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Δραστικά μέτρα για την πάταξη των κλοπών πρώτων υλών στη Σίνδο, ζητά το
ΒΕΘ
Την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων φορέων της πολιτείας, προκειμένου να μπει ένα
τέλος στα επαναλαμβανόμενα περιστατικά κλοπών πρώτων υλών, που έχουν γίνει πλέον
καθημερινό φαινόμενο σε επιχειρήσεις στη δυτική Θεσσαλονίκη, ζητά το Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).
Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι το ΒΕΘ είχε αναδείξει το θέμα μετά από σειρά
καταγγελιών μελών του, τον Ιούλιο του 2012, εντούτοις μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει το
παραμικρό, παρόλο που η κατάσταση έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
Σε σημερινή επιστολή του, προς τον υπουργό Δημόσιας Τάξης, Νίκο Δένδια, τον υπουργό
Μακεδονίας-Θράκης, Θόδωρο Καράογλου, τον περιφερειάρχη
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα, την Εισαγγελία Πρωτοδικών
Θεσσαλονίκης, τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και το Σώμα Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος, το ΒΕΘ υπογραμμίζει ότι «επανέρχεται στο θέμα της δράσης συμμοριών σε
περιοχές που βρίσκονται εγκατεστημένες επιχειρήσεις του νομού Θεσσαλονίκης και
1

κυρίως στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου, προκειμένου να καταγγείλει εκ νέου το
απαράδεκτο αυτό γεγονός, που τείνει να εδραιωθεί σε φυσιολογικό» Επιπλέον απαιτεί
«από κάθε αρμόδιο θεσμοθετημένο φορέα της πολιτείας να πράξει τα δέοντα, ώστε
συντονισμένα να επιβληθεί το αυτονόητο».
«Το κύκλωμα, στους παροικούντες την Ιερουσαλήμ, είναι γνωστό. Από τη μια οι
ληστοσυμμορίες οι οποίες λυμαίνονται την περιοχή ανενόχλητες, εξοπλισμένες με κάθε
τεχνικό μέσο και δυνατότητες εξουδετέρωσης όλων των μέτρων ασφαλείας και από την
άλλη η αποδοχή των κλοπιμαίων από καθόλα νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις.
Επιτέλους το αμαρτωλό κύκλωμα πρέπει να σπάσει» σημειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ,
Παναγιώτης Παπαδόπουλος υπογραμμίζοντας «αρκετά είναι τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και δεν
χρειάζεται η δράση των συμμοριών που λυμαίνονται ανενόχλητες τις περιουσίες τους, να
αποτελέσει τη χαριστική βολή για την παύση της λειτουργίας τους».
Το μεσημέρι ξεκινά η συζήτηση στη Βουλή επί της πρότασης μομφής
Αρχίζει το μεσημέρι η τριήμερη συζήτηση στη Βουλή, επί της πρότασης δυσπιστίας που
κατέθεσε χθες κατά της κυβέρνησης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας.
Όπως ομόφωνα αποφάσισε το σώμα, η συζήτηση θα αρχίσει το μεσημέρι ώστε να δοθεί η
δυνατότητα παράτασης της εγγραφής των βουλευτών που βρίσκονται στην επαρχία. Η
σχετική ονομαστική ψηφοφορία αναμένεται να διεξαχθεί το βράδυ της Κυριακής 10
Νοεμβρίου. «Παρών» θα ψηφίσουν οι βουλευτές της ΔΗΜΑΡ.
Γ.Βρούτσης: ∆εν θα µειωθούν µισθοί και συντάξεις
∆εν θα µειωθούν µισθοί και συντάξεις, διαβεβαίωσε την Παρασκευή ο υπουργός Εργασίας
Γιάννης Βρούτσης. Ο υπουργός αναφέρθηκε στις αλλαγές που θα επέλθουν στο επόµενο
διάστηµα στο ασφαλιστικό, αποσαφηνίζοντας πως οι όποιες πρωτοβουλίες θα αναληφθούν
είναι ήδη θεσµοθετηµένες.
Παράλληλα, επιβεβαίωσε τα σενάρια για επικείµενη µείωση των εργοδοτικών εισφορών, αλλά
ξεκαθάρισε πως δεν θα υπάρξουν µέτρα που θα οδηγήσουν σε µείωση µισθών και συντάξεων.
Σχέδιο για την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων
Καταργείται το «βέτο» του υπουργού Εργασίας για τις ομαδικές απολύσεις και
καθιερώνεται ένα σύστημα έξι κανόνων, όπως προβλέπεται στο σχέδιο που συζητά η
κυβέρνηση με την τρόικα. Το νέο σύστημα για τις ομαδικές απολύσεις αναμένεται να έχει
θεσμοθετηθεί
έως
το
τέλος
του
έτους.
