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Απέρριψε το α' θερινό τμήμα τη συζήτηση για δημοψήφισμα
Ομόφωνη ήταν η απόφαση του α' θερινού τμήματος της Βουλής το πρωί της Παρασκευής
να απορριφθεί το αίτημα σύγκλησης της Ολομέλειας της Βουλής για να συζητήσει το
ενδεχόμενο
δημοψηφίσματος
για
τη
«μικρή
ΔΕΗ».
Κατά τη συζήτηση, που δεν είχε ιδιαίτερες εντάσεις δεδομένου ότι απείχαν ο ΣΥΡΙΖΑ, το
ΚΚΕ και οι ΑΝΕΛ, τέθηκε εκ μέρους της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ το ζήτημα ότι οι υπογραφές
του ΚΚΕ δεν μπορούν να αθροιστούν, καθώς η πρότασή του αφορά όλους τους νόμους
για τη ΔΕΗ -και όχι μόνο για τη «μικρή ΔΕΗ»-, ούτε της ΔΗΜΑΡ μαζί με εκείνες της
Χρυσής Αυγής, όπως έχει ζητήσει από χθες η Δημοκρατική Αριστερά. Η ΔΗΜΑΡ ζήτησε να
συνυπολογιστούν οι υπογραφές του ΚΚΕ, αλλά η κυβέρνηση δεν το αποδέχτηκε.
Έτσι, ομοφώνως - όπως ανακοίνωσε ο προεδρεύων της συνεδρίασης
Χρ.Μαρκογιαννάκης- το α' θερινό τμήμα αποφάσισε ότι δεν έχει κατατεθεί αίτημα που να
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πληροί τις προβλέψεις του Συντάγματος και του κανονισμού της Βουλής, προκειμένου να
ζητηθεί σύγκληση της Ολομέλειας για να συζητηθεί το ενδεχόμενο δημοψηφίσματος.
Τρόικα: Κανένα περιθώριο για φορολογικές μειώσεις
Κανένα περιθώριο για φορολογικές μειώσεις, αλλά και εφησυχασμό ήταν το μήνυμα που
έστειλαν οι επικεφαλής της τρόικας στην πρώτη συνάντηση τους με την ηγεσία του
υπουργείου Οικονομικών στο πλαίσιο της τρέχουσας αξιολόγησης.
Η πλευρά των δανειστών εμφανίστηκε ενοχλημένη από τις αναφορές κυβερνητικών
στελεχών για τις μειώσεις φόρων και έθεσε στον υπουργό Οικονομικών Γκίκα
Χαρδούβελη ζήτημα κάλυψης του δημοσιονομικού κενού που δημιουργούν οι δικαστικές
αποφάσεις για τα ειδικά μισθολόγια.
Σύμφωνα με κορυφαίο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Χαρδούβελης
ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει είτε από τον ίδιο είτε από την κυβέρνηση πρόθεση αλλαγών
στο υφιστάμενο πλαίσιο και ότι πρώτη προτεραιότητα είναι η αναμόρφωση της
φορολογικής διοίκησης. «Σίγουρα πρέπει να φτιάξουμε ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο
και να ελαφρύνουμε τα βάρη, αλλά πριν το κάνεις αυτό πρέπει να φτιάξεις τη διοίκηση,
το μηχανισμό» ανέφερε ο αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος
επιβεβαίωσε πως η τρόικα έθεσε ζήτημα παράτασης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
ΓΓΠΣ: Πρωτοβουλίες για την περαιτέρω διασφάλιση των φορολογικών
δεδομένων
Πρωτοβουλίες για την περαιτέρω διασφάλιση των πληροφοριακών συστημάτων της
φορολογικής διοίκησης λαμβάνει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του
υπουργείου Οικονομικών.
Στόχος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων είναι να υπάρξουν οι
δικλείδες ασφαλείας που θα ικανοποιούν τους βασικούς στόχους, της εμπιστευτικότητα,
ακεραιότητα και διαθεσιμότητας των φορολογικών δεδομένων.
Συνάντηση Δένδια - τρόικας για την αναδιάρθρωση του ιδιωτικού χρέους
Σε επισκόπηση της προόδου εφαρμογής του Μνημονίου από την πλευρά του υπουργείου
Ανάπτυξης θα προχωρήσουν ο υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Δένδιας και οι επικεφαλής της
τρόικας σε συνάντηση που θα γίνει στις 16:30 στο υπουργείο Ανάπτυξης.
Τα στελέχη των ΔΝΤ, ΕΕ και ΕΚΤ αναμένεται να ενημερωθούν για την καταγραφή των
φόρων υπέρ τρίτων, για τις αλλαγές στη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές, για
τις πρωτοβουλίες που έχει λάβει η κυβέρνηση για την ενίσχυση της ρευστότητας μέσω
του ΕΣΠΑ, ενώ θα εξετασθούν ο νέος νόμος για τις αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων και
ζητήματα σχετικά με την περαιτέρω απελευθέρωση επαγγελμάτων και υπηρεσιών
(δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, υποθηκοφυλακεία,
μηχανικούς διυλιστήρια, επαγγέλματα υγείας και τεχνικούς).
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Στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
και η ενίσχυση του ιδιωτικού και εταιρικού πλαισίου αφερεγγυότητας (νοικοκυριά και
επιχειρήσεις).
