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Στην τελική ευθεία η κυβέρνηση για το δεύτερο κύµα διαθεσιµότητας
Το θέµα της κινητικότητας των υπαλλήλων και τα οργανογράµµατα των υπουργείων θα
βρεθούν στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συµβουλίου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης που
συνεδριάζει το µεσηµέρι στο Μέγαρο Μαξίµου, υπό τον Αντώνη Σαµαρά.
Στη συνεδρίαση αυτή θα µπουν οι τελευταίες πινελιές στο σχέδιο διαθεσιµότητας 12.500
δηµοσίων υπαλλήλων εντός του Σεπτεµβρίου. Στο δεύτερο κύµα διαθεσιµότητας θα ενταχθούν
υπάλληλοι των ΟΤΑ, από το χώρο της Υγείας, καθώς και από την «περιφέρεια του ∆ηµοσίου»,
δηλαδή από νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα, όπως δήλωσε ο υπουργός
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, Κυρικάκος Μητσοτάκης. Ειδικά για τα εν λόγω νοµικά πρόσωπα,
ο υπουργός εξήγησε πως ενδέχεται να υπάρξουν συγχωνεύσεις, αλλά και «σχέδια ορθολογικής
διαχείρισης».
Καταργείται µετά από 24 χρόνια η άδεια χειρισµού Η/Υ στο ∆ηµόσιο
Την κατάργηση, µετά από 24 χρόνια, της ειδικής άδειας χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή
που λαµβάνουν οι δηµόσιοι υπάλληλοι και η οποία ανέρχεται σε έξι ηµέρες ανά έτος
ανακοίνωσε ο υπουργός ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως τόνισε
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στον ΣΚΑΪ ο κ. Μητσοτάκης, οι εργατοώρες που θα προκύψουν από την κατάργηση της
συγκεκριµένης άδειας αντιστοιχούν στην πρόσληψη επιπλέον 5.000 δηµοσίων υπαλλήλων.
«Η άδεια υπολογιστή την οποία δικαιούνταν οι δηµόσιοι υπάλληλοι καταργείται, καθώς ανήκει
σε µία άλλη εποχή. Σήµερα, στην εποχή της κρίσης, δεν µπορούµε να συντηρούµε
αναχρονιστικά προνόµια. Πιστεύω ότι η κατάργηση της συγκεκριµένης άδειας είναι ένα µικρό,
αλλά συµβολικό βήµα για τον εκσυγχρονισµό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» αναφέρει σε
ανακοίνωσή του το υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης.
Στην επίθεση περνά από τη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας
Τους βασικούς άξονες της πολιτικής πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ, που αποτελούν και τους
κεντρικούς προγραµµατικούς άξονες του κόµµατος, θα παρουσιάσει το τριήµερο από σήµερα,
Παρασκευή έως και την Κυριακή ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, την οποία θα
επισκεφθεί στο πλαίσιο της 78ης ∆ΕΘ.
Ο κ. Τσίπρας θα µιλήσει το απόγευµα της Παρασκευής (19.30) σε ανοιχτή συγκέντρωση στον
Λευκό Πύργο. Αύριο θα επισκεφθεί την έκθεση, θα συναντηθεί µε τον δήµαρχο Γιάννη
Μπουτάρη και τον περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα και το απόγευµα θα απευθύνει την
οµιλία στους παραγωγικούς φορείς.
Τέλος οι πληρωµές µε µετρητά στις εφορίες
Με κάρτα ή µε επιταγή θα πρέπει να πηγαίνουν οι φορολογούµενοι στις εφορίες προκειµένου
να πληρώσουν τις οφειλές τους, σύµφωνα µε απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Εσόδων, µε
την οποία καταργούνται οι πληρωµές µε µετρητά.
Στόχος του οικονοµικού επιτελείου είναι να εξυπηρετούνται καλύτερα οι φορολογούµενοι και
µειωθούν οι ουρές στις εφορίες. Όσο µικρή και αν είναι η πληρωµή στην εφορία θα πρέπει να
γίνεται είτε µε επιταγή, είτε µε πιστωτική κάρτα. Οι πολίτες θα µπορούν να εξοφλούν στις
τράπεζες ή τα ΕΛ.ΤΑ µε τον ειδικό κωδικό που θα υπάρχει στις φορολογικές δηλώσεις. Η
προµήθεια των κωδικών για την Ταυτότητα Οφειλής ή την Ταυτότητα Ρυθµισµένης Οφειλής,
θα γίνεται µέσω του δικτυακού τόπου της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων
από το ειδοποιητήριο που θα λαµβάνουν από τις εφορίες και τη ΓΓΠΣ.
