη στην Α' πτέρυγα των κρατουμένων για τους «Πυρήνες», όπου
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είχε συνάντηση μαζί τους. Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, η γιορτή κράτησε έως τα
ξημερώματα.
Αποσύρθηκε το μέτρο των 25 ευρώ
Αποσύρθηκε το μέτρο του εισιτηρίου των 25 ευρώ για νοσήλια στα δημόσια νοσοκομεία,
με εγκύκλιο που εξέδωσε το βράδυ της Τρίτης ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Ως
ισοδύναμο μέτρο ορίστηκε η αύξηση στην τιμή των τσιγάρων και του καπνού κατά 5
λεπτά, ως «φόρος υπέρ του ΕΣΥ». Με την εγκύκλιο καταργούνται οι αντίστοιχες τρεις
εγκύκλιοι που προέβλεπαν την είσπραξη των 25 ευρώ, από τους ασθενείς για την
εισαγωγή τους στο νοσοκομείο.
Η απόσυρση του μέτρου του 25ευρου αποφασίστηκε στη συνάντηση που είχαν το
απόγευμα της Τρίτης στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με τον
αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ευάγγελο Βενιζέλο. Πάντως παρά την απόφαση της
κυβέρνησης για απόσυρση του μέτρου για το 25ευρο για εισαγωγή και νοσηλεία στα
δημόσια νοσοκομεία, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε σήμερα ότι θεωρεί
πως το μέτρο είναι σωστό και θα έπρεπε να υπάρχει.
Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο υπουργός Υγείας σημείωσε ωστόσο ότι υπάρχει κυβέρνηση
συνεργασίας, βρέθηκε ισοδύναμο μέτρο και ελήφθη η απόφαση για απόσυρση του
μέτρου.
Προβλήματα και σήμερα στο «Μακεδονία» λόγω ομίχλης
Για δεύτερη συνεχή ημέρα η λειτουργία του αερολιμένα «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη
παρεμποδίζεται από το πυκνό «πέπλο» ομίχλης που έχει σκεπάσει από νωρίς μεγάλο
μέρος της πόλης.
Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές του αεροδρομίου, εξαιτίας της ομίχλης δεν
πραγματοποιήθηκαν, το πρωί -δύο πτήσεις από την Αθήνα με προορισμό τη
Θεσσαλονίκη.
Εντυπωσιακό comeback της Ιρλανδίας
Με εντυπωσιακό τρόπο επισφράγισε η Ιρλανδία την έξοδό της από το Μνημόνιο και την
επιστροφή της στις διεθνείς αγορές: Η πρώτη δημοπρασία 10ετών ομολόγων του
Δουβλίνου αφότου... κούνησε μαντίλι στην τρόικα ήταν απόλυτα επιτυχημένη, αφού η
κυβέρνηση επιδίωκε να αντλήσει 3,75 δισ. ευρώ και συγκέντρωσε προσφορές 14 δισ.
ευρώ.
Η υψηλή ζήτηση είχε ως αποτέλεσμα την ελκυστική τιμολόγηση των τίτλων, με το μέσο
επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 3,54%, έναντι 4,15% κατά την δοκιμαστική έκδοση
10ετών τίτλων τον Μάρτιο του 2013.
Ιταλία: Ρεκόρ 37ετιας για την ανεργία
Στα επίπεδα ρεκόρ του 12,7% έφτασε η ανεργία στην Ιταλία σύμφωνα με τα στοιχεία
που ανακοίνωσε την Τετάρτη η στατιστική υπηρεσία της χώρας. Σύμφωνα με την ISTAT
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η ανεργία αυξήθηκε αναπάντεχα κατά 0,2% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο και πλέον
πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων 37 ετών.
Ρεκόρ καταγράφεται, επίσης, στην ανεργία των νέων ηλικίας 15-24 ετών που έφτασε
πλέον στα επίπεδα του 41,6%.Η ανεργία αυξάνεται σταδιακά συνεχώς από το 2011 όταν
και η Ιταλία μπήκε σε ύφεση. Όπως αναφέρει το Reuters τα στοιχεία δείχνουν ότι τα
πρώτα σημάδια οικονομικής ανάκαμψης δεν φαίνεται να επηρεάζουν την αγορά
εργασίας.

Οι 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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