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Χειροπέδες στην ηγετική ομάδα της Χρυσής Αυγής
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό της χώρας από το πρωί του Σαββάτου
οπότε ξεκίνησε από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, ευρεία επιχείρηση συλλήψεων όχι
μόνο μελών αλλά και της ηγετικής ομάδας της Χρυσής Αυγής.
Ήδη, έχουν συλληφθεί 22 άτομα, μεταξύ των οποίων ο γενικός γραμματέας του κόμματος
Νίκος Μιχαλολιάκος, οι βουλευτές Ηλίας Κασιδιάρης, Ηλίας Παναγιώταρος, Γιάννης
Λαγός, Νίκος Μίχος και Χρήστος Παπάς, αλλά και το στέλεχος από την οργάνωση της
Νίκαιας Γιώργος Πατέλης. Τα υπόλοιπα μέλη που συνελήφθησαν είναι από το Κερατσίνι,
το Πέραμα και τον Κορυδαλλό. Ο υπαρχηγός της ΧΑ Χρήστος Παπάς παραδόθηκε στις
Αρχές το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ ήταν καταζητούμενος για περίπου 24 ώρες από την
αστυνομία.
Οι συλλήψεις πραγματοποιούνται μετά την ενεργοποίηση της παραγγελίας του
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ότι η Χρυσή Αυγή λειτουργεί σαν εγκληματική οργάνωση.
Μάλιστα, συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί, ένας άνδρας της ομάδας ΔΙΑΣ και μία γυναίκα
ανθυπαστυνόμος που υπηρετεί στην ασφάλεια Πειραιά. Οι δύο αστυνομικοί τέθηκαν σε
διαθεσιμότητα και σε βάρος τους διατάχθηκε ΕΔΕ.
Οι αρχές έχουν στοιχειοθετήσει την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας για την ηγετική
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ομάδα της Χρυσής Αυγής, ενώ έχουν εκδώσει συνολικά 32 εντάλματα σύλληψης. Επίσης
θα διερευνηθεί και η κατηγορία του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, καθώς και η
συμμετοχή κι άλλων προσώπων σε παράνομες δραστηριότητες. Να σημειωθεί ότι
σύμφωνα με βούλευμα του συμβουλίου Εφετών, η βουλευτική ασυλία δεν ισχύει για
αυτόφωρα κακουργήματα, τα οποία έχουν διαρκή χαρακτήρα, όπως είναι αυτό της
συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.
Στο μεταξύ, φύλλο και φτερό κάνει η Αντιτρομοκρατική, έπειτα από εισαγγελική εντολή,
τα σπίτια μελών της ΧΑ, τόσο στο λεκανοπέδιο της Αττικής, όσο και σε όλη την
επικράτεια. Πρώτη προτεραιότητα είναι ο εντοπισμός του οπλοστασίου της Χρυσής
Αυγής, που σύμφωνα με το εισαγγελικό πόρισμα φυλάσσεται σε άγνωστη τοποθεσία.
Η Βουλή… κόβει το μισθό στους συλληφθέντες της ΧΑ
Σειρά επαφών με εκπροσώπους των κομμάτων έχει τις τελευταίες ώρες ο πρόεδρος της
Βουλής Ευάγγελος Μεϊμαράκης με στόχο να κοπεί η μισθοδοσία στους συλληφθέντες της
Χρυσής Αυγής.
Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί από τη διάσκεψη των προέδρων αργότερα
αυτήν την εβδομάδα.
MRB: Νέα βουτιά τη Χρυσής Αυγής, πρώτη η ΝΔ
Πτώση της Χρυσής Αυγής κατά 2,3 εκατοστιαίες µονάδες και πρωτιά της Νέας ∆ηµοκρατίας
καταγράφει η τελευταία δηµοσκόπηση της MRB. Η διαφορά υπέρ της Ν∆ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ
είναι 1,2%, ενώ τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής µειώνονται σηµαντικά (2,3% λιγότερο από την
προηγούµενη).
Στη δημοσκόπηση που δημοσιεύει η Realnews και έγινε μετά τη δολοφονία του Π. Φύσσα
αλλά πριν από τις συλλήψεις τα ποσοστά των κόμματων έχουν ως εξής: ΝΔ 22,2%,
ΣΥΡΙΖΑ 21%, ΠΑΣΟΚ 5,5%, ΑΝΕΛ 5,3%, Χρυσή Αυγή 6,8%, ΔΗΜΑΡ 3,3%, ΚΚΕ 5%, Οικ
Πράσινοι 1,8%, άλλο κόμμα 5,6%. Στην εκτίμηση ψήφου η διαφορά ΝΔ- ΣΥΡΙΖΑ φθάνει
στο 1,5%.
