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Σε 700.000 δικαιούχους το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα
Σε 13 δήμους της χώρας θα εφαρμοστεί πιλοτικά το πρόγραμμα «Ελάχιστο Εγγυημένο
Εισόδημα» που παρουσιάστηκε στο Ζάππειο από τον υπουργό Εργασίας, Γ.Βρούτση,
παρουσία του πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά και του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελου
Βενιζέλου.
Η πιλοτική εφαρμογή του θα γίνει στους δήμους Δράμας, Έδεσσας, Γρεβενών, Ιωαννίνων,
Καρδίτσας, Λευκάδας, Μεσολογγίου, Χαλκίδας, Καλλιθέας, Τρίπολης, Σάμου, Σύρου και
Μαλεβιζίου Κρήτης. Όπως τόνισε ο υπουργός Εργασίας, στην πλήρη εφαρμογή του το
πρόγραμμα θα καλύπτει 700.000 άτομα.
Μείωση 2,7% στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Αύγουστο
Διατήρηση των αποπληθωριστικών πιέσεων προαναγγέλλουν τα στοιχεία για το Γενικό
Δείκτη Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία Αυγούστου 2014. Σύμφωνα με την Ελληνική
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Στατιστική Αρχή ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία σημείωσε σε
ετήσια βάση τον Αύγουστο μείωση 2,7%, έναντι μείωσης 4,5% που σημειώθηκε κατά την
ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2013 προς το 2012.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών κατά το μήνα Αύγουστο 2014, σε σύγκριση με το
δείκτη του Ιουλίου 2014, παρουσίασε μείωση 0,7%, έναντι μείωσης 0,1%, που
σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2013.
Συνεχίζονται οι αναταράξεις για τα περί χρηματισμού βουλευτών
Αναταράξεις προκάλεσε η εισαγγελική παρέμβαση για τις καταγγελίες περί χρηματισμού
βουλευτών προκειμένου να εξασφαλιστούν οι 180 ψήφοι για την εκλογή Προέδρου της
Δημοκρατίας. Μιλώντας στο Mega το πρωί της Τρίτης, ο αντιπρόεδρος της Βουλής
Χρ.Μαρκογιαννάκης έκανε λόγο για πολύ σοβαρό θέμα και για μεθοδευμένη κίνηση του
ΣΥΡΙΖΑ, που στόχο έχει να τρομοκρατήσει τους βουλευτές, προκειμένου να μην
ψηφίσουν ελεύθερα.
Για «σχέδιο ανωμαλίας» και «ακτιβισμό της λάσπης» έκανε λόγο η κυβερνητική
εκπρόσωπος Σοφία Βούλτεψη, εξαπολύοντας επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ και τον εκπρόσωπο
του κόμματος, Πάνο Σκουρλέτη.
Απαντώντας μέσω του ΣΚΑΙ, ο Πάνος Σκουρλέτης ανέφερε: «Όποιος έχει τη μύγα
μυγιάζεται… Αυτό το λέω για τον κύριο Σαμαρά που έχει κατηγορηθεί από τον κύριο
Μητσοτάκη ότι είχε ρίξει το 1993 την κυβέρνηση με τέτοιες μεθόδους».
GPO: Προβάδισμα 6,5 μονάδων για τον ΣΥΡΙΖΑ
Προβάδισμα 6,5% του ΣΥΡΙΖΑ έναντι της Νέας Δημοκρατίας, δίνει η δημοσκόπηση της
GPO για την εκπομπή "Ανατροπή" στο Mega. Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά που
συγκεντρώνουν τα κόμματα έχουν ως εξής:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΝΔ: 20,2%
ΣΥΡΙΖΑ: 26,7%
ΠΑΣΟΚ: 4%
ΑΝΕΛ: 3%
Χρυσή Αυγή: 5,7%
ΚΚΕ: 5,7%
Ποτάμι: 6%
ΛΑΟΣ: 2,1%
ΑΝΤΑΡΣΥΑ: 1,6%
Άλλο: 4,7%
Λευκό / Άκυρο: 2,1%
Αναποφάσιστοι: 18,2%

Οι πολίτες απαντούν πως σε ποσοστό 73,5% είναι πολύ η αρκετά σίγουροι για την
απόφασή τους σχετικά με το τι θα ψηφίσουν, ενώ την απάντηση "Λίγο" ή "Καθόλου"
έδωσε το 15,2%. Εντελώς αναποφάσιστοι δήλωσαν οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 11%.