Σύμφωνα με Τα Νέα, οι έξι κανόνες που προωθούνται είναι:
1. Ουσιαστικές διαβουλεύσεις του εργοδότη πριν από τις απολύσεις με τους
εκπροσώπους των εργαζομένων.
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2. Ενημέρωση της δημόσιας Αρχής που εντός τουλάχιστον 30 ημερών έχει την ευθύνη
να βρει λύσεις στα προβλήματα που δημιουργούνται από τις σχεδιαζόμενες
ομαδικές απολύσεις ή ακόμη και να τις περιορίσει με πρόγραμμα εθελούσιας
εξόδου ή πρόωρης συνταξιοδότησης.
3. Παρέμβαση τρίτων μερών (διαιτησία) στη διαδικασία των ομαδικών απολύσεων.
4. Υποχρέωση του εργοδότη να εξετάσει και άλλα μέτρα πριν από τη λύση των
συμβάσεων.
5. Κριτήρια επιλογής των προς απόλυση εργαζομένων.
6. Σχέδιο για τη στήριξη, κατάρτιση ή και επαναπρόσληψη κατά σειρά
προτεραιότητας των απολυόμενων αν αλλάξουν οι συνθήκες.
Μείωση 2% κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο
Μείωση 2% κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο , έναντι 1,1% το
Σεπτέμβριο, γεγονός που καταδεικνύει σημαντική αύξηση των αποπληθωριστικών
πιέσεων. Πρόκειται για την χαμηλότερη επίδοση του τιμαρίθμου από το Φεβρουάριο του
1962. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής από τη σύγκριση
Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μηνός Οκτωβρίου 2013, προς τον αντίστοιχο
Δείκτη του Οκτωβρίου 2012, προκύπτει μείωση 2%, έναντι αύξησης 1,6%, που
σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.
Ο Γενικός Δείκτης κατά το μήνα Οκτώβριο, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2013,
παρουσίασε μείωση 0,1%, έναντι αύξησης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη
σύγκριση του προηγούμενου έτους.
Μειοψήφησαν οι θιασώτες του ακριβού ευρώ στην συνεδρίαση της ΕΚΤ
Σφόδρα αντίθετοι στη μείωση των επιτοκίων του ευρώ κατά 0,25% εμφανίσθηκαν χθες
στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ο
πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας της Γερμανίας (Bundesbank) Γιένς
Βάϊτμαν και το Εκτελεστικό Μέλος της ΕΚΤ Γιοργκ Άσμουσεν.
Οι διαφωνίες των δύο Γερμανών αξιωματούχων ανέδειξαν για ακόμη μια φορά τη
διαφοροποίηση της γερμανικής πολιτικής και των γερμανικών συμφερόντων στο θέμα
της πρόσθετης ρευστότητας , αλλά κυρίως στο σκέλος της ισοτιμίας του ευρώ έναντι του
δολαρίου. Πληροφορίες των πρακτορείων Bloomberg και Reuters αναφέρουν πως 1
στους 4 κεντρικούς τραπεζίτες στο ΔΣ της ΕΚΤ διαφοροποιήθηκαν χθες με την πρόταση
για τη μείωση του επιτοκίου της κεντρικής τράπεζας. Συγκεκριμένα, , ξεχώρισαν οι
διαφωνίες των Βάιτμαν και Άσμουσεν, απέναντι στους οποίους στάθηκαν ο επικεφαλής
της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι, ο Κρίστιαν Νόιερ, επικεφαλής της Τράπεζας της Γαλλίας, ο Πίτερ
Πράτ, επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, κ.α..
Τη Δευτέρα ανοίγει το Taxisnet για τα τέλη κυκλοφορίας
Την προσεχή Δευτέρα 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. Παράλληλά αναμένεται να είναι
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διαθέσιμη και η ενημέρωση για το φόρο πολυτελείας, για όσους φορολογούμενους
διαθέτουν ΙΧ άνω των 1.929 κυβικών. Στόχος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων είναι τα δύο ειδοποιητήρια να δοθούν ταυτοχρόνως στο κοινό, ωστόσο εάν η
ειδική εφαρμογή για το φόρο πολυτελείας δεν είναι έτοιμη μέχρι τα τέλη της εβδομάδος,
τότε θα δοθεί πρώτη σε παραγωγική λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή για τα τέλη
κυκλοφορίας.
Ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης έχει ξεκαθαρίσει πως το
ειδοποιητήριο για τα τέλη κυκλοφορίας και το φόρο πολυτελείας δεν θα είναι ενιαίο και
ότι θα υπάρχει κοινή ενημέρωση και για τα δύο ειδοποιητήρια. Τα τέλη κυκλοφορίας για
το 2014 θα καταβληθούν εφάπαξ, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, ενώ αντίθετα ο φόρος
πολυτελούς διαβίωσης θα μπορεί να καταβληθεί σε 3 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
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.
Χρ. Σταϊκούρας: Στους 4 από 12 µήνες µειώθηκε ο χρόνος απονοµής συντάξεων
Την περαιτέρω μείωση του χρόνου απονομής συντάξεων του Δημοσίου στους
δικαιούχους, προαναγγέλλει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος
Σταϊκούρας. Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση σχετικά με τις
εξελίξεις στο πεδίο των συντάξεων του Δημοσίου, ότι η χρονική διάρκεια για την απονομή
της σύνταξης έχει μειωθεί, μεσοσταθμικά, στους 4- 5 μήνες από 11- 12 μήνες το
καλοκαίρι του 2012 και πως ο χρόνος αναμονής θα μειωθεί περαιτέρω.
Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, «στο κοινωνικά ευαίσθητο πεδίο
των συντάξεων του Δημοσίου, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το καλοκαίρι του
2012, τέθηκε στόχος η προώθηση της εξυγίανσης, της διαφάνειας και της
αποτελεσματικής διαχείρισης της διαδικασίας απονομής των συντάξεων. Με
συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες και διοικητικές πράξεις, πέραν των
δεσμεύσεων της χώρας έναντι των εταίρων και δανειστών, έχει επιτευχθεί καλή
προσέγγιση του στόχου. Η προσπάθεια αποδίδει καρπούς. Τα αποτελέσματα είναι
μετρήσιμα, απτά και αντανακλούν στην καθημερινότητα των πολιτών».
Συνεχίζουν να εκπέμπουν πρόγραμμα οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ
Η επέμβαση των ΜΑΤ και η εκκένωση του Ραδιομεγάρου δεν πτοεί τους εργαζόμενους
της ΕΡΤ που συνεχίζουν να εκπέμπουν -υπό δυσχερείς συνθήκες- ενημερωτικό
πρόγραμμα. Η αρχή έγινε με το δελτίο ειδήσεων των 9 το βράδυ της Πέμπτης και
συνεχίζεται την Παρασκευή με την «Πρωινή Ενημέρωση». Η εκπομπή προγράμματος από
την ΕΡΤ συνεχίζεται στο blog των εργαζομένων ertopen.com. Παράλληλα, κανονικά
συνεχίζεται η μετάδοση από την ΕΤ3.
Σημειώνεται ότι η Διεθνής και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, με αφορμή την
επέμβαση για την εκκένωση του Ραδιομεγάρου της ΕΡΤ από τις δυνάμεις των ΜΑΤ,
4

εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία «καταδικάζουν απερίφραστα τη βίαιη επιδρομή της
αστυνομίας».
Τυφώνας γίγαντας σφυροκοπά τις Φιλιππίνες, θύματα μετρά η χώρα
Ο τυφώνας Χαϊγιάν, ο ισχυρότερος στον Ειρηνικό φέτος, πλήττει τις Φιλιππίνες,
προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και καταστροφές κτιρίων στις πιο εκτεθειμένες
περιοχές της χώρας. Το σύστημα κακοκαιρίας, κατηγορίας 5, φέρνει ανέμους 300
χλμ/ώρα και σηκώνει κύματα ύψους μέχρι και έξι μέτρων στο νησιωτικό σύμπλεγμα,
αναγκάζοντας χιλιάδες να εγκαταλείψουν τις εστίες τους αναζητώντας καταφύγιο. Η
ηλεκτροδότηση έχει κοπεί σε ορισμένες περιφέρειες ενώ οι τηλεπικοινωνίες έχουν πέσει
στο κεντρικό τμήμα της χώρας.
H χώρα μετρά ήδη τους πρώτους νεκρούς, με τέσσερις να έχουν χάσει τη ζωή τους
εξαιτίας της κακοκαιρίας: Δύο άτομα έπαθαν ηλεκτροπληξία λόγω ατυχήματος που
συνδέεται με τον τυφώνα, ένα άτομο χτυπήθηκε από δέντρο που έπεσε και το τέταρτο
θύμα χτυπήθηκε από κεραυνό.

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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