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ΒΕΘ: Να σπάσει το απόστημα των συμμοριών που λυμαίνονται τη Σίνδο
Την επιτακτική ανάγκη να σπάσει, άμεσα, το απόστημα των συμμοριών που λυμαίνονται
τη δυτική Θεσσαλονίκη, αφαιρώντας, πρώτες ύλες από επιχειρήσεις της περιοχής,
επανέλαβε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) Παναγιώτης
Παπαδόπουλος κατά την παρέμβασή του στη σημερινή σύσκεψη φορέων που συγκάλεσε
ο υπουργός Μακεδονίας - Θράκης Θόδωρος Καράογλου.
Κατά τη συνάντηση, όπου τέθηκαν επί τάπητος η αντιμετώπιση των φαινομένων κλοπής
και καταστροφών σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων στη Βιομηχανική Περιοχής της Σίνδου,
η πάταξη του παραεμπορίου και η επίλυση των κυκλοφοριακών προβλημάτων της
Θεσσαλονίκης, αποφασίστηκε
η σύσταση μικτών κλιμακίων προκειμένου να
διενεργήσουν ελέγχους στους αποδέκτες των κλοπιμαίων, οι οποίοι τα χρησιμοποιούν ως
πρώτη ύλη για την παραγωγή νέων προϊόντων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΒΕΘ η
απόφαση, που ήταν και αίτημα του επιμελητηρίου, είναι μεν προς τη θετική κατεύθυνση,
ωστόσο απομένει να δούμε ποια θα είναι και αν θα υπάρξουν αποτελέσματα.
Επιπλέον ο πρόεδρος του ΒΕΘ πρότεινε τη δημιουργία ενός νέου οργάνου που θα έχει εξ
ολοκλήρου την ευθύνη για την πάταξη του παραεμπορίου. Συγκεκριμένα πρότεινε τη
συγκέντρωση όλων των αρμοδιοτήτων των συναρμόδιων υπηρεσιών σε ένα όργανο, με
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την ονομασία "Σώμα Ελέγχου και Δίωξης Παραεμπορίου" (ΣΕΔΙΠ), στο οποίο θα
προΐσταται Ειδικός Γραμματέας, και θα υπάγεται στο υπουργείο Ανάπτυξης.
Αναφορικά με το κυκλοφοριακό τόνισε ότι τα κύρια ζητούμενα, είναι η εφαρμογή ενός
νέου, χρηστικού, συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, η άμεση ολοκλήρωση του μετρό
που έχει καθυστερήσει αξιομνημόνευτα, η λελογισμένη χρήση του ΙΧ και η απόκτηση
κυκλοφοριακής συνείδησης, προκειμένου να μην παρκάρει ο καθένας, όπου επιθυμεί
αδιαφορώντας για το κυκλοφοριακό χάος που πιθανόν να δημιουργήσει.
Σαμαράς: Το 2014 ξεκινάμε έναν θετικό κύκλο ανάκαμψης
Στη διαβεβαίωση ότι το 2013 θα είναι η τελευταία δύσκολη χρονιά προχώρησε ο
πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, κατά τον χαιρετισμό του στην χθεσινή εκδήλωση για
την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης ελληνικού εμπορίου για το 2013. «Θέλω να σας
διαβεβαιώσω ότι το 2013 θα είναι η τελευταία πολύ δύσκολη χρονιά. Γνωρίζω καλά τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζετε. Γνωρίζω ότι οι περισσότεροι αναγκαστήκατε να
απολύσετε προσωπικό ή και να αφήσετε απλήρωτες τις εισφορές σας για να πληρώνετε
το προσωπικό», τόνισε ο κ. Σαμαράς.
Παράλληλα, ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι τα χειρότερα πέρασαν,
σημειώνοντας ότι θα αυξηθεί η κατανάλωση και θα δοθεί ξανά πνοή στο ελληνικό
εμπόριο. «Το 2014 ξεκινάμε ένα θετικό κύκλο ανάκαμψης που, με τη βοήθεια όλων,
μπορεί και πρέπει να πάρει πιο ισχυρή μορφή. Περιμένουμε πολλά από εσάς, το ελληνικό
λιανικό εμπόριο, όχι μόνο από τις ξένες επενδύσεις», επεσήμανε.