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Δημοφιλέστερος πολιτικός αναδεικνύεται από τη δημοσκόπηση ο Αλέξης Τσίπρας καθώς
συγκεντρώνει το 42,8% των θετικών απόψεων και τον ακολουθεί ο Αντώνης Σαμαράς με
ποσοστό 41%. Τρίτος σε δημοφιλία είναι ο Σταύρος Θεοδωράκης με 40% θετικές
απόψεις και ακολουθούν ο Φώτης Κουβέλης με 34% και ο Δ. Κουτσούμπας με 33,6%.
Στο 1,045 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης
Η υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και η καλοκαιρία που επικρατεί στο
σύνολο της χώρας αναμένεται να κρατήσουν χαμηλά τη μέση τιμή διάθεσης του
πετρελαίου θέρμανσης που ξεκινά να διανέμεται από αύριο, Τετάρτη. Μετά τη μείωση
του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 30% εκτιμάται ότι η
μέση τιμή διάθεσης του καύσιμου στα αστικά κέντρα θα προσεγγίσει το 1,045 ευρώ το
λίτρο, ενώ στις παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές θα είναι 6 με 10 λεπτά ακριβότερο.
Σημειώνεται πως η τιμή αυτή είναι σημαντικά χαμηλότερη από πέρυσι καθώς τον
Οκτώβριο του 2013 η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κυμάνθηκε στο 1,28 ευρώ το λίτρο.
Η τιμή του πετρελαίου θα είναι ακόμα χαμηλότερη για τα νοικοκυριά που δικαιούται
επίδομα θέρμανσης. Για αυτά η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κινηθεί στα επίπεδα
του 0,80 ευρώ ανά λίτρο, τιμή δηλαδή χαμηλότερη κατά 0,245 ευρώ ανά λίτρο ή κατά
24% έναντι της τιμής του Απριλίου 2012 (1,045 ευρώ ανά λίτρο), δηλαδή της τελευταίας
τιμής προ της αύξησης του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης.
Μεγαλώνει ο χρόνος αναμονής για τη σύνταξη
Ακόμη και δύο χρόνια πρέπει να περιμένουν οι ασφαλισμένοι προκειμένου να πάρουν τη
σύνταξή τους, ενώ μεγαλύτερη είναι η ταλαιπωρία για εκείνους που συνταξιοδοτούνται
με διαδοχική ασφάλιση.
Σύμφωνα με Τα Νέα, ενδεικτικό είναι ότι στο ΙΚΑ εκκρεμούν σήμερα 57.934 αιτήσεις
απλών συντάξεων, 10.725 με διαδοχική, 66.917 για επικουρικές και 6.704 για
επικουρικές με διαδοχική ασφάλιση. Προσωρινή σύνταξη παίρνουν 35.000 ενώ σε
εκκρεμότητα βρίσκονται 9.000 για προσωρινή σύνταξη.
Στον ΟΑΕΕ εκκρεμούν 30.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης, εκ των οποίων οι 10.000
αφορούν προσωρινή σύνταξη. Ακόμη χειρότερη είναι η κατάσταση στο Ενιαίο Ταμείο
Επικουρικής Ασφάλισης, καθώς η αναμονή μπορεί να φτάσει έως και τα πέντε χρόνια. Η
αναμονή για την έκδοση σύνταξης λαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις, ιδιαίτερα λόγω του
κύματος φυγής που παρατηρείται εν όψει αλλαγών στο ασφαλιστικό.
Λ.Μενδώνη: Έως αύριο θα δούμε αν υπάρχει τρίτο πρόσωπο στο ψηφιδωτό, στην
Αμφίπολη
Την εκτίμηση ότι σήμερα, ή το αργότερο αύριο Τετάρτη, θα φανεί αν υπάρχει τρίτο
πρόσωπο στο απαράμιλλης τέχνης και τεχνικής ψηφιδωτό δάπεδο του τύμβου Καστά
εξέφρασε η γενική γραμματέας του υπουργείου Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Μιλώντας
στον ΣΚΑΙ, η κ. Μενδώνη επισήμανε: «Δεν έχει αποκαλυφθεί ανατολικά και δυτικά της
παράστασης όλο το ψηφιδωτό, γιατί στα σημεία αυτά πατούν τα υποστυλώματα. Μπορεί
να υπάρχει και άλλο πρόσωπο ή διακόσμηση, σήμερα ή αύριο θα φανεί αυτό».
