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Κόκκινο χτυπά η ανεργία- Στο 27,6% τον Ιούλιο
Στο 27,6% ανήλθε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιούλιο έναντι 25,0%
τον
Ιούλιο
του
2012
και
27,5%
τον
Ιούνιο
του
2013.
Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 126.451 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2012 (+10,1%)
και κατά 729 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2013 (+0,1%) και ανήλθαν σε 1.374.054
άτομα.
Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 136.714 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2012 (3,6%) και κατά 14.219 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2013 (-0,4%) και
διαμορφώθηκαν σε 3.610.549 άτομα.
Στα 2,6 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασµα στο 9µηνο
Πρωτογενές πλεόνασµα ύψους 2,624 δισ. ευρώ -ή 1,4% του ΑΕΠ- εµφάνισε ο κρατικός
προϋπολογισµός κατά το εννεάµηνο Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου, σύµφωνα µε τα στοιχεία που
δηµοσιοποίησε την Πέµπτη ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας.
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Εάν εξαιρεθούν τα έσοδα από τα SMPs της ΕΚΤ, τα οποία και δεν υπολογίζονται στους
στόχους του Προγράµµατος Οικονοµικής Πολιτικής για το δηµοσιονοµικό έλλειµµα της
Γενικής Κυβέρνησης, το πρωτογενές πλεόνασµα διαµορφώθηκε στο 1,1 δισ. ευρώ ή στο 0,6%
του ΑΕΠ.
ΦΑΠ τριών ετών σε 5 μήνες καλούνται να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες
Σε αδιέξοδο έχουν οδηγηθεί χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς καλούνται μέχρι τον
Φεβρουάριο του 2014 να πληρώσουν τον ΦΑΠ του 2011, 2012 και 2013. Και όλα αυτά,
ενώ «τρέχει» το χαράτσι μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, αλλά και οι δόσεις του φόρου
εισοδήματος.
Υπενθυμίζεται ότι ο ΦΑΠ 2011 και 2012 πληρώνεται σε επτά μηνιαίες δόσεις και ο ΦΑΠ
του 2013 σε τέσσερις δόσεις. Υπόχρεοι του ΦΑΠ είναι όσοι κατείχαν κατά τα παραπάνω
έτη ακίνητα εντός σχεδίου αντικειμενικής αξίας άνω των 200 χιλιάδων ευρώ. Σύμφωνα
με τους υπολογισμούς του υπουργείου Οικονομικών στα Ταμεία θα μπουν περί τα 800
εκατ. ευρώ.
Την ερχόμενη εβδομάδα ψηφίζεται η τροπολογία για τη χρηματοδότηση της ΧΑ
Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το
οποίο θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη εβδομάδα,
θα κατατεθεί τελικά η τροπολογία για την αναστολή κρατικής χρηματοδότησης σε
κόμματα που διώκονται για ποινικά αδικήματα.
Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Χαράλαμπος Αθανασίου διευκρινίζοντας ότι
πρόθεση της κυβέρνησης είναι να ψηφιστεί γρήγορα η σχετική ρύθμιση και έτσι δεν
κατατίθεται στο νομοσχέδιο για την ηλεκτρονική παρακολούθηση υπόδικων και
κατάδικων με άδεια, το οποίο συζητείται σήμερα σε Β' ανάγνωση αλλά η ψήφιση του
στην Ολομέλεια θα γίνει ύστερα από δύο εβδομάδες.
Στο μεταξύ, την Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής εισάγεται το απόγευμα προς
συζήτηση και διατύπωση γνώμης το αίτημα των ανακριτικών αρχών για άρση της
βουλευτικής ασυλίας των τριών βουλευτών της Χρυσής Αυγής, Γιώργου Γερμενή,
Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Στάθη Μπούκουρα για την πράξη της ένταξης σε
εγκληματική οργάνωση και της διευθύνσεως αυτής.
Προθεσμία για την ερχόμενη Τρίτη πήρε ο Γιώργος Ρουπακιάς
Προθεσµία για να απολογηθεί την ερχόµενη Τρίτη, ζήτησε και έλαβε από τον ανακριτή της
υπόθεσης της Χρυσής Αυγής, ο Γιώργος Ρουπακιάς. Ο Γ. Ρουπακιάς -που είναι προσωρινά
κρατούµενος στις φυλακές Μαλανδρίνου, για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα- κλήθηκε από
τον ανακριτή προκειµένου να απολογηθεί για ένταξη και συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση
Την ίδια ώρα, όλα τα φώτα πέφτουν στην αναμενόμενη απολογία του Ι. Άγγου, η οποία
κρίνεται σημαντική, και αυτό γιατί γίνεται από κατηγορούμενο και όχι από
προστατευόμενο μάρτυρα. Σύμφωνα με το Βήμα, από τις φυλακές Ναυπλίου ο
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κατηγορούμενος Ι. Άγγος, μοιραίο πρόσωπο τη νύχτα της δολοφονίας Φύσσα, «ανοίγει το
στόμα του» και καίει τους αυτουργούς και τους ηθικούς αυτουργούς.
Πτώση 7,2% της ελληνικής βιομηχανικής παραγωγή τον Αύγουστο
Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του Αυγούστου 2013, σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο Δείκτη του Αυγούστου 2012, παρουσίασε μείωση κατά 7,2%, έναντι αύξησης
2,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2012 προς το 2011, σύμφωνα
με τα προσωρινά και διορθωμένα ως προς τον τυπικό μήνα στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής.