Εργάνη: 176.297 περισσότερες οι προσλήψεις από τις απολύσεις στο α’ εξάμηνο
Αποκλιμάκωση της ανεργίας καταδεικνύουν τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη» του
υπουργείου Εργασίας στο πρώτο εξάμηνο του 2014 δημιουργήθηκαν 176.297 νέες θέσεις
μισθωτής εργασίας στον ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας. Σημειώνεται πως στο πρώτο
εξάμηνο του 2013 το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης ήταν θετικό κατά
90.534 θέσεις εργασίας.
Οι αναγγελίες πρόσληψης τον Ιούνιο ήταν κατά 15.351 θέσεις περισσότερες από τις
απολύσεις, ενώ τον Ιούνιο του 2013 το ισοζύγιο ήταν θετικό κατά 14.341 νέες θέσεις
εργασίας. Από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δεδομένων του πληροφοριακού
συστήματος «Εργάνη» προκύπτει ότι τον Ιούνιο οι περισσότερες προσλήψεις (16.056)
έγιναν στις ηλικίες από 15 έως 24 ετών, ενώ για τις ηλικίες 30 έως 44 ετών, χάθηκαν
4.375 θέσεις εργασίας. Οι περισσότερες προσλήψεις έγιναν στην περιφέρεια της Αττικής
και στους κλάδους των τουριστικών επαγγελμάτων και του εμπορίου.
Το πρώτο εξάμηνο του έτους αναγγέλθηκαν συνολικά 760.081 νέες συμβάσεις εργασίας.
Από αυτές, οι 411.827 ή το 54,8% ήταν συμβάσεις πλήρους απασχόλησης και οι 348.254
ή το 45,81% αφορούσαν ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Από αυτές οι 258.011 ή το
33,94, ήταν συμβάσεις μερικής απασχόλησης και οι 90.243 ή το 11,87%, συμβάσεις εκ
περιτροπής εργασίας.
Ποσό 1,5 δισ. ευρώ με επιτόκιο 3,5% άντλησε το Δημόσιο
Στην άντληση 1,5 δισ. ευρώ με επιτόκιο 3,5% από το σύνολο των 3 δισ. ευρώ που
ενεγράφη στα βιβλία προσφορών για το 3ετές ομόλογο προχώρησε σήμερα, Πέμπτη, το
Ελληνικό
Δημόσιο.
Σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται πως «παρά το
εξαιρετικά δυσμενές κλίμα που διαμορφώθηκε χθες και σήμερα στις διεθνείς αγορές και
ιδίως στις αγορές της περιφέρειας, η Ελλάδα άντλησε σήμερα 1,5 δισ. ευρώ από το
σύνολο των 3 δισ. ευρώ που ενεγράφη στα βιβλία προσφορών με τοκομερίδιο 3,375%
(επιτόκιο
3,5%)».
Πάντως, πηγές είχαν πει στο Reuters ότι η κυβέρνηση επιδίωκε την άντληση 2,5 έως 3 δισ
ευρώ.
Iσόβια στον 31χρονο που έκαψε ζωντανό άνδρα στην πλατεία Ναυαρίνου
Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε άνδρας, 31 ετών, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για το
θάνατο 32χρονου τοξικομανούς, τον οποίο έκαψε ζωντανό, έπειτα από μεταξύ τους
καβγά, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
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Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο, όπως
κατηγορείτο, απορρίπτοντας το αίτημα της υπεράσπισής του για χορήγηση
ελαφρυντικού και την αναγνώριση μειωμένου καταλογισμού. Ο κατηγορούμενος, κατά
την απολογία του, ισχυρίστηκε ότι ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών χαπιών,
επικαλούμενος ως εκ τούτου παραισθήσεις και διατάραξη συνείδησης.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, το συμβάν έλαβε χώρα τον περυσινό Ιούνιο στην πλατεία
Ναυαρίνου.
Πνίγηκε 60χρονη στο Θερμαϊκό
Μια 60χρονη άτυχη γυναίκα πνίγηκε μετά τις 7 το απόγευμα της Πέμπτης στο Θερμαϊκό
κόλπο όταν ανατράπηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το κανό στο οποίο επέβαινε
μαζί
με
άλλους
δύο
άνδρες.
Το καραβάκι Αϊ Γεώργιος που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή εν πλω, εκτελώντας το
δρομολόγιο Νέοι Επιβάτες-λιμάνι Θεσσαλονίκης ειδοποιήθηκε για το περιστατικό από το
Λιμεναρχείο, άλλαξε πορεία και έσπευσε προς τους τρεις ναυαγούς οι οποίοι βρίσκονταν
στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Περαίας και Μπαξέ. Ένα ναύτης και ένας αστυνομικός οι
οποίοι επέβαιναν στο καραβάκι βούτηξαν στη θάλασσα και κατάφεραν να περισυλλέξουν
ζωντανούς τους δύο άνδρες-όχι όμως και την άτυχη γυναίκα η οποία πνίγηκε.
Το πλήρωμα του σκάφους προσπάθησε να συνεφέρει την 60χρονη με τεχνητές αναπνοές,
χωρίς όμως αποτέλεσμα, Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο
όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της. Για τα αίτια θανάτου της το λιμεναρχείο
Θεσσαλονίκης διενεργεί προανάκριση.
Μειώθηκε

