21 Ιανουαρίου 2014
Στην Κολωνία για συνεργασίες
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 25 χρόνων από την αδελφοποίηση των πόλεων
Θεσσαλονίκης και Κολωνίας, πραγματοποιείται στην Κολωνία στις 19 Μαρτίου το 1ο
Γερμανο-Ελληνικού Επιχειρηματικού Φόρουμ. Το φόρουμ διοργανώνεται από το
Γερμανο-Ελληνικό Επιχειρηματικό Σύνδεσμο (DHW), σε συνεργασία με το Δήμο της
Κολωνίας και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Κολωνίας. Από ελληνικής
πλευράς η διοργάνωση υποστηρίζεται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Σύνδεσμο Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδος, το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και το Ελληνο-Γερμανικό
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Κατά το πρώτο μέρος του φόρουμ, θα αναλυθούν οι επιδράσεις των ελληνο-γερμανικών
αδελφοποιήσεων των πόλεων στην τοπική οικονομία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
και θα παρουσιαστούν συγκεκριμένοι τομείς συνεργασίας μεταξύ των γερμανικών και
ελληνικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο προγράμματος. Το πρώτο
μέρος της εκδήλωσης, που θα διεξαχθεί στη γερμανική & ελληνική γλώσσα, θα κλείσει με
την παράθεση γεύματος.
Στο δεύτερο μέρος θα πραγματοποιηθούν κατ’ ιδίαν Β2Β συναντήσεις μεταξύ Ελλήνων
και Γερμανών επιχειρηματιών. Οι τομείς, για τους οποίους υπάρχει ενδιαφέρον
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συνεργασίας από γερμανικής πλευράς, εστιάζονται κυρίως στην ανακύκλωση και
επεξεργασία απορριμμάτων, την ενέργεια, τις μεταφορές, τις τεχνολογίες πληροφορικής,
τις τηλεπικοινωνίες, τη βιομηχανία ενδυμάτων/καλτσών, τα βιομηχανοποιημένα
αγροτικά προϊόντα delicatessen, τον τουρισμό. Οι επιχειρηματικές συναντήσεις θα
πραγματοποιηθούν στην αγγλική ή τη γερμανική γλώσσα.
Οι επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εργασίες του φόρουμ,
παρακαλούνται να συμπληρώσουν στην αγγλική γλώσσα online συμμετοχής, το
αργότερο μέχρι τις 30.1.2014, για την καλύτερη προετοιμασία των επιχειρηματικών
συναντήσεων.
Στο 18,95% μειώθηκε η ανασφάλιστη εργασία τον Δεκέμβριο 2013
Θετικά αποτιµά η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας τα αποτελέσµατα του επιχειρησιακού
σχεδίου «ΑΡΤΕΜΙΣ» για την καταπολέµηση της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας. Ο
υπουργός Εργασίας κ. Γ. Βρούτσης µε αφορµή την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων του
σχεδίου «ΑΡΤΕΜΙΣ» για το 2013 έκανε λόγω για θετικές εξελίξεις που αντανακλώνται και
στην πορεία εσόδων των ασφαλιστικών ταµείων.
Όπως τόνισε ενώ τον Φεβρουάριο του 2013 το ποσοστό ανασφάλιστης εργασίας σε
συγκεκριµένες οικονοµικές δραστηριότητες είχε φτάσει ακόµη και στο 40,47%, το Νοέµβριο
2013 κατέβηκε στο 20,57% και το ∆εκέµβριο µειώθηκε περαιτέρω στο 18,95%. «Για πρώτη
φορά τα τελευταία τέσσερα χρόνια, τα έσοδα του ΙΚΑ παρουσίασαν αύξηση και µάλιστα για
τρεις συνεχόµενους µήνες -Οκτώβριο, Νοέµβριο και ∆εκέµβριο- απόρροια τόσο της επιτυχούς
εφαρµογής του Σχεδίου 'ΑΡΤΕΜΙΣ' όσο και των πρόσφατων µέτρων ενίσχυσης της
εισπρακτικής ικανότητας του ασφαλιστικού συστήµατος» είπε ο κ. Βρούτσης.