Έρχονται νέα μέτρα για την κάλυψη δημοσιονομικών αστοχιών
Νέα μέτρα για την κάλυψη δημοσιονομικών αστοχιών θα κληθεί να λάβει η Ελλάδα και
για το 2014. Αν και τα μέτρα αυτά δεν θα περιληφθούν στο προσχέδιο του
Προϋπολογισμού 2014 που θα κατατεθεί την επόμενη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου στη Βουλή,
ωστόσο θα πρέπει να έχουν αποκρυσταλλωθεί μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου, ώστε να
περιληφθούν στο τελικό κείμενο του Προϋπολογισμού και στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014-2017.
Η τρόικα δεν συμφωνεί με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για τον τρόπο με τον
οποίο θα επιτευχθεί ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 1,5% του ΑΕΠ ή
περίπου 2,8 δισ. ευρώ το 2014. Η ελληνική πλευρά θεωρεί πως ήδη με τις υφιστάμενες
πολιτικές καλύπτονται τα 2,3 δισ. ευρώ του πλεονάσματος του 2014 και απομένουν 500
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εκατ. ευρώ που θα μπορούσαν να καλυφθούν άνετα μέσα από μέτρα διαρθρωτικού
χαρακτήρα και την επάνοδο της οικονομίας σε ανάπτυξη (0,6% του ΑΕΠ το 2014).
Εντός στόχων η κρατική δαπάνη για χρηματοδότηση του ασφαλιστικού
Εντός των στόχων κινείται η απορρόφηση της προϋπολογισθείσας συμμετοχής του
κρατικού προϋπολογισμού στη συνολική συνταξιοδοτική δαπάνη, όπως ανέφερε ο
υπουργός Εργασίας, Γ. Βρούτσης.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, από το σύνολο της ετήσιας κρατικής
δαπάνης των 10,5 δισ. ευρώ για τις ανάγκες χρηματοδότησης του ασφαλιστικού
συστήματος, είχε προϋπολογιστεί να δοθεί στο δεκάμηνο εκτέλεσης το 83,3% και έχει
δοθεί το 82,9% «με διασφαλισμένη, σε κάθε περίπτωση, την ομαλή και απρόσκοπτη
καταβολή των συντάξεων».
Όπως προκύπτει από την έκθεση του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών
Συντάξεων «Ήλιος» για τον Οκτώβριο του 2013, που έδωσε στη δημοσιότητα η ηγεσία
του υπουργείου Εργασίας, το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις ανέρχεται στα 926,
89 ευρώ. Η συνολική μηνιαία δαπάνη για συντάξεις το μήνα Οκτώβριο ανέρχεται σε
2.303.217.634,53 ευρώ, ενώ ο αριθμός των συνταξιούχων ανέρχεται σε 2.704.295 άτομα.
Κρίσιµη συνάντηση Σαµαρά - Λαγκάρντ την Τρίτη
Την Τρίτη στις 15:00 (τοπική ώρα) ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς θα συναντηθεί στην
Ουάσιγκτον µε την Κριστίν Λαγκάρντ, παρουσία του Πόλ Τόµσεν και του εκπροσώπου της
Ελλάδος στο Ταµείο Θάνου Κατσάµπα.
Στο επίκεντρο θα βρεθεί η δηµοσιονοµική πρόοδος, η πορεία των προαπαιτούµενων δράσεων
και µεταρρυθµίσεων, αλλά κυρίως το χρηµατοδοτικό κενό που παρουσιάζει το ελληνικό
πρόγραµµα και η βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους. Στην ετήσια σύνοδο του ∆ΝΤ δεν θα
µετέχει ο Γ.Στουρνάρας.
Στον εκσυγχρονισμό των υποδομών των τελωνείων προχωρεί το υπουργείο
Οικονομικών
Την επιχειρησιακή αναβάθμιση των τελωνείων της χώρας και τον εκσυγχρονισμό των
υποδομών τους δρομολογεί το υπουργείο Οικονομικών υπό το συντονισμό του
υφυπουργού Γ.Μαυραγάνη. Στόχος είναι τα τελωνεία να αποκτήσουν υποδομές
αντίστοιχες των ευρωπαϊκών και να περιορισθεί το λαθρεμπόριο και η φοροκλοπή.