Μείωση 2,8% κατέγραψαν οι τιµές εισαγωγών στη βιοµηχανία τον Ιούλιο
Μείωση 2,8% κατέγραψαν οι τιµές εισαγωγών στη βιοµηχανία τον Ιούλιο σύµφωνα µε
στοιχεία που ανακοίνωσε σήµερα Παρασκευή η Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Ειδικότερα, ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία του µηνός Ιουλίου 2013, σε
σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2012, σηµείωσε µείωση 2,8%, έναντι αύξησης
3,4% που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2012 προς το 2011.
Επιστολή Μίχαλου σε Στουρνάρα για τη φορολογική νοµοθεσία
Περαίωση εκκρεµών υποθέσεων, εξορθολογισµό των τεκµηρίων διαβίωσης, έκπτωση των
τόκων επιχειρηµατικών δανείων, µείωση φόρων για ενοίκια κύριας κατοικίας και µέριµνα για
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όσους πλήττονται από την κρίση ζητεί ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ Κωνσταντίνος Μίχαλος µε
επιστολή του στον υπουργό Οικονοµικών Γιάννη Στουρνάρα.
Με την επιστολή του ο κ. Μίχαλος επισηµαίνει τις αλλαγές που ζητεί η επιµελητηριακή
κοινότητα για τη φορολογική νοµοθεσία, «προκειµένου αυτή να εκσυγχρονιστεί και να
αποτελέσει εργαλείο ανάπτυξης και εξόδου από την κρίση, τόσο για την ίδια την Πολιτεία, όσο
και για τον επιχειρηµατικό κόσµο».
Έκταση και υποστήριξη για τη Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης υποσχέθηκε ο
Τσαυτάρης
Έκταση και κάθε είδους υποστήριξη, προκειµένου να δηµιουργηθεί στη Θεσσαλονίκη Ζώνη
Καινοτοµίας θα προσφέρει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως διαβεβαίωσε ο υπουργός
Αθανάσιος Τσαυτάρης στη διάρκεια ηµερίδας στο πλαίσιο της ∆ΕΘ.
«Η Θεσσαλονίκη διαθέτει επιστηµονικά ινστιτούτα, πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα που
µπορούν σε συνεργασία µε τον πρωτογενή τοµέα να συνεισφέρουν στη δηµιουργία µιας
ολοκληρωµένης – σύγχρονης Ζώνης Καινοτοµίας», είπε ο υπουργός.
Στο µεταξύ, σύµφωνα µε τον κ.Τσαυτάρη, οι εξαγωγές των ελληνικών γεωργικών προϊόντων
το πρώτο εξάµηνο του 2013, αυξήθηκαν κατά 20%, ενώ από τα συνολικά 10 προϊόντα που
φέρνουν συνάλλαγµα στη χώρα τα πέντε είναι γεωργικά. Υπογράµµισε δε ότι η έρευνα, η
τεχνολογία και η καινοτοµία στην ελληνική γεωργία αποτελεί «µοναδική διέξοδο που έχει η
χώρα για να αυξήσει την πρωτογενή παραγωγή και να βγει από την κρίση».
Έργα 777 εκατ.ευρώ στη Βόρεια Ελλάδα στο πλαίσιο του Προγράµµατος Περιβάλλον
Στο 50% του προϋπολογισµού του φτάνει η απορρόφηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη - ΕΠΠΕΡΑΑ ενώ, από το Ιούνιο του 2012 και µέχρι
σήµερα, έχει µειωθεί κατά 30% το ποσοστό της υπερδέσµευσης και η ενεργοποίηση του
Προγράµµατος φτάνει πλέον στο 81%.
Την ανακοίνωση έκανε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Καλαφάτης, στο
πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που διοργάνωσε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του
Προγράµµατος, µε αφορµή τη συµµετοχή της στη ∆ΕΘ. Σύµφωνα µε τον κ. Καλαφάτη, το
ΕΠΠΕΡΑΑ προωθεί στη Βόρεια Ελλάδα σηµαντικές επενδύσεις µε προϋπολογισµό που
υπερβαίνει τα 777 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 200 εκατ. ευρώ αφορούν έργα στη
Θεσσαλονίκη. Πρόσφατα µάλιστα το ΕΠΠΕΡΑΑ προχώρησε στη διενέργεια δύο
αρχιτεκτονικών διαγωνισµών για την ανάπλαση και αναβάθµιση του θαλάσσιου µετώπου της
παλιάς παραλίας, από τον Λευκό Πύργο έως το Λιµάνι και του περιαστικού δάσους του Σέιχ
Σου.