Ο μέσος Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Αυγούστου 2013,
σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Αυγούστου 2012,
παρουσίασε μείωση κατά 3,8%, έναντι μείωσης 3,9% που σημειώθηκε κατά την
αντίστοιχη σύγκριση του 2012 προς το 2011.
Η λιτότητα σπρώχνει την Ευρώπη σε κοινωνική παρακμή, λέει ο Ερυθρός Σταυρός
Η Ευρώπη βυθίζεται σε μία περίοδο παρατεταμένης και έντονης φτώχειας, τεράστιας
ανεργίας, κοινωνικού αποκλεισμού, μεγαλύτερης ανισότητας και συλλογικής απόγνωσης,
ως αποτέλεσμα των πολιτικών λιτότητας που υιοθετούνται ως απάντηση στην κρίση
χρέους που πλήττει την Ευρωζώνη τα τελευταία τέσσερα χρόνια, αναφέρει σε εκτενή
έκθεση που δημοσίευσε την Πέμπτη ο Ερυθρός Σταυρός. Πολλοί από τη μεσαία τάξη
έχουν παρασυρθεί στη δίνη της φτώχειας. Ο αριθμός των ατόμων που εξαρτώνται από τη
διανομή τροφίμων του Ερυθρού Σταυρού σε 22 από τις χώρες όπου πραγματοποιήθηκε η
έρευνα, αυξήθηκε κατά 75% ανάμεσα στα έτη 2009 και 2012» τονίζει η έκθεση.
Η έκθεση αναφέρεται σε πρόσφατα ευρήματα, σύμφωνα με τα οποία ο αριθμός των
αυτοκτονιών στις Ελληνίδες έχει διπλασιαστεί, απλήρωτοι μένουν για μήνες πολλοί
εργαζόμενοι στη Σλοβενία, ενώ στη Γαλλία 350.000 άτομα έπεσαν κάτω από το όριο της
φτώχειας
από
το
2008
έως
το
2011.
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Ευρώπης είναι η ανεργία. Περισσότεροι από 26
εκατομμύρια οι άνεργοι στην Ευρωζώνη. Τα 11 εκατομμύρια βρίσκονται χωρίς δουλειά
εδώ και έναν χρόνο.
Αφέθηκε ελεύθερος ο πρωθυπουργός της Λιβύης
Ελεύθερος αφέθηκε πριν από λίγο ο πρωθυπουργός της Λιβύης Αλί Ζεϊντάν, σύμφωνα με
κυβερνητικές και αστυνομικές πηγές της χώρας. Ο κ. Ζεϊντάν είχε απαχθεί νωρίτερα το
πρωί από ξενοδοχείο της Τρίπολης, στο οποίο διέμενε, από άνδρες οι οποίοι είχαν
υπηρετήσει στις ανταρτικές δυνάμεις κατά τον εμφύλιο πόλεμο κατά του καθεστώτος
του Μουαμάρ Καντάφι.
Όπως ανακοίνωσε στη σελίδα της στο Facebook η ταξιαρχία των πρώην ανταρτών
"Επιχειρησιακό Κέντρο των Επαναστατών της Λιβύης", ο Αλί Ζεϊντάν "συνελήφθη βάσει
του λιβυκού ποινικού κώδικα, με εντολή της γενικής εισαγγελίας".
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ΟΒΣΘ: Νέα επίθεση στους ελεύθερους επαγγελματίες
Νέα επίθεση σχεδιάζει η κυβέρνηση στους ελεύθερους επαγγελματίες με την αύξηση του
φόρου στα «μπλοκάκια» στο 26%, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων
Θεσσαλονίκης.
«Στην ουσία πρόκειται για έναν ακόμη βαρύτατο φόρο επί του...ανύπαρκτου τζίρου τους.
Η 'θρησκευτική' προσήλωση στην επιβολή φόρων στους μικροεπαγγελματοβιοτέχνες και
έμπορους και στα χαμηλά εισοδήματα, αποδεικνύουν ότι ο στόχος για άλλη μια χρονιά θα
είναι η ακόμη πιο βίαιη συρρίκνωση των χαμηλών εισοδημάτων και η ολοκληρωτική
ισοπέδωση και φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος»,
καταλήγει η ΟΒΣΘ.
Στη 'Θράκη 2013' το ΒΕΘ
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) προτίθεται να συμμετάσχει στην 22η
Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση «Θράκη 2013» που θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως
τις 17 Νοεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κομοτηνής.
Η φετινή έκθεση, με συνδιοργανωτές τη Δ.Ε.Θ.–HELEXPO A.E., την Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης ΔΕΚΑΜΑΘ, στην Κομοτηνή, με μια νέα τιμολογιακή πολιτική [κόστος
συμμετοχής 40,00 ευρώ /τ.μ. σε στεγασμένο σταντ με εξοπλισμό], στοχεύει στην ώθηση
της τοπικής παραγωγής. Παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει για άλλη μια χρονιά σημείο
αναφοράς για τις επιχειρήσεις και τους φορείς της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων
και
της
Νοτιοανατολικής
Ευρώπης.
Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκθεσιακής πολιτικής και στήριξης των επιχειρήσεων –
μελών του, το ΒΕΘ θα παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα συμμετοχής στην εν
λόγω έκθεση, με προνομιακούς όρους. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν
να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του Β.Ε.Θ., στα
τηλέφωνα επικοινωνίας : 2310-271708 & 2310-271854 μέχρι την Πέμπτη 31
Οκτωβρίου , προκειμένου να τους σταλεί η σχετική φόρμα συμμετοχής.
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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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