Έρευνα για τις φορολογικές διακρίσεις εντός της ΕΕ
Σε διεξοδική αξιολόγηση των φορολογικών καθεστώτων των κρατών - μελών ώστε να
προσδιοριστεί κατά πόσο αυτά θέτουν σε μειονεκτική θέση τους Ευρωπαίους πολίτες
που μετακινούνται εντός της ΕΕ θα προβεί εντός του 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Μάλιστα, η αξιολόγηση θα επεκταθεί τόσο στα οικονομικώς ενεργά άτομα, όπως οι
μισθωτοί και οι αυτοαπασχολούμενοι, όσο και στα μη ενεργά, όπως οι συνταξιούχοι.
Εφόσον διαπιστωθούν δυσμενείς διακρίσεις ή παραβιάσεις των θεμελιωδών ελευθεριών
της ΕΕ, η Επιτροπή θα τις επισημάνει στις εθνικές αρχές και, στη συνέχεια, θα καλέσει τις
εν λόγω αρχές να προβούν στις αναγκαίες τροποποιήσεις. Εάν δεν επιλυθούν τα
προβλήματα, η Κομισιόν θα κινήσει διαδικασίες κατά των συγκεκριμένων κρατών μελών.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η κινητικότητα των εργαζομένων είναι
αποδεδειγμένα καθοριστικός παράγοντας για την τόνωση της ανάπτυξης και την αύξηση
της απασχόλησης στην Ευρώπη. Στην ΕΕ των 15, το ΑΕΠ εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά
σχεδόν 1% ως αποτέλεσμα της κινητικότητας που σημειώθηκε μετά τη διεύρυνση της ΕΕ
(2004-2009).
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Αντιμέτωποι με προσαυξήσεις, αλλά και απολύσεις λόγω ΦΠΑ
Αντιμέτωποι με προσαυξήσεις θα βρεθούν οι φορολογούμενοι που υπέβαλαν χρεωστικές
δηλώσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, πλήρωσαν μέρος του φόρου, αλλά από λάθος δεν
δήλωσαν ελάχιστη καταβολή, αλλά εφάπαξ πληρωμή. Μάλιστα, οι εν λόγω
επιτηδευματίες και επιχειρήσεις δεν θα μπορέσουν να λάβουν φορολογική ενημερότητα
μέχρι
να
εξοφλήσουν
το
σύνολο
του
ΦΠΑ
που
οφείλουν.
Την ίδια στιγμή εκατοντάδες είναι οι αναφορές λογιστών και εργαζόμενων σε λογιστήρια
οι οποίοι δηλώνουν πως κινδυνεύουν ακόμη και με απόλυση λόγω ανθρώπινων
σφαλμάτων στην υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, τα οποία δεν μπορούν να
διορθωθούν.
Απαισιόδοξοι και ανασφαλείς οι πολίτες «δείχνει» έρευνα της Public Issue
Ανασφάλεια, χαμηλές προσδοκίες και απαξίωση του κράτους είναι τα βασικά στοιχεία
που κυριαρχούν στην ελληνική κοινωνία, σύμφωνα με έρευνα της Public Issue.
Ενδεικτικό είναι ότι το 75% των πολιτών δηλώνουν ανασφαλείς, το 70% εκτιμούν ότι τα
πράγματα πηγαίνουν «στη λάθος κατεύθυνση» και η πλειοψηφία (29%) θεωρεί ότι η
κρίση θα κρατήσει «περισσότερο από 10 χρόνια».
Τα ελληνικά επιμελητήρια στις Βρυξέλλες
Τις προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας στην ΕΕ, αλλά και τις εξελίξεις στην
ελληνική οικονομία, παρουσίασε ο πρόεδρος της ΚΕΕ και αντιπρόεδρος των
Ευρωεπιμελητηρίων
Κωνσταντίνος
Μίχαλος
στους
εκπροσώπους
των
Ευρωεπιμελητηρίων, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.
Τον κ. Μίχαλο συνόδευαν ο α` αντιπρόεδρος, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο γενικός
γραμματέας, Παναγιώτης Αγνιάδης και ο οικονομικός επόπτης, Γεώργιος Χονδρογιάννης.
