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Παρέµβαση ΒΕΘ για το µέλλον του ΟΑΣΘ
Τον κώδωνα του κινδύνου για το µέλλον του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών
Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), εξαιτίας των σοβαρών ταµειακών προβληµάτων που αντιµετωπίζει,
κρούει το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).
Αιτία για την παρέµβαση του ΒΕΘ στάθηκε επιστολή του ΟΑΣΘ προς τους παραγωγικούς
φορείς της Θεσσαλονίκης, µε την οποία τους ενηµερώνει για τα προβλήµατα επιβίωσης που
αντιµετωπίζει. Μάλιστα όπως αναφέρεται στην επιστολή «αν το ελληνικό δηµόσιο δεν
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς τον ΟΑΣΘ, τότε µετά την 27η Μαΐου θα βρεθεί στη
δυσάρεστη θέση να κηρύξει στάση πληρωµών και θα διακόψει το έργο του». Συγκεκριµένα ο
ΟΑΣΘ ζητά την άµεση καταβολή (µέχρι τις 24 Μαΐου) από το ελληνικό δηµόσιο 15 εκατ. ευρώ
από τα 80εκατ. ευρώ που είναι οι οφειλές του προς τον Οργανισµό.
«Ο ΟΑΣΘ αποτελεί το µοναδικό µέσο αστικής συγκοινωνίας για τη Θεσσαλονίκη. Το µετρό
που όλοι αναµένουµε, καθυστερεί χαρακτηριστικά, ενώ άλλα µεγαλεπήβολα σχέδια (όπως η
υποθαλάσσια αρτηρία) έχουν µείνει στα συρτάρια. Παρόλα αυτά όπως όλα δείχνουν ο ΟΑΣΘ,
που έχει 56 χρόνια παρουσίας στην πόλη, απαξιώνεται συνεχώς µε αποτέλεσµα να τίθεται εν
αµφιβόλω η λειτουργία του από την επόµενη εβδοµάδα» τονίζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ
Παναγιώτης Παπαδόπουλος, επισηµαίνοντας ότι «µε τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ καθηµερινά
µετακινούνται χιλιάδες συµπολίτες µας, είτε από επιλογή, είτε επειδή αποτελεί την πιο
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οικονοµική λύση. Όλοι αυτοί θα πρέπει να αναζητήσουν άλλους τρόπους µεταφοράς αν ο
ΟΑΣΘ αναστείλει τη λειτουργία του».
«Η λιτότητα δεν µπορεί να οδηγεί στον ευτελισµό το µοναδικό βραχίονα αστικής µεταφοράς
που διαθέτει η Θεσσαλονίκη, ούτε να δηµιουργεί και νέα ταλαιπωρία τους πολίτες της»
αναφέρει ο κ. Παπαδόπουλος.
«Έστω και την τελευταία στιγµή πρέπει να πρυτανεύει η λογική από την πλευρά του ελληνικού
δηµοσίου που ούτως ή άλλως, κινείται µε ρυθµούς χελώνας στις αποπληρωµές των οφειλών
της» καταλήγει ο πρόεδρος του ΒΕΘ.
Πρότυπο για την Ελλάδα η Ιρλανδία, διαµηνύει ο Αντ.Σαµαράς
«Θα ακολουθήσουµε το ίδιο επιτυχηµένο πρότυπο της Ιρλανδίας, τόσο για την προεδρία της
ΕΕ όσο και για την έξοδο από την κρίση» δήλωσε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς µετά το
τέλος της συνάντησης που είχε την Πέµπτη στο Μέγαρο Μαξίµου µε τον ιρλανδό οµόλογό του
Έντα Κένι. «Η Ιρλανδία µάς δείχνει ότι δεν πρόκειται για δρόµο χωρίς τελειωµό» τόνισε ο
Αντ.Σαµαράς.
Στο µεταξύ, υπέρ της πιο χαλαρής εφαρµογής των µέτρων λιτότητας στην Ευρώπη τάσσεται,
εµµέσως πλην σαφώς, ο ολλανδός υπουργός Οικονοµικών και πρόεδρος του Eurogroup Γερούν
Ντάισελµπλουµ. Παράλληλα, δεν αποκλείει το ενδεχόµενο νέας αναδιάρθρωσης του ελληνικού
χρέους, ενώ σηµειώνει ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις προόδου της ελληνικής οικονοµίας.