Σύµφωνα µε τον κ. Καλαφάτη, το ΕΠΠΕΡΑΑ προωθεί στη Βόρεια Ελλάδα σηµαντικές
επενδύσεις µε προϋπολογισµό που υπερβαίνει τα 777 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 200 εκατ.
ευρώ αφορούν έργα στη Θεσσαλονίκη. Πρόσφατα µάλιστα το ΕΠΠΕΡΑΑ προχώρησε στη
διενέργεια δύο αρχιτεκτονικών διαγωνισµών για την ανάπλαση και αναβάθµιση του θαλάσσιου
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µετώπου της παλιάς παραλίας, από τον Λευκό Πύργο έως το Λιµάνι και του περιαστικού
δάσους του Σέιχ Σου.
Σε συµµετοχή στην κινητοποίηση της 16ης Σεπτεµβρίου καλεί η ΟΒΣΘ
Στην εξαγγελθείσα κινητοποίηση της ΓΣΕΒΕΕ, µε κλείσιµο των επιχειρήσεων τη ∆ευτέρα 16
Σεπτεµβρίου, συµµετέχει µε οµόφωνη απόφαση του διοικητικού της συµβουλίου η
Οµοσπονδία Βιοτεχνικών Σωµατείων Θεσσαλονίκης (ΟΒΣΘ). Στην κινητοποίηση συµµετέχει
και το Σωµατείο Ιδιοκτητών Επιβατηγών Αυτοκινήτων Ταξί Θεσσαλονίκης «Ο ΕΡΜΗΣ».
Την ίδια µέρα θα πραγµατοποιηθεί συγκέντρωση διαµαρτυρίας στις 12.00 µµ στο υπουργείο
Μακεδονίας Θράκης, όπου και θα επιδώσει ψήφισµα στον υπουργό.
Η ΟΒΣΘ καλεί τους επαγγελµατίες, βιοτέχνες και έµπορους να δείξουν µε τη δυναµική τους
συµµετοχή την αντίθεσή τους «στην εκούσια πολιτική εξόντωσης των πολύ µικρών και µικρών
επιχειρήσεων της χώρας που ακολουθεί η κυβέρνηση».
Απέρριψε ο Ντάισελµπλουµ το πορτογαλικό αίτηµα για χαλάρωση του στόχου για το
έλλειµµα
Στην απόρριψη του πορτογαλικού αιτήµατος για χαλάρωση του στόχου για το έλλειµµα του
2014 προχώρησε από το Βίλνιους της Λιθουανίας ο επικεφαλής του Eurogroup Γερούν
Ντάισελµπλουµ.
Σηµειώνεται ότι ένα 24ωρο νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος της πορτογαλικής κυβέρνησης Πάουλο
Πόρτας, µιλώντας στην αρµόδια κοινοβουλευτική επιτροπή υποστήριξε πως ο στόχος για το
έλλειµµα στον προϋπολογισµό του 2014 θα πρέπει να τεθεί στο 4,5% του ΑΕΠ αντί για το 4%
που έχει συµφωνήσει η χώρα µε τους διεθνείς πιστωτές. Κατά την προσέλευσή του στο άτυπο
Eurogroup, o Ολλανδός αξιωµατούχος ξεκαθάρισε πως η Πορτογαλία θα πρέπει να εµµείνει
στους στόχους για τη µείωση του ελλείµµατος.
Σύµβουλος της σερβικής κυβέρνησης αναλαµβάνει ο Στρος Καν
Ο πρώην γενικός διευθυντής του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, Ντοµινίκ Στρος Καν
δέχθηκε τελικά να αναλάβει χρέη συµβούλου της σερβικής κυβέρνησης, όπως γνωστοποίησε ο
αντιπρόεδρός της, Αλεξάνταρ Βούτσιτς.
Ο πρώην επικεφαλής του ∆ΝΤ θα παρέχει συµβουλές στον πρωθυπουργό της Σερβίας, Ίβιτσα
Ντάτσιτς, στον κ. Βούτσιτς και στον υπουργό Οικονοµικών Λάζαρ Κρστιτς, σύµφωνα µε το
Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

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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