5 Σεπτεµβρίου 2014

Ανοίγει ο «χορός» των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη
Από το απόγευμα σήμερα, Παρασκευή, αρχίζουν οι κινητοποιήσεις με αφορμή την
εμφάνιση του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στις 18:00
συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Λευκό Πύργο θα πραγματοποιήσουν οι ένστολοι· το
απόγευμα του Σαββάτου θα πραγματοποιηθεί το συλλαλητήριο των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ και
ΕΚΘ. Στη Θεσσαλονίκη, ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και
έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα εν όψει των εγκαινίων της Έκθεσης το πρωί του Σαββάτου
από τον Αντ.Σαμαρά.
Σύμφωνα με πληροφορίες στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας βρίσκονται περίπου 3.500
με 4.000 αστυνομικοί, ενώ έντονη είναι η παρουσία δικυκλιστών των ομάδων ΔΕΛΤΑ και
ΔΙΑΣ στους δρόμους της πόλης. Εν τω μεταξύ, από τα ξημερώματα της Παρασκευής έχουν
τεθεί σε εφαρμογή τα έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα στη Θεσσαλονίκη.
Το απόγευμα ανοίγει ο «χορός» των κινητοποιήσεων από τους αστυνομικούς, λιμενικούς
και πυροσβέστες, οι οποίοι στις 18.00 θα πραγματοποιήσουν πανελλαδική ένστολη
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συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Λευκό Πύργο και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν
πορεία πιθανότατα προς το υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης.
Τη «σκυτάλη» παίρνουν το Σάββατο στις 18.00 ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και Εργατικό Κέντρο
Θεσσαλονίκης που έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου, στην
οποία θα συμμετέχουν και οι απολυμένες καθαρίστριες του υπουργείου Οικονομικών,
ενώ την ίδια ώρα στην πλατεία Αριστοτέλους θα κάνει συγκέντρωση το ΠΑΜΕ.
Συγκέντρωση θα πραγματοποιήσει την ίδια ώρα στην Αριστοτέλους 27, κάτω από το
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων
Θεσσαλονίκης.
Κινητοποίηση στην Καμάρα και πάλι στις 18.00 θα πραγματοποιήσουν μέλη κομμάτων
της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς στην οποία θα συμμετέχουν και αντιεξουσιαστές.
Επιπροσθέτως οι Επιτροπές Αγώνα Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης ενάντια στην εξόρυξη
χρυσού καλούν σε «μια μαζική, ανεξάρτητη και αυτόνομη κινητοποίηση» όπως λένε στη
Θεσσαλονίκη το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στις 17.00 στην Αγία Σοφία. Επίσης δεν
αποκλείεται σε κινητοποιήσεις να προχωρήσουν το Σάββατο και οι φίλοι της ομάδας του
ΑΡΗ.
Θα έχουν προηγηθεί στις 10:30 το πρωί του Σαββάτου τα εγκαίνια της ΔΕΘ από τον
πρωθυπουργό και η ομιλία του στο συνεδριακό κέντρο «Ι.Βελλίδης».
Πρόστιμα ύψους 33,6 εκατ. ευρώ για υποθέσεις αδήλωτης εργασίας
Πρόστιμα ύψους 33,6 εκατ. ευρώ για υποθέσεις αδήλωτης εργασίας επέβαλαν οι
ελεγκτικοί μηχανισμοί του υπουργείου Εργασίας στο διάστημα 15 Σεπτεμβρίου 2013 έως
31 Ιουλίου 2014. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα Παρασκευή το
υπουργείο Εργασίας στο διάστημα 15 Σεπτεμβρίου 2013 - 31 Ιουλίου 2014,
διενεργήθηκαν στα πλαίσια του ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου «Αρτεμις» έλεγχοι σε
20.179 επιχειρήσεις και σε σύνολο 119.122 εργαζομένων στις επιχειρήσεις που
διενεργήθηκαν έλεγχοι, εντοπίστηκαν 3.254 αδήλωτοι εργαζόμενοι (ποσοστό 2,73%),
ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν, αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία ανέρχονται
στο ποσό των 33.613.725 ευρώ.
Μόνο τον Ιούλιο σε 2.898 επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν και σε σύνολο 12.492
εργαζομένων βρέθηκαν αδήλωτοι οι 839, δηλαδή το 6,72% του συνολικού αριθμού των
εργαζομένων που ελέγχθηκαν. Παράλληλα, τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν για τις
παραπάνω παραβάσεις ανέρχονται στα 8.730.119 ευρώ.
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: Ανεργία στο 23% το 2020, εξαερώνεται το εισόδημα των νοικοκυριών
Ανησυχητικά υψηλή ανεργία 23% μέχρι και το 2020, με ό,τι αυτό αρνητικό συνεπάγεται
για την κοινωνία, την οικονομία και το Ασφαλιστικό προβλέπει το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στην νέα
έκθεση του για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση 2014, που παρουσιάστηκε
σήμερα, Πέμπτη, στη Θεσσαλονίκη από τον ομότιμο καθηγητή του Παντείου
Πανεπιστημίου και Επιστημονικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Εργασίας της
Συνομοσπονδίας Σάββα Ρομπόλη.