Τρόικα: Σε εκκρεμότητα η κάλυψη του δημοσιονομικού κενού του 2014
Ως μεγαλύτερη και πιο επείγουσα εκκρεμότητα από εκείνη των πλειστηριασμών
περιγράφουν στελέχη της τρόικα την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού του 2014 ,
ξεκαθαρίζοντας πως εάν και το ζήτημα δεν προβάλλεται από την ελληνική κυβέρνηση ,
δεν έχει ακόμη διευθετηθεί καθώς τις δύο πλευρές τις χωρίζουν μέτρα ύψους
τουλάχιστον 600 εκατ. ευρώ.
«Μπορεί η προσοχή να έχει εστιασθεί στο ζήτημα των πλειστηριασμών και το θέμα των
ομαδικών απολύσεων, αλλά θα ήταν λάθος ερμηνεία το να θεωρήσει κανείς ότι έχει
υπάρξει συμφωνία, έστω και προκαταρκτική, στο δημοσιονομικό σκέλος», ανέφερε στο
in.gr στέλεχος της τρόικα.
Σύμφωνα με πληροφορίες ΔΝΤ, ΕΕ και ΕΚΤ θεωρούν πως μέτρα περίπου 600 εκατ. ευρώ
που προτείνει η κυβέρνηση για την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού είναι στο «αέρα»,
καθώς η αποτελεσματικότητά τους δεν τεκμηριώνεται. Ζητά δε να υπάρξουν πιο
«πειστικές» δημοσιονομικές παρεμβάσεις , τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο
σκέλος των δαπανών, προκειμένου να κλείσει η διαπραγμάτευση για το δημοσιονομικό
κενό του 2014 ύψους 1,8 δισ. ευρώ.
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Ακατάσχετο στην πρώτη κατοικία για αξίες μέχρι 180.000 ευρώ
Να κλείσει το θέμα των πλειστηριασμών με νομοθετική ρύθμιση έως το τέλος του έτους,
οπότε λήγει το καθεστώς προστασίας, ανεξάρτητα από το εάν έχει υπάρξει συμφωνία με
την τρόικα, προτίθεται η κυβέρνηση.
Σύμφωνα με όλες τις συγκλίνουσες πληροφορίες τα υπουργεία Ανάπτυξης και
Οικονομικών θα καταθέσουν ρύθμιση μέχρι το τέλος του χρόνου η οποία θα προβλέπει
ακατάσχετο για την πρώτη κατοικία για ακίνητα αντικειμενικής αξίας έως και 180.000
ευρώ, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, με εξαίρεση όσων έχουν καταθέσεις ή έξτρα
εισοδήματα. Βάσει των ίδιων πληροφοριών η Κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να
υπάρξει και τριετής προστασία, η οποία ωστόσο θα επανεξετάζεται σε ετήσια βάση.
Το ακατάσχετο των 180.000 ευρώ φέρεται να έχει λάβει και την έγκριση της Ελληνικής
¨Ένωσης Τραπεζών , η οποία έχει εξαρχής διαφοροποιηθεί από την θέση της τρόικα για
πλήρη απελευθέρωση των πλειστηριασμών ακινήτων. Η ΕΕΤ έχει δημοσίως δηλώσει πως
οι τράπεζες δεν θέλουν να ξαναμαζέψουν ακίνητα υπερήμερων δανειοληπτών, όπως
μάζευαν στο παρελθόν τα αυτοκίνητα των οποίων οι δόσεις δεν πληρώνονταν.
Fitch: Αξιολόγηση Β- για την Ελλάδα με σταθερό outlook
H Fitch επιβεβαίωσε τη Δευτέρα την αξιολόγηση «B-» της μακροπρόθεσμης
πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας, θέτοντας σταθερό outlook (σταθερές
προοπτικές), διακρίνοντας θετικές εξελίξεις.
Η κίνηση αυτή της Fitch, που βλέπει συμφωνία με την τρόικα μέχρι το τέλος του έτους,
ακολουθεί την αναβάθμιση της Ελλάδας από τη Moody's. Ο διεθνής οίκος επιβεβαίωσε
και το βραχυπρόθεσμο αξιόχρεο της Ελλάδας (IDR) στο «B», ενώ αναβάθμισε σε «B+»
από «B» το «ταβάνι» αξιολόγησης της χώρας (country ceiling).
