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Σαμαράς: 550.000 νέες θέσεις εργασίας έως το 2018
Μέχρι το 2018 θα δημιουργηθούν 550.000 νέες θέσεις εργασίας, είπε ο πρωθυπουργός
Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση της ΝΔ στο Περίπτερο 13 της
ΔΕΘ. Ο κ. Σαμαράς είπε ότι «κλείνει μια δύσκολη περίοδος μεγάλων θυσιών του ελληνικού
λαού και ανοίγει ο καινούργιος δρόμος της ελπίδας, για τη νέα Ελλάδα. Δεν γυρίζουμε
πίσω, δεν υπάρχει πίσω».
Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι έγιναν και αδικίες, κάποιες από αυτές ήταν
«αναπόφευκτες» είπε, «αλλά τη μεγάλη καταστροφή την αποτρέψαμε,» σημείωσε και
δεσμεύτηκε για αποκατάσταση των αδικιών.«Νέο Μνημόνιο δεν θα υπάρξει, δεν θα
υπάρξουν νέα μέτρα», διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς από το βήμα της
προεκλογικής συγκέντρωσης της ΝΔ. «Τώρα κλείνει η περίοδος των μνημονίων, των
θυσιών και της ανεργίας» είπε.
«Φέτος θα έχουμε για πρώτη φορά ανάπτυξη και μέχρι το 2018 θα δημιουργηθούν
550.000 νέες θέσεις εργασίας και θα έχει υποχωρήσει 10 μονάδες η ανεργία», τόνισε ο
πρωθυπουργός. Ο κ. Σαμαράς τόνισε ότι μέχρι το 2020 η Ελλάδα θα έχει ανακτήσει
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πλήρως το βιοτικό επίπεδο, που είχε πριν από την κρίση, αλλά όχι με δανεικά, με
ανάπτυξη και εξωστρέφεια.
Χ.Θεοχάρης: H ψευδής αίτηση για το κοινωνικό µέρισµα έχει ποινικές συνέπειες
Προειδοποίηση ότι η ψευδής αίτηση για το κοινωνικό µέρισµα επισύρει ποινικές συνέπειες
απηύθυνε ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων Χ.Θεοχάρης.
Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων απευθύνθηκε µέσω του λογαριασµού του στο
Facebook στους 60.000 περίπου αιτούντες για το κοινωνικό µέρισµα οι οποίοι, εσκεµµένα ή
µη, έχουν συµπληρώσει λάθος στοιχεία στις αιτήσεις τους, τα οποία εντοπίσθηκαν από τις
διασταυρώσεις της ΓΓ∆Ε.
Πώς είδε ο ευρωπαϊκός Τύπος την τηλεμαχία των Βρυξελλών
Δεν ήταν το πρώτο ντιμπέιτ για τους υποψήφιους προέδρους της Κομισιόν, αλλά ήταν το
πρώτο με όλους τους υποψήφιους. Σε αυτό συμφωνεί ο ευρωπαϊκός Τύπος, ο οποίος
όμως δεν αναδεικνύει ιδιαίτερα «ψηλά» την τηλεμαχία των Βρυξελλών. Όλοι τα έβαλαν
με τη λιτότητα, σχεδόν όλοι με τον Γιούνκερ, ενώ συμφώνησαν σε ένα σημείο: ο επόμενος
πρόεδρος πρέπει να είναι ένας από τους πέντε...
Η βελγική Le Soir γράφει: «Ο Φερχόφστατ υπερασπίστηκε την δημοσιονομική
πειθαρχία». O γαλλικός Τύπος αναφέρεται επίσης στον κεντρικό ρόλο που έπαιξε στην
τηλεμαχία το ζήτημα της λιτότητας στην Ευρώπη. Για τον ανταποκριτή της Liberation,
Ζαν Κατρεμέρ νικήτρια του ντιμπέιτ ήταν η Σκα Κέλερ, «αλλά και ο Τσίπρας τα πήγε
θαυμάσια». Η Deutsche Welle αναφέρει ότι όλοι οι υποψήφιοι έθεσαν ως προτεραιότητα
την ανεργία και γράφει, με διαφορετικούς βαθμούς «θέρμης», «οι Γιουνκερ, Σουλτς, Κέλερ
και Φερχόφστατ υποστήριξαν το πρόγραμμα διάσωσης του ευρώ». «Μόνο ένας βγήκε
κάπως από τον χορό, ο Αλέξης Τσίπρας» αναφέρει, γράφοντας πως «ζήτησε τέλος της
λιτότητας και περισσότερα χρέη, το αντίθετο δηλαδή της σημερινής ευρωπαϊκής
πολιτικής».