Στόχος της ελληνικής αποστολής ήταν η παρουσίαση - εκ μέρους των επιμελητηρίων των προτεραιοτήτων της προεδρίας μας στην Ε.Ε. για το α` εξάμηνο του 2014, ο
σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων και εκδηλώσεων προώθησης των ελληνικών
προϊόντων κατά τη διάρκειά της, καθώς και μια σειρά επιμέρους θεμάτων που
σχετίζονται με το μέλλον και την περαιτέρω ανάπτυξη του Επιμελητηριακού θεσμού.
Όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΕ και αντιπρόεδρος των Ευρωεπιμελητηρίων κ. Κ.
Μίχαλος, υπό το φως της παρούσας οικονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία,
προτεραιότητα σε ό,τι αφορά στην υποβοήθηση της επιχειρηματικότητας, θα πρέπει να
δοθεί στην ενίσχυση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην τόνωση της εξωστρέφειάς
τους και στην υποβοήθησή τους στο να δικτυωθούν διεθνώς με άλλες Μικρομεσαίες
επιχειρήσεις.
Πολλές από τις προτάσεις της επιμελητηριακής κοινότητας της Ελλάδας συμπίπτουν με
υφιστάμενες προτεραιότητες της Ε.Ε. και κατά συνέπεια μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα,
χωρίς να απαιτήσουν - εκ μέρους της ελληνικής Προεδρίας - μακροχρόνιες και περίπλοκες
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διαδικασίες προώθησης και υιοθέτησης από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα
Επιμελητήρια εκπληρώνοντας το θεσμικό τους ρόλο, ως συμβούλων της πολιτείας στην
χάραξη της οικονομικής πολιτικής ήδη έχουν υποβάλει στην ελληνική κυβέρνηση τις
προτάσεις τους, για να συνεκτιμηθούν και να προωθηθούν κατά το πρώτο εξάμηνο του
2014, επί ελληνικής Προεδρίας.
Από 17 δήμους το πρώτο κύμα των απολύσεων για το 2014
Από 17 δήμους που βρίσκονται στο «κόκκινο» και δεν κατάφεραν να ισοσκελίσουν τους
προϋπολογισμούς τους θα ξεκινήσουν οι μετακινήσεις, αλλά και οι απολύσεις υπαλλήλων.
Tα σχετικά οικονομικά στοιχεία προέρχονται από το Παρατηρητήριο για την Οικονομική
Αυτοτέλεια των ΟΤΑ. Οι απολύσεις προσωπικού θα προσμετρηθούν στις 11.400
υποχρεωτικές απομακρύνσεις από το Δημόσιο που πρέπει να υλοποιηθούν εντός του
2014.
Υπολογίζεται ότι οι 17 δήμοι διατηρούν 18 δημοτικές επιχειρήσεις εκ των οποίων το 60%
αφορούν κοινωφελείς εταιρείες των δήμων που διέπονται από ειδικό καθεστώς, λόγω
«Καλλικράτη». Τη σχετική λίστα των δήμων αυτών παρουσιάζει το Έθνος της Τρίτης.
Πρώτος στη λίστα ο δήμος Καλαμαριάς του οποίου τα έξοδα υπερβαίνουν κατά 83% τα
έσοδα του 2013.
ΕΛ.ΑΣ.: Λαϊκό έρεισμα αναζητά ο Χριστόδουλος Ξηρός
Λαϊκό έρεισμα, όπως έκανε και η 17Ν, αναζητά ο Χριστόδουλος Ξηρός με την επιστολή
και το βίντεο μανιφέστο του, σύμφωνα με αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. Κατά τις εκτιμήσεις
αυτές, ο Ξηρός εμφανίζεται ως μέλος - μύθος της 17Ν, ενώ προσπαθεί να δικαιολογήσει
τα μελλοντικά του χτυπήματα. Παράλληλα, επιχειρεί να εμφανιστεί ως ηγέτης καθοδηγητής διάφορων οργανώσεων, ζητώντας ενότητα στο αντάρτικο πόλης. Σε κάθε
περίπτωση εμφανίζεται αποφασισμένος να δράσει και για το λόγο αυτό η ΕΛ.ΑΣ.