Ειδικότερα, στις αρχές του 2014 το υπουργείο Οικονομικών θα ενεργοποιήσει σύστημα
αυτόματης καταγραφής οχημάτων στα τελωνεία Πατρών, Ηγουμενίτσας, Κακαβιάς,
Ευζώνων, Δράμας, Σερρών και Ορεστιάδας.
Το σύστημα αυτόματης καταγραφής οχημάτων θα αποτελείται από υπερσύγχρονες
κάμερες και αισθητήρες ελέγχου, αλλά και από ειδική υποδομή που θα καλύπτει τις
ανάγκες καταγραφής, παρακολούθησης, και διασταύρωσης των στοιχείων των
διερχόμενων από τα σύνορα τη χώρας οχημάτων.
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Πτώση 14,4% κατέγραψε τον Ιούλιο ο κύκλος εργασιών στο λιανεμπόριο
Πτώση 14,4% κατέγραψε τον Ιούλιο ο κύκλος εργασιών στο λιανεμπόριο. Σύμφωνα με
την Ελληνική Στατιστική Αρχή ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών, χωρίς τα καύσιμα κατά το
μήνα Ιούλιο 2013, σε σύγκριση με το δείκτη του Ιουλίου 2012, σημείωσε μείωση 14,4%,
έναντι μείωσης 8,5%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012
προς το 2011.
Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών, με τα καύσιμα, κατά το μήνα Ιούλιο 2013, σε σύγκριση με το
δείκτη του Ιουλίου 2012, σημείωσε μείωση 14,2%, έναντι μείωσης 8,1%, που σημειώθηκε
κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.
Ο Δείκτης Όγκου, χωρίς τα καύσιμα, κατά το μήνα Ιούλιο 2013, σε σύγκριση με το δείκτη
του Ιουλίου 2012, σημείωσε μείωση 14,3%, έναντι μείωσης 9,2%, που σημειώθηκε κατά
την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011. Ο Δείκτης Όγκου, με τα καύσιμα,
κατά το μήνα Ιούλιο 2013, σε σύγκριση με το δείκτη του Ιουλίου 2012, σημείωσε μείωση
14,0%, έναντι μείωσης 9,2%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους
2012 προς το 2011.

Το ΒΕΘ πάει... στην 2η Έκθεση Παραγωγής & Εξοικονόμησης Ενέργειας
Στη 2η Έκθεση Παραγωγής & Εξοικονόμησης Ενέργειας που θα πραγματοποιηθεί στην
Ξάνθη, από 11 έως 14 Οκτωβρίου προγραμματίζει να συμμετάσχει το Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο «Κλειστό γυμναστήριο
Φίλιππος Αμοιρίδης», υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Ξάνθης και τη συνδιοργάνωση
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του
ΒΕΘ, στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-271708 και 231-241668 μέχρι και την
Παρασκευή 4 Οκτωβρίου προκειμένου να τους αποσταλεί η φόρμα συμμετοχής.
Νέα σειρά βομβιστικών επιθέσεων στο Ιράκ
Εκρήξεις σε πολυσύχναστες περιοχές σε διάφορα μέρη της Βαγδάτης συγκλόνισαν ξανά
την ιρακινή πρωτεύουσα, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 36 άτομα. Περισσότεροι
από 100 τραυματίες. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν σε ώρα αιχμής και σύμφωνα με
πληροφορίες τοποθετήθηκαν 12 βόμβες σε εννέα -κυρίως σιιτικές- περιοχές. Οι επιθέσεις
έγιναν
με
αυτοκίνητα
που
είχαν
παγιδευτεί
με
εκρηκτικά.
H επίθεση με τα περισσότερα θύματα σημειώθηκε στο ανατολικό Σαντρ. Οι επιθέσεις
έρχονται ενώ ακόμη δεν έχει περάσει ούτε μία ημέρα από τις επιθέσεις της Κυριακής με
απολογισμό 46 νεκρούς -που είχαν πλήξει ακόμη και τις σχετικά ήρεμες κουρδικές
περιοχές στο βορρά. Από τον Απρίλιο, η σεκταριστική διαμάχη -που παίρνει διαστάσεις
εμφυλίου- έχει στοιχίσει τη ζωή σε 4.600 άτομα.
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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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