Όσον αφορά τη συζήτηση στο Twitter, ο υποψήφιος με τις περισσότερες αναφορές ήταν
ο αλ.Τσίπρας (19.481 αναφορές), μετά ο Μ.Σουλτς (17.118), ο Γκ.Φερχόφστατ (14.606), ο
Ζ.Κ.Γιούνκερ (17.375) και τέλος η Σκα Κέλερ (11.071), σύμφωνα με τα στοιχεία της
Vigiglobe, τα οποία υιοθετεί η διοργάνωση του debate.
Γενική πρόβα, σήμερα, για τα εκλογικά αποτελέσματα στο υπουργείο
Εσωτερικών
Σήμερα, πραγματοποιείται, η γενική πρόβα για την μετάδοση και ανακοίνωση των
εκλογικών αποτελεσμάτων στο υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με το υπουργείο
Εσωτερικών, η πρώτη επίσημη και ασφαλής εικόνα για τα αποτελέσματα θα δοθεί
περίπου στις 23:00 την Κυριακή. Τα πρώτα ασφαλή αποτελέσματα θα μεταδοθούν λίγο
αργότερα σε σύγκριση με το 2010, λόγω του αυξημένου φόρτου στην εκλογική
διαδικασία. Όπως τόνισαν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Singular Logic
Μιχάλης Καριώτογλου και ο διευθυντής έργου εκλογών στην ίδια εταιρεία Α. Δρυμιώτης,
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παρουσιάζοντας το σύστημα συγκέντρωσης και μετάδοσης των εκλογικών
αποτελεσμάτων, τόνισαν ότι ο αριθμός των ανεξάρτητων υποψηφίων είναι αυξημένος
σημαντικά
σε
σύγκριση
με
προηγούμενες
εκλογικές
αναμετρήσεις.
Σε προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες, τα πρώτα εκλογικά αποτελέσματα
ανακοινώνονταν στις 22:15, αλλά φέτος η πρώτη ασφαλής στατιστική εκτίμηση θα είναι
στις 23:00 καθώς: κατεβαίνουν 10% περισσότεροι συνδυασμοί συγκριτικά με το 2010,
λειτουργούν 10% λιγότερα εκλογικά τμήματα, άρα αυξάνεται ο αριθμός των ψήφων που
καταμετρούνται, παρουσιάζεται διπλάσιος αριθμός υποψηφίων σε σχέση με το 2010.
Εξακόσιοι είκοσι έξι συνδυασμοί από τους συνολικά 1.441 που παίρνουν μέρος στις
δημοτικές
και
περιφερειακές
εκλογές
είναι
κοινοί
με
το
2010.
Οι εκτιμήσεις γίνονται από το 20% των εκλογικών τμημάτων, δηλαδή 4.900 τμήματα από
τις 13 περιφέρειες της χώρας και τις πέντε μεγαλύτερες πόλεις (Αθήνα, Πειραιάς,
Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο). Η δύναμη του εκλογικού σώματος, σύμφωνα με το
υπουργείο Εσωτερικών, ανέρχεται σε 9.871.733 για το 2014, εκ των οποίων 4.779.471
άνδρες και 5.092.262 γυναίκες, ενώ 108.691 άτομα θα ψηφίσουν για πρώτη φορά.
Σημειώνεται ότι οι κάλπες θα ανοίξουν στις 7:00 και θα κλείσουν στις 19:00.
Βενιζέλος: Ήταν εθνικό καθήκον να σκοτώσουμε το δημοψήφισμα για το ευρώ
Η ελληνική οικονομία δεν άντεχε το δημοψήφισμα με ερώτημα μέσα ή έξω από το ευρώ,
δήλωσε σε συνέντευξή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος
αναφερόμενος στις αποκαλύψεις αναφορικά με τη συνάντηση των Καννών, στο
περιθώριο της Συνόδου των G20 το 2011, με αντικείμενο τη διάσωση του ευρώ. Ο κ.
