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Μήνυση για την εισφορά στον ΟΑΕΔ από την ΓΣΕΒΕΕ
Μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, σχετικά με την μη απόδοση στον ΟΑΕΔ
περίπου 100 εκατ. ευρώ, που έχουν εισπραχθεί από όλους τους ασφαλισμένους και
απασχολούμενους που ανήκουν στον ασφαλιστικό οργανισμό ΟΑΕΕ, κατέθεσε την Τρίτη
4 Μαρτίου 2014, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ (Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών
Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας), Γ. Καββαθάς.
Όπως επισημαίνεται, «από 01-08-2011 είχε θεσπιστεί μηνιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ,
που κατέβαλλαν οι ασφαλισμένοι των παραπάνω ταμείων για τον ΟΑΕΔ στον ειδικό
λογαριασμό ανεργίας υπέρ των αυτοτελώς και ανεξαρτήτων απασχολουμένων που είχαν
μείνει άνεργοι», όμως ο ΟΑΕΕ «ενώ μέχρι τον Μάρτιο του 2013 είχε συγκεντρώσει
110.991.100 ευρώ απέδωσε στον ΟΑΕΔ μόνο το ποσό των 12.739.703,20 ευρώ».
Σημειώνεται επίσης, ότι ενώ η διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ είχε αποστείλει επανειλημμένα
επιστολές προς τη διοικητή του ΟΑΕΕ Γ. Κωτίδου, θέτοντας το ερώτημα γιατί δεν έχουν
αποδοθεί τα χρήματα στον ΟΑΕΔ ουδεμία σαφή απάντηση έλαβε.
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Εμπλοκή σε κεντρικά ζητήματα της διαπραγμάτευσης με την τρόικα
Εικόνα εμπλοκής σε κεντρικά ζητήματα της διαπραγμάτευσης παρουσιάζουν οι
διαπραγματεύσεις με την τρόικα, με το χρόνο να πιέζει ασφυκτικά μέχρι το Eurogroup
της 10ης Μαρτίου. «Υπήρξε κάποια πρόοδος -είναι πολλά τα θέματα και το ένα επηρεάζει
το άλλο- αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία» δήλωσε κορυφαίο
στέλεχος του υπουργείου Ανάπτυξης μετά τη νέα συνάντηση της ηγεσίας των
υπουργείων Ανάπτυξης και Οικονομικών με τους εκπροσώπους των δανειστών.
Το ίδιο στέλεχος έλεγε ότι οι 55 αρνήσεις που η ελληνική πλευρά προέβαλε την
προηγουμένη εβδομάδα έγιναν πλέον 40. Διάφορα υπουργεία, όπως το υπουργείο
Περιβάλλοντος, των Μεταφορών ή το Ναυτιλίας υποχώρησαν σε ορισμένες ρυθμίσεις και
έτσι κάπως βελτιώθηκε το κλίμα. Στη λίστα των ζητημάτων για τα οποία κυβέρνηση και
τρόικα δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία ήρθε να προστεθεί και αυτό των
κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών, θέμα πολύ σοβαρό αφού πρόκειται για απόκλιση
δισ. ευρώ, που μπορεί να ανατρέψει τους υπολογισμούς της κυβέρνησης.
Ρέγκλινγκ: Έτοιμα τα 10,1 δισ. του EFSF για την Ελλάδα
Ακόμα και την επόμενη εβδομάδα θα μπορούσαν να γίνουν τα πρώτα βήματα για την
εκταμίευση της δόσης των 10,1 δισ. ευρώ του EFSF για την Ελλάδα, σύμφωνα με τον
επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), Κλάους Ρέγκλινγκ. «Αν
υπάρξει θετικό αποτέλεσμα στην αξιολόγηση της τρόικας και αν εκπληρωθούν οι
προϋποθέσεις, μπορεί να γίνει ταχεία εκταμίευση των κεφαλαίων προς την Ελλάδα»,
δήλωσε ο κ. Ρέγκλινγκ από την πρωτεύουσα της Λετονίας, Ρίγα.
Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση αναμένει μια πολιτική απόφαση, ώστε στο Εurogroup της
Δευτέρας να αποφασισθεί το σπάσιμο και η απεμπλοκή των εκκρεμών δόσεων, με
ταυτόχρονη διασύνδεση των εκταμιεύσεων με την υιοθέτηση από την ελληνική πλευρά
των μεταρρυθμίσεων που ζητούν οι δανειστές μας. Οι συσκέψεις μεταξύ των αρμόδιων
υπουργών στις οκτώ ημέρες που βρίσκονται οι εκπρόσωποι της τριμερούς στην Αθήνα,
είναι συνεχείς, με τον πρωθυπουργό και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και πρόεδρο
του ΠΑΣΟΚ να συναντώνται εκ νέου σήμερα.