στα

10,992

εκατ.

ο

πληθυσμός

της

Ελλάδας

Ο πληθυσμός της Ελλάδας από 11,062 εκατ. την 1η Ιανουαρίου 2013 μειώθηκε στα
10,992 εκατ. την 1η Ιανουαρίου 2014, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, που δόθηκαν
σήμερα στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοτικής
στατιστικής υπηρεσίας, τον τελευταίο χρόνο οι γεννήσεις στη χώρα μας ανήλθαν σε
94.100, οι θάνατοι σε 112.100, δηλαδή η "καθαρή" μείωση του πληθυσμού ήταν 17.900,
ενώ και η μετανάστευση προς την Ελλάδα μειώθηκε κατά 52.000 πολίτες.
Παράλληλα, η Ελλάδα μαζί με την Ιταλία και τη Γερμανία εμφανίζουν από τα πιο χαμηλά
ποσοστά σε γεννήσεις στους "28" (από 8,5%ο) με πρώτη τη Ρουμανία (8,8%ο) ενώ τα
υψηλότερα ποσοστά εμφανίζουν η Ιρλανδία (15%ο) και η Γαλλία (12,3%ο.)
Γάζα: Φόβος για χερσαία επιχείρηση ενώ οι νεκροί φτάνουν τους 90
Τους 90 φτάνει ο αριθμός των νεκρών από τις συνεχιζόμενες επιδρομές της ισραηλινής
αεροπορίας στη Γάζα ενώ οι ρουκέτες από τις παλαιστινιακές περιοχές πέφτουν βροχή
και το Ισραήλ εγείρει όλο και περισσότερο το ενδεχόμενο χερσαίων επιχειρήσεων. Πρώτη
επίθεση με ρουκέτες και από το νότιο Λίβανο, πιθανότατα από τη Χεζμπολάχ. Πρόθυμη
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να διαμεσολαβήσει δηλώνει η Ουάσινγκτον, αν και το Ισραήλ φαίνεται να απορρίπτει
εκεχειρία.
Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπεντζαμίν Νετανιάχου επέμεινε, σε διάγγελμά του, ότι
«μπορούμε να περιμένουμε περαιτέρω στάδια [της επιχείρησης] στο μέλλον» -σαφής
υπόνοια για χερσαίες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το Reuters, το ενδεχόμενο συζητήθηκε
στην
τελευταία
μαραθώνια
συνεδρίαση
της
ισραηλινής
κυβέρνησης.
Παράλληλα, όπως μεταδίδει η Jerusalem Post, οι ισραηλινές δυνάμεις κάλεσαν τους
κατοίκους των παλαιστινιακών οικισμών στη μεθόριο της Λωρίδας της Γάζας να
απομακρυνθούν. Καθώς το Ισραήλ έχει ήδη κινητοποιήσει εφέδρους, το σκηνικό θυμίζει
όλο και εντονότερα τις ημέρες πριν την χερσαία επιχείρηση στη Γάζα το 2009.

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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