Βενιζέλος μιλώντας στον ΑΝΤ1 παραδέχθηκε ότι είχε ανάμιξη σε εκείνες τις εξελίξεις,
λέγοντας ότι συμμετείχε σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό που κάλεσαν ο πρόεδρος
της Γαλλίας, ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών και ο Σόιμπλε ενώ παρίστατο και η
Άνγκελα Μέρκελ. Όπως είπε προσπάθησε να στηρίξει την ελληνική επιχειρηματολογία,
επρόκειτο για μία ασφυκτική κατάσταση.
«Τεθήκαμε προ του καθαρού διλήμματος και ερωτήματος «ή καθόλου δημοψήφισμα, ή
άμεσα τις επόμενες μέρες, ει δυνατόν μέσα σε 20 ή 30 ημέρες, δημοψήφισμα με ερώτημα
μέσα ή έξω από το ευρώ», που κανείς δεν ήθελε στην Ελλάδα και δεν άντεχε η ελληνική
οικονομία τέτοιο δημοψήφισμα» τόνισε ο κ. Βενιζέλος.
Ο ίδιος αρνήθηκε ότι συμμετείχε σε μια μεθόδευση, με στόχο την ανατροπή μιας
δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης, όπως αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times.
Χαρακτήρισε γελοιότητα τα δημοσιεύματα λέγοντας πως πρόκειται για κείμενα
υπονομευτικά για την ελληνική οικονομία. «Δεν το θεωρώ τυχαίο λίγο πριν τις εκλογές»
είπε και πρόσθεσε ότι έπαιξε ένα ρόλο προστασίας του κύρους της κυβέρνησης και του
Πρωθυπουργού που ήταν ο κ. Παπανδρέου και προστασίας της εθνικής οικονομίας.
Μειώθηκε κατά 2,4% η παραγωγή ασφαλίστρων το πρώτο τρίμηνο
Μειώθηκε κατά 2,4% η παραγωγή ασφαλίστρων το πρώτο τρίμηνο του 2014, σύμφωνα
με έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας. Πάντως, η παραγωγή των
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σημαντικότερων κλάδων ασφάλισης Ζωής δείχνει αύξηση για τον κλάδο Ζωής κατά 0,8%
και για τον κλάδο Ζωής Συνδεδεμένων με επενδύσεις 7,6%.
Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε την έρευνα στην οποία ανταποκρίθηκαν 59 ασφαλιστικές
επιχειρήσεις οι οποίες συγκέντρωσαν το 94,6% της παραγωγής ασφαλίστρων
(συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) σύμφωνα με τα πλήρη στοιχεία
της ασφαλιστικής αγοράς που αφορούσαν το 2012.
Ίχνη παιδόφιλων σε 32 χώρες εντόπισε η ΕΛΑΣ
Ηλεκτρονικά ίχνη παιδόφιλων σε διάφορες χώρες του κόσμου κατάφερε να εντοπίσει η
ΕΛ.ΑΣ., μέσω της παγκόσμιας εμβέλειας διαδικτυακής αστυνομικής επιχείρησης που
πραγματοποίησε για την αντιμετώπιση του φαινομένου της παιδικής πορνογραφίας, με
την κωδική ονομασία «HYDRA». Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, που διήρκεσε πάνω
από επτά μήνες, η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εντόπισε συνολικά 78 χρήστες δράστες, τα ηλεκτρονικά ίχνη των οποίων προκύπτουν σε 32 διαφορετικές χώρες του
κόσμου. Αυτό κατέστη δυνατό με τη χρήση του ειδικού προγράμματος TLO (λογισμικό
σάρωσης ηλεκτρονικών ιχνών διακίνησης πορνογραφικού υλικού).
Ειδικότερα, εκτός από τη χώρα μας, εντοπίστηκαν ίχνη παιδόφιλων σε Γερμανία, Ρωσία,
Η.Π.Α, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Πολωνία, Σουηδία, Κίνα, Τσεχία, Ιράν, Ολλανδία, Ιταλία,
Ελβετία, Βραζιλία, Περού, Βενεζουέλα, Ουκρανία, Σαουδική Αραβία, Νότια Αφρική,
Κολομβία και Γεωργία, Λίβανο, Σρι Λάνκα, Αυστραλία, Καναδάς, Πορτογαλία, Μεξικό,
Μπαχάμες,
Αυστρία,
Σλοβενία
και
το
Βέλγιο.