3

«Δεν είναι σαφές αν ο επόμενος θάλαμος είναι ο τελευταίος» πρόσθεσε δε, η κ. Μενδώνη.
Η γγ του υπουργείου Πολιτισμού έκανε δε λόγο για «μνημείο εξέχον και μοναδικό».
Αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο χωρίς την έγκριση της πολυκατοικίας
Την εγκατάσταση αυτόνομης θέρμανσης με φυσικό αέριο χωρίς να απαιτείται απόφαση
της πλειοψηφίας των ενοίκων μιας πολυκατοικίας προβλέπει ρύθμιση που αναμένεται
σήμερα από τον υφυπ. Περιβάλλοντος Μ. Παπαγεωργίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του
Ελεύθερου Τύπου, το σημαντικότερο είναι ότι στη ρύθμιση προβλέπεται πως όσοι ήδη
έχουν εγκαταστήσει αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου στο διαμέρισμά τους, αλλά και
όσοι θα εγκαταστήσουν από εδώ και πέρα, δεν θα υποχρεούνται στις κοινόχρηστες
χρεώσεις των κεντρικών θερμάνσεων των πολυκατοικιών τους.
Με τη ρύθμιση καταργείται η υφιστάμενη υποχρέωση για έγκριση από την πλειοψηφία
της γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας (50%+1) για την αυτόνομη σύνδεση με
φυσικό αέριο διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση, ανεξαρτήτως
καυσίμου (πετρελαίου ή φυσικού αερίου). Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μοναδική
προϋπόθεση για την εγκατάσταση ανεξάρτητου καυστήρα φυσικού αερίου θα είναι η
ύπαρξη δικτύου της ΕΠΑ στην οδό όπου βρίσκεται η πολυκατοικία. Το κόστος του
συστήματος, μαζί με την εγκατάσταση, κυμαίνεται από 600 έως 1.500 ευρώ, ανάλογα με
την ποιότητα της συσκευής.
Ενημερωτική εκδήλωση «Doing Business in Nigeria»
Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Doing Business in Nigeria» συνδιοργανώνουν την
Τετάρτη, η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας, το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα διαλέξεων του ΕΒΕΘ,
στην οδό Τσιμισκή 29, στον δεύτερο όροφο. Κατά την έναρξη της ημερίδας χαιρετισμό θα
απευθύνουν οι συνδιοργανωτές της εκδήλωσης καθώς και ο πρόεδρος του ΕλληνοΝιγηριανού 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.
Η εκδήλωση αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία της ελληνικής
επιχειρηματικής αποστολής στη Νιγηρία.
Αναφορές για επιδρομές τουρκικών μαχητικών κατά στόχων του PKK
Τουρκικά MME αναφέρουν πως η πολεμική αεροπορία της χώρας είχε πλήξει την
Κυριακή θέσεις του PKK στο νοτιοανατολικό τμήμα. Εάν η είδηση ισχύει, θα είναι η
πρώτη σημαντική επιχείρηση κατά των κούρδων ανταρτών από την έναρξη της
4

ειρηνευτικής διαδικασίας πριν από δύο χρόνια. H Hurriyet ανέφερε την Τρίτη στην
ηλεκτρονική της έκδοση ότι πλήγματα προκάλεσαν «σημαντικές ζημιές» στο PKK. Είχαν
προηγηθεί, σύμφωνα με την εφημερίδα, τριήμερες επιθέσεις του ΡΚΚ σε φυλάκιο στο
Χακιάρι. Σύμφωνα με το Reuters, ο στρατός δεν έχει σχολιάσει το δημοσίευμα.
Η εξέλιξη, εάν επιβεβαιωθεί, θα βαρύνει το ήδη πολύ δύσκολο κλίμα στην ειρηνευτική
διαδικασία Άγκυρας και ΡΚΚ εξαιτίας του Κομπάνι.

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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