λαμβάνει τα μέτρα της.
Τις εκτιμήσεις αυτές εξέφρασε αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. στο ΒΗΜΑ, λέγοντας:
«Ο Χριστόδουλος Ξηρός πριν αρχίσει τα ένοπλα κτυπήματα προτίμησε να δώσει παρών
με μια προσωπικού τύπου εμφάνιση. Σε δέκα τουλάχιστον σημεία μιλά για επερχόμενες
ένοπλες επιθέσεις. Έρχεται με τη φόρα της απόδρασής του, της υποδοχής του από τους
συντρόφους του, με τα απωθημένα της πίεσης από την σύλληψη και τον εγκλεισμό του
και της αίσθησης ότι είναι μέλος-μύθος της 17Ν που επιστρέφει.
Μπαράζ προσφυγών κατά των περικοπών στο πρότυπο των ένστολων
Μετά την απόφαση - σταθμό του ΣτΕ, που έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές
αποδοχών στους ένστολους, ανοίγει -όπως όλα δείχνουν- ο δρόμος των διεκδικήσεων και
για άλλες ομάδες που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια και υπέστησαν μειώσεις με τον
ίδιο νόμο. Πρόκειται για πανεπιστημιακούς, δικαστικούς και γιατρούς, που έχουν ήδη
προσφύγει
μεμονωμένα
ή
κατά
ομάδες
στη
Δικαιοσύνη.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Έθνος, εκατοντάδες χιλιάδες προσφυγές κατά των
μνημονιακών περικοπών εκκρεμούν στα δικαστήρια όλης της χώρας. Στις προσφυγές
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τους οι πολίτες ζητούν να ακυρωθούν οι περικοπές ως αντισυνταγματικές και αντίθετες
προς τις διεθνείς συμβάσεις. Σε πολλές περιπτώσεις οι προσφυγές αυτές έχει επιχειρηθεί
να συγκεντρωθούν σε «πιλοτικές δίκες» ενώπιον του ΣτΕ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Συνεχίζεται η δίκη Παπαγεωργόπουλου στο Εφετείο
Συνεχίζεται στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης η εκδίκαση, σε
δεύτερο βαθμό, της υπόθεσης υπεξαίρεσης των 18 εκατ. ευρώ από τα ταμεία του Δήμου
Θεσσαλονίκης, με βασικό κατηγορούμενο τον πρώην δήμαρχο Βασίλη
Παπαγεωργόπουλο. Κατηγορούμενοι είναι επίσης ο πρώην γενικός γραμματέας και ο
πρώην ταμίας του Δήμου Μιχάλης Λεμούσιας και Παναγιώτης Σαξώνης αντίστοιχα, σε
βάρος των οποίων, πρωτόδικα, είχε επιβληθεί η ποινή της ισόβιας κάθειρξης, στον
καθένα.
Στο εδώλιο κάθονται και δύο πρώην διευθυντές της ταμειακής υπηρεσίας του δήμου,
στους οποίους είχαν επιβληθεί ποινές κάθειρξης 15 και 10 ετών αντιστοίχως, αλλά
αφέθηκαν ελεύθεροι εν όψει της επαναληπτικής δίκης.
Δυναμική εμφάνιση της γρίπης στην Ελλάδα
Σαφώς περισσότερα είναι τα σοβαρά κρούσματα της γρίπης τη φετινή περίοδο στη χώρα,
σε σχέση με πέρσι, ωστόσο τα εμβόλια μένουν στα ράφια. Σύμφωνα με Τα Νέα, μόλις την
τελευταία εβδομάδα τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανεβάζοντας το συνολικό
αριθμό θυμάτων στα εννέα, ενώ 33 άλλοι νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας.
Κι όλα αυτά, ενώ το κύμα της γρίπης αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες εβδομάδες,
σύμφωνα με τους ειδικούς. Σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) μόνο το 13,5% των ατόμων υψηλού κινδύνου έχει εμβολιαστεί,
την ώρα που πρόταση της αρμόδιας ευρωπαϊκής αρχής είναι να εμβολιαστεί το 75%.

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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