Στην Ελλάδα, σχηματίστηκαν τρεις αυτοτελείς δικογραφίες και συνελήφθησαν με την
αυτόφωρη διαδικασία στα Ιωάννινα και την Αττική τρία άτομα, από τα οποία δύο είναι
Έλληνες ηλικίας 34 και 25 ετών και ένας 47χρονος αλλοδαπός υπήκοος Βουλγαρίας. Σε
βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για πορνογραφία ανηλίκων, μέσω του διαδικτύου.
Το ΒΕΘ επιδοτεί τα μέλη του για συμμετοχή στην alexpo 2014
Σε τέσσερις θεματικές ημέρες (τουρισμού, πρωτογενούς τομέα, καινοτομίας &
μεταποίησης, λιμανιού) διαρθρώνεται η 16η Διεθνή Έκθεση Αλεξανδρούπολης “alexpo
2014”. Η διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 24 Ιουνίου στο λιμένα
Αλεξανδρούπολης,
τελεί
υπό
την
αιγίδα
του
επιμελητηρίου
Έβρου.
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) στο πλαίσιο της εκθεσιακής του
πολιτικής προτίθεται να επιδοτήσει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων μελών του. Πιο
συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις-μέλη του ΒΕΘ που θα συμμετέχουν με ατομικό stand 12 τ.μ.
θα επωφεληθούν από την ειδική εκπτωτική τιμή (48,00 ευρώ/τ.μ.) και την επιδότηση
του επιμελητηρίου. Βασική προϋπόθεση επιδότησης μιας επιχείρησης είναι να μην έχει
χρηματοδοτηθεί από το ΒΕΘ για συμμετοχή της σε έκθεση εσωτερικού ή εξωτερικού τα
τρία
τελευταία
χρόνια.
Όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους
στον υπεύθυνο επικοινωνίας κρατήσεων περιπτέρων, Νίκο Νεγιάννη, στο τηλέφωνο :
25510 35848.
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FT: Η μέρα που η Μέρκελ αποφάσισε να βάλει τέλος στην κρίση
Το τρίτο μέρος της κρίσης στην Ευρωζώνη παρουσιάζουν οι Financial Times, ξεκινώντας
με τη στιγμή που ο Μπαράκ Ομπάμα έδωσε στην καγκελάριο ένα έγγραφο που η ίδια δεν
είχε
ξαναδεί.
Ήταν το σχέδιο Μόντι για την προστασία των χωρών της Ευρωζώνης, όταν δέχονται
επιθέσεις από τις αγορές. Παρά τις αντιρρήσεις της, η αντίστροφή μέτρηση για την
αλλαγή στάσης από πλευράς ΕΚΤ είχε ξεκινήσει.
Μαζικές ταφές των ανθρακωρύχων στην Τουρκία ενώ η οργή βράζει
Με την οργή να βράζει, συγγενείς και φίλοι ξεκίνησαν να θάβουν τους νεκρούς
ανθρακωρύχους από η φονική πυρκαγιά στο ορυχείο της Σόμα ενώ τα συνεργεία
συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για ανάσυρση σορών. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί νεκροί
284 ανθρακωρύχοι ενώ αγνοούνται περίπου άλλοι 140. Παράλληλα, στους δρόμους είχαν
βγει και την Πέμπτη διαδηλωτές σε Κωνσταντινούπολη και Άγκυρα.
Από την πλευρά της η Soma Holding, η εταιρεία που διαχειρίζεται το ορυχείο στη δυτική
Τουρκία, αρνείται ότι αμέλειά της διοίκησης προκάλεσε το τραγικό δυστύχημα. «Τα αίτια
της πυρκαγιάς ερευνώνται» ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου η διοίκηση της εταιρείας, την
ώρα που ο υπουργός Ενέργειας «ευελπιστεί ότι δεν θα ξεπεράσουν τους 302» οι νεκροί.

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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