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Στα σοκαριστικά και αποκαλυπτικά για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η
ελληνική κοινωνία στοιχεία αναφέρεται ότι το διαθέσιμο πραγματικό εισόδημα των
νοικοκυριών έχει συρρικνωθεί κατά 41 δισ. ευρώ το διάστημα 2010-13, και έως το τέλος
του 2014 η μείωση θα είναι επιπλέον 2 δισ. ευρώ. Η αγοραστική δύναμη παρουσιάζει
καθίζηση και είναι χαμηλότερη από εκείνη του 1984, προστίθεται.
Τα στοιχεία της Έκθεσης καταδεικνύουν τη συνέχιση του αδιεξόδου για την ελληνική
οικονομία, όσο συνεχίζονται οι ασκούμενες πολιτικές της εσωτερικής υποτίμησης, της
λιτότητας και της ανεργίας, τονίζει η ΓΣΕΕ.
Δεν αποκλείει η τρόικα στοχευμένες φοροελαφρύνσεις
Η τρόικα δεν απέκλεισε στοχευμένες φοροελαφρύνσεις στις διαπραγματεύσεις με την
ελληνική κυβέρνηση στο Παρίσι, όπως απεκάλυψε ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος,
ωστόσο αυτές θα εξαρτηθούν από τις αντοχές του προϋπολογισμού 2015. Ο ίδιος
ξεκαθάρισε πως οι συζητήσεις είναι στην έναρξή τους και ότι η τρόικα θα έλθει στην
Αθήνα για την επίσημη αξιολόγηση στα τέλη του μήνα. Θέλοντας να δείξει ότι στο σκέλος
των προαπαιτούμενων έχει υπάρξει πρόοδος και ότι η αξιολόγηση των Αθηνών δεν θα
ξεκινήσει από μηδενική βάση, το στέλεχος ανέφερε πως από τις 542 εκκρεμείς
μνημονιακές δράσεις η τρόικα αποδέχεται ότι έχει ολοκληρωθεί το 50%.
Για τον ΕΝΦΙΑ το στέλεχος επιβεβαίωσε πως η τρόικα δέχθηκε τις αλλαγές αρκεί να είναι
σύμφωνες με το στόχο για βεβαίωση εσόδων 3,2 δισ. ευρώ. Τέλος, αναφερόμενος στα
κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια είπε πως «έγινε μεγάλη κουβέντα» για τις ρυθμίσεις που
προετοιμάζει η κυβέρνηση, προσθέτοντας πως πρόκειται για ένα κομβικό θέμα.
Διάσκεψη στην Ουάσινγκτον τον Νοέμβριο για το ελληνικό χρέος
Σύσκεψη με αντικείμενο τη διευθέτηση του ελληνικού χρέους θα πραγματοποιηθεί στην
Ουάσινγκτον το διήμερο 14-15 Νοεμβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές
πηγές. Στη σύσκεψη, που γίνεται με πρωτοβουλία του ΔΝΤ, θα συμμετάσχουν
εκπρόσωποι της τρόικας, η ελληνική πλευρά και ενδεχομένως και άλλοι που έχουν
συμφέροντα από αυτή τη συζήτηση.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του Αθηναϊκού Πρακτορείου, δεν έχει ακόμα
αποφασιστεί σε τι επίπεδο θα είναι η εκπροσώπηση της χώρας μας στη συγκεκριμένη
σύσκεψη. Νωρίτερα, ο ανταποκριτής του τηλεοπτικού σταθμού Mega στην Ουάσινγκτον
υπενθύμισε ότι η θέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι ότι το χρέος δεν είναι
βιώσιμο, κάτι που σημαίνει ότι θα επαναφέρει την πρόταση για νέο κούρεμα. Η Γερμανία
από την πλευρά της, αντιτίθεται σε μια τέτοια προοπτική.
Γκ.Βολφ: Και μετά το μνημόνιο υπό την εποπτεία της Κομισιόν η Ελλάδα
Και μετά την έξοδο από το μνημόνιο, η Ελλάδα θα βρίσκεται υπό την εποπτεία της
Κομισιόν δηλώνει στην εφημερίδα Τα Νέα την Παρασκευή ο διευθυντής του έγκυρου
ινστιτούτου οικονομικών μελετών Γκούντραμ Βολφ. Ο ίδιος τάσσεται υπέρ της
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διοχέτευσης ευρωπαϊκών πόρων στην Ελλάδα προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη, ενώ
ζητά χαλάρωση της αυστηρής πολιτικής λιτότητας στην Ευρώπη.
Στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Τα Νέα, ο Γκούντραμ Βολφ
επισημαίνει για την Ελλάδα: «Αν δούμε τις προβλέψεις για την πορεία του ελληνικού
χρέους και της βιωσιμότητάς του είναι ξεκάθαρο ότι οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για
μείωση τα επόμενα χρόνια. Αλλά οι προβλέψεις για την πορεία του χρέους εξαρτώνται
από την ανάπτυξη. Αν δεν υπάρχει ανάπτυξη, τότε η εικόνα δεν θα είναι θετική. Η Ελλάδα
χωρίς δημοσιονομικό έλλειμμα μπορεί να εξέλθει του προγράμματος, αλλά η κατάσταση
είναι πολύ εύθραυστη. Σε κάθε περίπτωση, και μετά την έξοδο από τα προγράμματα
προσαρμογής η χώρα θα βρίσκεται υπό την εποπτεία της Κομισιόν».
Alpha: Από 1,5% έως 2% ο ρυθμός ανάπτυξης στο β' εξάμηνο του 2014
Ο ρυθμός ανάπτυξης στο β' εξάμηνο του 2014 εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 1,5% και
2% (από -0,7% στο α' εξάμηνο), σύμφωνα με τους αναλυτές της Alpha Bank.
«Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας στηρίζεται σε γερές βάσεις και ειδικότερα, στην
ήδη σημαντική και επιταχυνόμενη αύξηση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου εκτός των
επενδύσεων σε κατοικίες, στη σημαντική αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών,
στη σταθεροποίηση και την επικείμενη ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης και στην
ελαχιστοποίηση της πτώσης και τελικά στην σταθεροποίηση και της δημόσιας
κατανάλωσης» αναφέρουν μεταξύ άλλων σε έκθεσή τους οι αναλυτές της τράπεζας.
Συνάντηση Σαμαρά - Ερντογάν στην Ουαλία
Σήμερα, θα γίνει τελικά η συνάντηση του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με τον
πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του
ΝΑΤΟ στην Ουαλία. Αρχικά οι πληροφορίες ανέφεραν ότι η συνάντηση Σαμαρά-Ερντογάν
θα γινόταν χθες, Πέμπτη.
Η συνάντηση με τον κ. Ερντογάν θα πραγματοποιηθεί στον απόηχο των δηλώσεων του
Τούρκου Προέδρου από τα κατεχόμενα και στο τραπέζι θα βρεθεί το Κυπριακό και τα
ελληνοτουρκικά. Ο κ. Σαμαράς ενημέρωσε την Πέμπτη τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Κάρολο Παπούλια, ενώ είχε μακρά συνομιλία και με τον πρόεδρο της Κυπριακής
Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, στη διάρκεια της οποίας επιβεβαιώθηκε η κοινή
γραμμή
πλεύσης.
Η ελληνική κυβέρνηση απορρίπτει τις αιτιάσεις για ευθύνες στην καθυστέρηση των
συνομιλιών για το Κυπριακό και παραμένει στη θέση της ότι επιδιώκει λύση στο πλαίσιο
του διεθνούς δικαίου και με σεβασμό του ευρωπαϊκού κεκτημένου.
Με το ένα πόδι στο Μινσκ για συνομιλίες, με το άλλο στη ΝΑΤΟϊκή σύνοδο το
Κίεβο
Στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας για συνομιλίες με τη Ρωσία επιστρέφει η Ουκρανία,
με τον πρόεδρο Ποροσένκο να δηλώνει «συγκρατημένα αισιόδοξος» για συμφωνία που
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θα προβλέπει εκεχειρία. Πάντως, στο ίδιο το έδαφος της ανατολικής Ουκρανίας δεν
υπήρχαν σημάδια για υποχώρηση των συγκρούσεων.
Παράλληλα, στην Ουαλία συνεχίζεται στην Ουαλία η Σύνοδος του ΝΑΤΟ, η οποία
ξεκαθάρισε πως η Συμμαχία δεν θα στείλει οπλισμό στο Κίεβο, αλλά θα παρέχει 15 εκατ.
ευρώ στο Κίεβο για υποστήριξη του ουκρανικού στρατού σε τομείς που δεν αφορούν
άμεσα το πεδίο των μαχών. Το εάν κάθε χώρα μέλος αποφασίσει, ξεχωριστά, να στείλει
οπλισμό «είναι εθνική απόφαση και δεν πρόκειται να εμπλακούμε» ανέφερε ο γ.γ. του
ΝΑΤΟ Άντερς Φογκ Ράσμουσεν. Ο Ποροσένκο είπε την Πέμπτη από την Ουαλία πως είχε
συνομιλίες με ορισμένες χώρες για υποστήριξη που θα φτάνει και στην παράδοση
οπλισμού -μίλησε και για «οπλισμό υψηλής ακρίβειας».
Την Παρασκευή, η λεγόμενη Ομάδα Επαφής για την ουκρανική κρίση (Ουκρανία, Ρωσία,
ΟΑΣΕ) επιστρέφει στο Μινσκ της Λευκορωσίας για συνομιλίες με στόχο την εκεχειρία.

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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