Κυρώθηκε από τη Βουλή η συμφωνία για τον TAP
Με ευρεία πλειοψηφία κυρώθηκε από τη Βουλή η συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της διαχειρίστριας εταιρείας του αγωγού φυσικού αερίου ΤΑP, ο οποίος
θα διέρχεται από τη χώρα μας και θα διακινεί φυσικό αέριο στην Ευρώπη από το
Αζερμπαϊτζάν. Υπερψήφισαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ, ενώ και ο ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε «παρών»
τονίζοντας πως είναι θετικό το γεγονός της διέλευσης του αγωγού από την χώρα μας
αλλά εκφράζοντας αντιρρήσεις σε σημεία της σύμβασης. Κατά τάχθηκαν οι ΑΝΕΛ, η
Χρυσή Αυγή και το ΚΚΕ.
Κατά τη συζήτηση, ο υπουργός ΠΕΚΑ Γ.Μανιάτης αναφέρθηκε στις διαπραγματεύσεις
μεταξύ ΔΕΠΑ και Gazprom για την μείωση της τιμής του φυσικού αερίου,
διαβεβαιώνοντας ότι εξελίσσονται ευνοϊκά. «Όλα δείχνουν ότι επιτυγχάνουμε τους
βασικούς μας στόχους» επεσήμανε.
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Επιστροφή του ΦΠΑ στην εστίαση στο 23% ζητεί το ΔΝΤ
Tη θέση ότι ο συντελεστής ΦΠΑ στην εστίαση θα πρέπει να επανέλθει στα επίπεδα του
23% διατυπώνουν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής
του MEGA στην Ουάσιγκτον Μιχάλης Ιγνατίου. Στο Ταμείο θεωρούν ότι η δοκιμή που
τέθηκε σε εφαρμογή από τον περασμένο Αύγουστο, οπότε ο ΦΠΑ στην εστίαση μειώθηκε
από το 23% στο 13%, απέτυχε και εάν ο συντελεστής δεν αυξηθεί και πάλι θα υπάρξει
επιπλέον κενό της τάξης των 200-300 εκατ. ευρώ.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, σε ό,τι αφορά το ζήτημα των πλειστηριασμών, το Ταμείο
θέλει να μπουν στο στόχαστρο οι λεγόμενοι κακοπληρωτές εκ προθέσεως -όπως
χαρακτηριστικά αναφέρουν- εκείνοι δηλαδή που δεν πληρώνουν ενώ έχουν εισοδήματα
και καταθέσεις στις τράπεζες. Από το ΔΝΤ υπογραμμίζουν ότι στηρίζουν τις ευάλωτες
τάξεις και τους αποδεδειγμένα φτωχούς και πως το ζητούμενό τους είναι να «σπάσει» η
κουλτούρα των κακοπληρωτών που έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα μετά το 2009 από
τους κατέχοντες.
Οριακό προβάδισμα 0,5% του ΣΥΡΙΖΑ
Προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ κατά περίπου μισή ποσοστιαία μονάδα έναντι της ΝΔ στην
πρόθεση ψήφου καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της GPO που διενεργήθηκε τις
τελευταίες ημέρες του Νοεμβρίου για το MEGA. Σύμφωνα με τη μέτρηση, η ΝΔ χάνει μέσα
σε έναν μήνα 1 ποσοστιαία μονάδα, λαμβάνοντας ποσοστό 20%, με τον ΣΥΡΙΖΑ να
παραμένει περίπου στα ίδια ποσοστά, στο 20,4%. Ενισχυμένοι κατά 0,7% και 0,6%
αντίστοιχα εμφανίζονται οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και η Χρυσή Αυγή.
Ελαφρώς μεγαλύτερο προβάδισμα με ποσοστό 20%, έναντι 19,2% της ΝΔ, καταγράφει ο
ΣΥΡΙΖΑ και στην πρόθεση ψήφου για τις ευρωεκλογές, όπου οι 7 στις 10 πολίτες
δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν με κριτήριο την παραμονή της χώρας στο ευρώ.
Καταλληλότερος για πρωθυπουργός παραμένει ο Αντώνης Σαμαράς έναντι του Αλέξη
Τσίπρα, με τα ποσοστά και των δύο όμως να πέφτουν σημαντικά κατά περίπου 4
ποσοσταίες μονάδες μέσα σε έναν μήνα, και ταυτόχρονα να ενισχύεται η επιλογή
«κανένας».