Alpha Bank: Το 2013 θα είναι η τελευταία χρονιά µείωσης των εισοδηµάτων
Την εκτίµηση ότι το 2013 θα είναι η τελευταία χρονιά µείωσης των εισοδηµάτων στην Ελλάδα,
διατυπώνουν οι αναλυτές της Alpha Bank, στο εβδοµαδιαίο δελτίο οικονοµικών εξελίξεων της
τράπεζας,
που
δόθηκε
την
Πέµπτη
στη
δηµοσιότητα.
Όπως αναφέρουν οι αναλυτές της τράπεζας, η αντίστροφη µέτρηση για την έξοδο από την
κρίση έχει πλέον αρχίσει και πλέον διαψεύδονται σε καθηµερινή βάση τα σενάρια
καταστροφής που οδήγησαν τη χώρα στη µεγάλη ύφεση του 2011 και 2012.
Σύµφωνα µε τους ίδιους, η Ελλάδα εξέρχεται από την κρίση ισχυρότερη, µε τις
µακροοικονοµικές ανισορροπίες να αντιµετωπίζονται σε µονιµότερη βάση και τις διαρθρωτικές
αλλαγές να διαµορφώνουν σταδιακά συνθήκες βιώσιµης ανάπτυξης, στηριζόµενες αυτή τη
φορά στην εγχώρια αποταµίευση και παραγωγικότητα.
∆εν θα υποβάλουν δηλώσεις φορολογούµενοι µε εισόδηµα από µία πηγή
Την απαλλαγή των φορολογουµένων µε εισόδηµα από µία πηγή από την υποχρέωση υποβολής
φορολογικής δήλωσης προβλέπει το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο που θα κατατεθεί εντός του
Ιουνίου
στη
Βουλή.
Σύµφωνα µε το σχέδιο νόµου, το οποίο ακόµα τελεί υπό κατάρτιση, κάθε φυσικό πρόσωπο που
αποκτά εισόδηµα συντάσσει ετήσια φορολογική δήλωση στο έντυπο που ορίζει η φορολογική
διοίκηση και υποβάλλει την ετήσια φορολογική δήλωσή του πριν από την 1η Απριλίου του
επόµενου φορολογικού έτους. Θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής
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δήλωσης τόσο οι φορολογούµενοι οι οποίοι αποκτούν εισόδηµα από µισθωτή εργασία, το
οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου στην πηγή, όσο και οι φορολογούµενοι που αποκτούν
εισόδηµα αποκλειστικά και µόνο από επενδύσεις.
Σε υψηλό τριών µηνών η µεταποιητική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη
Άνοδο στις 47,7 µονάδες, υψηλότερο επίπεδο των τριών τελευταίων µηνών, σηµείωσε ο
δείκτης µεταποίησης ΡΜΙ στην Ευρωζώνη το Μάιο, από 46,9 τον προηγούµενο µήνα,
σύµφωνα µε έρευνα του Markit σε 2.000 επιχειρήσεις.
Αν και οριακά καλύτερος από τις εκτιµήσεις οικονοµολόγων σε δηµοσκόπηση του Reuters, ο
δείκτης παραµένει για 16 συνεχείς µήνες κάτω από το όριο των 50 µονάδων, που διαχωρίζει
την
ανάπτυξη
από
τη
συρρίκνωση.
«Υπάρχουν ενδείξεις ότι το ποσοστό επιβράδυνσης περιορίζεται, κάτι που πράγµατι σηµαίνει
πως ξεκινά µια περίοδος σταθεροποίησης, αλλά χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος από ό,τι
αναµενόταν», σχολίασε ο επικεφαλής οικονοµολόγος του Markit Κρις Γουίλιαµσον.
Καταγγελία για το θέµα της Φυσικής στις Πανελλαδικές
Καταγγελία - βόµβα για θέµα της φυσικής, στο οποίο διαγωνίστηκαν χθες οι υποψήφιοι των
πανελλαδικών εξετάσεων.