Τα πάνω κάτω φέρνει το νομοσχέδιο για την προληπτική εποπτεία των τραπεζών
Σημαντικές αλλαγές στην λειτουργία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος που
εκτείνονται από τους μισθούς των τραπεζιτών και το αρχικό κεφάλαιο για την ίδρυση
μιας τράπεζας, έως και την αναδιάρθρωση και την εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων
προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που δόθηκε χθες σε διαβούλευση.
Το νομοσχέδιο που ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία 2013/36/ΕΕ
σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την
προληπτική εποπτεία τραπεζών και επιχειρήσεων επενδύσεων θα παραμείνει σε δημόσια
διαβούλευση έως τις 7 Μαρτίου και εν συνεχεία θα προωθηθεί προς ψήφιση στη Βουλή.
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Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση κατοίκων που αδυνατούν να πληρώσουν τη ΔΕΗ
Παράσταση διαµαρτυρίας έξω από το υποκατάστηµα της ∆ΕΗ, που βρίσκεται απέναντι από τα
δικαστήρια, πραγµατοποιούν από το πρωί κάτοικοι των δυτικών συνοικιών της Θεσσαλονίκης
που αντιµετωπίζουν προβλήµατα λόγω της αδυναµίας τους να πληρώσουν τους λογαριασµούς
του ρεύµατος.
«Από την εικόνα που έχουµε στη Θεσσαλονίκη, ο αριθµός των ανθρώπων που δεν έχουν ρεύµα
είναι πλέον χιλιάδες και όχι εκατοντάδες όπως στο παρελθόν, ενώ επίσης χιλιάδες οικογένειες
απειλούνται µε διακοπή ρεύµατος. Πολλοί είναι και εκείνοι που προχώρησαν σε
επανασυνδέσεις ρεύµατος για να αντιµετωπίσουν τον χειµώνα, ωστόσο σήµερα βρίσκονται
µπροστά στο ενδεχόµενο προστίµων ύψους 1.000 και 1.500 ευρώ από τη ∆ΕΗ για παράνοµες
επανασυνδέσεις» επισηµαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το µέλος της Επιτροπής ∆ράσης ∆υτικών
Συνοικιών Άγγελος Φουρνοτζής. Η κινητοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη και σύµφωνα µε τον κ.
Φουρνοτζή, αναµένονται έξω από τις εγκαταστάσεις της ∆ΕΗ και κάτοικοι άλλων περιοχών
της πόλης.
Στους 79 οι νεκροί από τη γρίπη, σύμφωνα με στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ
Σε υψηλά επίπεδα βρίσκεται ακόμη η δραστηριότητα της γρίπης στην Ελλάδα. Συνολικά
έχουν χάσει τη ζωή τους 79 άτομα από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Σύμφωνα με
το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, στην πλειοψηφία τους τα θύματα
έπασχαν από υποκείμενο νόσημα και δεν είχαν εμβολιαστεί.
Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 63 άτομα, ενώ
συνολικά από τον περασμένο Οκτώβριο έως σήμερα έχουν νοσηλευθεί σε ΜΕΘ 211
άτομα. Το ΚΕΕΛΠΝΟ συστήνει στους πολίτες να λαμβάνουν αντιική αγωγή, με την
εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.

Τρίτος δημοφιλέστερος προορισμός η Ελλάδα για τους Ρώσους
Η Ελλάδα αναδείχθηκε πέρυσι, για πρώτη φορά, στην τρίτη θέση των δημοφιλών
προορισμών στις προτιμήσεις των Ρώσων τουριστών, σύμφωνα με τη ρωσική Στατιστική
Υπηρεσία (Rosstat) και τα επίσημα αποτελέσματα του περασμένου έτους.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση η αύξηση της ροής προς την Ελλάδα άγγιξε το 70%
και ο αριθμός των τουριστών ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο, ανεβάζοντας τη χώρα μας
κατά τέσσερις θέσεις στις προτιμήσεις και να ξεπερνά δημοφιλείς προορισμούς, όπως η
Κίνα, η Ταϊλάνδη και η Ισπανία. Προηγούνται της Ελλάδας, η Τουρκία και η Αίγυπτος και
ακολουθούν την Ισπανία ως προορισμοί, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Ιταλία και τα
Εμιράτα. Σύμφωνα με τη Ρωσική Ένωση Τουριστικής Βιομηχανίας, ο συνολικός αριθμός
των ταξιδιών Ρώσων στο εξωτερικό ήταν, το 2013, 54 εκατομμύρια, κατά 13%
αυξημένος
σε
σχέση
με
τον
αντίστοιχο
αριθμό
το
2012.
Ειδικότερα, ο αριθμός των ταξιδιών για τουριστικούς σκοπούς αυξήθηκε κατά 19,3 %,
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γεγονός που καταδεικνύει την αύξηση των εισοδημάτων και της συνολικής ευημερίας
των Ρώσων πολιτών, σημειώνει η Ένωση.
Στο Δουβλίνο για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ο Σαμαράς
Την εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος εν όψει ευρωεκλογών εγκαινιάζουν
το επόμενο διήμερο στο Δουβλίνο οι ηγέτες της κεντροδεξιάς. Παράλληλα, θα αναδείξουν
και τον υποψήφιο του κόμματος για την προεδρία της Κομισιόν.
Ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς μεταβαίνει στην ιρλανδική πρωτεύουσα ως
επικεφαλής 20μελούς ομάδας εκλεκτόρων. Η μάχη στους κόλπους του ΕΛΚ έχει ως
φαβορί τον τέως πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ τον οποίο
στηρίζει η ΝΔ. Ωστόσο, όπως αναφέρουν Τα Νέα, δεν αποκλείεται να καταγραφεί
σύγκρουση βορρά-νότου, αν Ιταλοί, Ισπανοί και Πορτογάλοι αποφασίσουν να
συνταχθούν με τη υποψηφιότητα του κοινοτικού επιτρόπου, Μισέλ Μπαρνιέ.
Την επιλογή Γιούνκερ εισηγούνται επισήμως η καγκελάριος Μέρκελ και ο κ. Σαμαράς. Την
υποψηφιότητα Μπαρνιέ εισηγούνται Γάλλοι και Ούγγροι. Εκτός από τη μονομαχία
Γιούνκερ-Μπαρνιέ, στη Σύνοδο του Δουβλίνου θα στηθούν κάλπες και για την ανάδειξη
του γάλλου Ζοζέ Ντολ στο τιμόνι του ΕΛΚ, καθώς και για την έγκριση του προγράμματος
της ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς για τις ευρωεκλογές.
Σε υψηλά 2,5 ετών η μεταποιητική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη το
Φεβρουάριο
Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 2,5 ετών κινήθηκε το Φεβρουάριο η µεταποιητική
δραστηριότητα στη ζώνη του ευρώ, ωθούµενη από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων σε
Γερµανία και Ιταλία. Ο συνολικός δείκτης ΡΜΙ της ευρωζώνης ανήλθε το Φεβρουάριο στις
53,3 µονάδες, στα υψηλότερα επίπεδα από το Μάρτιο του 2011. Τον Ιανουάριο ο δείκτης είχε
διαµορφωθεί στις 53,9 µονάδες.
Στη Γερµανία η µεταποιητική δραστηριότητα το Φεβρουάριο βελτιώθηκε περαιτέρω µε τον
συνολικό ΡΜΙ να ενισχύεται στις 56,4 µονάδες, από 55,5 µονάδες τον προηγούµενο µήνα. Στην
Ιταλία ο κλάδος των υπηρεσιών βρέθηκε σε στο υψηλότερο επίπεδο από το Μάρτιο του 2011,
στις 52,9 µονάδες, έναντι 49,4 µονάδων τον προηγούµενο µήνα. Αντιθέτως η µεταποιητική
δραστηριότητα στη Γαλλία συρρικνώθηκε το Φεβρουάριο µε τον PMI να υποχωρεί στις 47,9
µονάδες, από 48,9 µονάδες τον Ιανουάριο.
Κινητικότητα στην Κριμαία με συνομιλίες, απεσταλμένους και πυραύλους
Φωτιά έχουν πάρει οι διπλωματικοί δίαυλοι για την κρίση στην Κριμαία, με τις ξένες
κυβερνήσεις να βρίσκονται σε συνεχή επαφή, τη Δύση να στηλιτεύει με τους
εντονότερους τόνους την ρωσική κατάληψη της χερσονήσου και τη Μόσχα να
εμφανίζεται να αψηφά την απειλή κυρώσεων, επιμένοντας στο «δικαίωμά» της για
στρατιωτική δράση αν χρειαστεί -δοκιμάζοντας, παρεμπιπτόντως, και διηπειρωτικούς
πυραύλους.
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Το πρωί της Τετάρτης επιβεβαιώθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη η άφιξη του απεσταλμένου
του ΟΗΕ Ρόμπερτ Σέρι στην Κριμαία. Δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για το πρόγραμμα της
παραμονής του στην χερσόνησο, όπου πάντως αναμένεται να περιοριστεί στη συλλογή
των πρώτων στοιχείων για να σχηματίσουν τα Ηνωμένα Έθνη καλύτερη εικόνα γύρω
από τα τεκταινόμενα στην περιοχή. Ο Σέρι βρισκόταν στο Κίεβο από την περασμένη
εβδομάδα και είχε προσπαθήσει, ανεπιτυχώς, να φτάσει στην Κριμαία το
Σαββατοκύριακο.
Την Τετάρτη επίσης οδεύει προς την Κριμαία και αποστολή άοπλων αξιωματούχων του
Οργανισμού για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ). Η αποστολή γίνεται
με αίτημα της Ουκρανίας, ανέφερε ο ΟΑΣΕ, στη βάση του αιτήματος για έκτακτη
αποστολή άοπλων παρατηρητών (που δεν απαιτεί τη συνήθη διαδικασία έγκρισης από
όλα τα βασικά μέλη του ΟΑΣΕ, ανάμεσα στα οποία βρίσκεται και η Ρωσία).

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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