Αδ. Γεωργιάδης: «Παγώνει» η διαθεσιμότητα για ένα μήνα αν λήξει η απεργία
Τη λήψη μέτρων ακόμη και εντός της εβδομάδας, εάν οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ συνεχίσουν
την απεργία τους, προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Ο υπουργός
κάλεσε εκ νέου σε διάλογο τους γιατρούς, επισημαίνοντας ότι δεν σκέφτεται την
επιστράτευση, ενώ πρότεινε «πάγωμα» της διαθεσιμότητας για ένα μήνα «σε περίπτωση
που λήξει σήμερα η απεργία»
«Δεν έχω πει ποτέ τη λέξη επιστράτευση και δεν νομίζω ότι θα χρειαζόταν να πάρουμε
ένα τέτοιο μέτρο. Εγώ ανακοίνωσα από χθες μαζί με τον κ. Μπέζα, τον αρμόδιο
υφυπουργό, όπου χειριζόμαστε αυτό το θέμα, ότι εμείς δεσμευόμαστε εάν οι γιατροί
λύσουν την απεργία τους ει δυνατόν και σήμερα και πάψουν να ταλαιπωρούν τον κόσμο,
για ένα μήνα να μην γίνει απολύτως τίποτα και να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να δούμε
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το σχέδιο γραμμή γραμμή, να δούμε που μπορούμε να συμφωνήσουμε και να δούμε τι
καλύτερο μπορούμε να κάνουμε για εκείνους εκ των γιατρών για τους οποίους θα κριθεί
ότι δεν ανήκουν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας», σημείωσε ο κ.Γεωργιάδης σε
δηλώσεις του το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Mega.
Στο πειθαρχικό συμβούλιο παραπέμπει τον Πελεγρίνη ο υπουργός Παιδείας
Στο πειθαρχικό συμβούλιο για παράβαση καθήκοντος παραπέμπει ο υπουργός Παιδείας
τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδόση Πελεγρίνη «γιατί οι πράξεις και οι
παραλείψεις του έθιξαν τη λειτουργία και το κύρος του Πανεπιστημίου». «Ο Πρύτανης
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Πελεγρίνης σε αντίθεση με
τους άλλους 7 Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων που επηρεάζονται από το μέτρο της
διαθεσιμότητας, κρατά το Ίδρυμα κλειστό με την απραξία του και την αδυναμία του να
εφαρμόσει τις αποφάσεις της Συγκλήτου» τονίζεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το
απόγευμα
της
Τρίτης
ο
υπουργός
Παιδείας.
«Στο ΕΚΠΑ, ο χρόνος επαρκεί για να μη χαθεί το εξάμηνο, χωρίς καμία έκπτωση στην
εκπαιδευτική διαδικασία, ακόμα και αν χρειαστεί να γίνουν μαθήματα και το καλοκαίρι»
καταλήγει ο υπουργός. Για υψηλή τιμή κάνει λόγο ο πρύτανης του Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Θ. Πελεγρίνης, τονίζοντας ότι αυτό επιδίωκαν κύκλοι που ήθελαν τη
διάλυση του πανεπιστημίου.
Εξάμηνη άδεια παραμονής στη μητέρα της 13χρονης από τη Σερβία
Μετά το σάλο που προκλήθηκε από τη διαδικασία απέλασης της 54χρονης από τη Σερβία,
που έχασε την 13χρονη κόρη της από αναθυμιάσεις μαγκαλιού στην Ξηροκρήνη
Θεσσαλονίκης, ο υπουργός Δημόσιας Τάξης έδωσε εντολή για να δοθεί εξάμηνη άδεια
παραμονής στη γυναίκα για ανθρωπιστικούς λόγους, με δυνατότητα παράτασης.
Αρχικά, η 54χρονη θεωρήθηκε υπαίτια για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και συνελήφθη
λίγο μετά τον εντοπισμό της 13χρονης κόρης της νεκρής στο διαμέρισμα, όπου και η ίδια
κινδύνευσε από τις αναθυμιάσεις που προκλήθηκαν από το μαγκάλι το οποίο
χρησιμοποίησαν για να ζεσταθούν, επειδή το ρεύμα ήταν κομμένο για αρκετό καιρό. Η
54χρονη γυναίκα ήταν άνεργη και αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Μετά
από εισαγγελική παρέμβαση και με την επίκληση του άρθρου 302 παρ. 2 του Ποινικού
Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο, αν το θύμα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια είναι οικείος
του υπαιτίου, το δικαστήριο μπορεί να απαλλάξει τον υπαίτιο από κάθε ποινή, αν πεισθεί
ότι λόγω της ψυχικής οδύνης που υπέστη από τις συνέπειες της πράξης του δεν
χρειάζεται να υποβληθεί σε ποινή, σταμάτησε η δικαστική διαδικασία εις βάρος της
γυναίκας.
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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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