Μιλώντας στο ΒΗΜΑ fm, ο α΄ αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών Παναγιώτης
Φιλντίσης, υποστήριξε ότι το 4ο θέµα είχε αναρτηθεί προ δύο µηνών σε ιστοσελίδα
καθηγητών, που συνδιαχειρίζεται µέλος της κεντρικής επιτροπής εξετάσεων και είχε
προκαλέσει αναλυτική συζήτηση για τη λύση του µεταξύ των µελών της.
Σε καθεστώς φτώχειας 600.000 παιδιά στην Ελλάδα
Σε καθεστώς φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισµού βρίσκονται σχεδόν 600.000 παιδιά στην
Ελλάδα, σύµφωνα µε έκθεση του Πανεπιστηµίου των Αθηνών για λογαριασµό της Unicef µε
τίτλο «η κατάσταση των παιδιών στην Ελλάδα». Τα στοιχεία της έκθεσης κρούουν τον κώδωνα
του κινδύνου για πολιτικές που ακολουθούνται καθώς µεγάλη µερίδα του πληθυσµού ήδη έχει
οδηγηθεί σε φτωχοποίηση.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία, 597.000 παιδιά, δηλαδή το 30,4%, βιώνουν τη φτώχεια ή τον
κοινωνικό αποκλεισµό. Παράλληλα, άλλα 322.000 παιδιά ζουν µε σοβαρή υλική αποστέρηση.
Μεγάλη είναι, επίσης, η άνοδος της παραβατικότητας στους ανηλίκους. Συγκεκριµένα από το
2010 στο 2011 ο σχετικός δείκτης ανέβηκε κατά 53,4% µε τις ηλικίες 9-13 ετών να
σηµειώνουν αύξηση της τάξης του 58%. Κατά 72% οι παραβάσεις αφορούν κλοπές που κατά
87% γίνονται από αγόρια. Η αύξηση δεν έχει να κάνει µε το αυξηµένο κύµα µετανάστευσης,
αφού τα 2/3 των κλοπών πραγµατοποιήθηκαν από ηµεδαπούς.
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
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Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης θα προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης του έργου της συντήρησης των κλιµατιστικών µηχανηµάτων του επιµελητηρίου.
Η ανάδειξη του µειοδότη θα γίνει µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή. Οι ενδιαφερόµενοι
δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισµένο φάκελο µέχρι τις 31/05/2013 και
ώρα 14.30 µµ στο Τµήµα ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του ΒΕΘ, Αριστοτέλους
27, στον 3ο όροφο.
Ενηµερωτική εκδήλωση για την τουρκική και βουλγαρική αγορά
To Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία µε το Γραφείο της Αναπληρωτού
Γενικής Γραµµατέως ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας
Υπουργείου Εξωτερικών, Μάγδας Καρακόλη, και την Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΑντιπεριφέρεια Εξωστρέφειας Καινοτοµίας και Νέων Τεχνολογιών, πραγµατοποιούν
ενηµερωτική εκδήλωση µε θέµα :«Ενηµέρωση για την τουρκική και βουλγαρική αγορά».
Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα, 27 Μαΐου, στις 18.30 µµ στην αίθουσα
συνεδριάσεων
του
ΒΕΘ,
Αριστοτέλους
27,
στον
τέταρτο
όροφο.
Σκοπός της εκδήλωσης είναι να ενηµερωθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις για τα χαρακτηριστικά
της τουρκικής και της βουλγαρικής αγοράς, καθώς και για τις δυνατότητες προώθησης των
ελληνικών εξαγωγών στις παραπάνω αγορές. Το θέµα θα αναπτύξουν ο κ. Χαράλαµπος
Κουναλάκης, γενικός σύµβουλος Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων, στην Πρεσβεία της
Ελλάδος στην Άγκυρα και η κα. Θεολογία Βούλγαρη γραµµατέας Ο.Ε.Υ. Β΄, στην Πρεσβεία
της Ελλάδος στη Σόφια.
Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις – µετά το πέρας της εκδήλωσης –θα έχουν τη δυνατότητα για
µεµονωµένες συναντήσεις µε τον κ. Κουναλάκη και την κα. Βούλγαρη.

4

