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Στο 1,3% ο πληθωρισµός στην Ευρωζώνη τον Αύγουστο, στο -1% η Ελλάδα
Στο 1,3% διαµορφώθηκε τον Αύγουστο ο πληθωρισµός στην ευρωζώνη, από 1,6% τον Ιούλιο.
Σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήµερα ∆ευτέρα στη δηµοσιότητα στις
Βρυξέλλες στην ΕΕ ο πληθωρισµός µειώθηκε στο 1,5% από 1,7% την ίδια περίοδο, ενώ πριν
από ένα χρόνο ήταν 2,7%.
Η Ελλάδα εµφάνισε τον Αύγουστο αποπληθωρισµό -1%, σηµειώνοντας νέα µείωση σε σχέση
µε τον Ιούλιο (-0,5%). Μετά την Ελλάδα το χαµηλότερο ποσοστό πληθωρισµού στην ΕΕ
εµφάνισε η Βουλγαρία (-0,7%) και η Λετονία (-0,1%), ενώ τα υψηλότερα ποσοστά
παρατηρήθηκαν στην Εσθονία µε 3,6%, την Ολλανδία µε 2,8% και τη Ρουµανία µε 2,6%.
Αύξηση 0,2% των απασχολούµενων στο λιανεµπόριο στο β' τρίµηνο
Αύξηση 0,2% κατέγραψε σε ετήσια βάση ο αριθµός των απασχολούµενων στο λιανεµπόριο
στο τρίµηνο Απριλίου-Ιουνίου 2013. Σύµφωνα µε την Ελληνική Στατιστική Αρχή ο Γενικός
∆είκτης Απασχολουµένων Ατόµων στο Λιανικό Εµπόριο, του δεύτερου τριµήνου 2013, σε
σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του δεύτερου τριµήνου 2012, παρουσίασε αύξηση κατά
0,2%.
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Ειδικότερα, ο δείκτης της οµάδας καταστηµάτων ειδών διατροφής παρουσίασε αύξηση κατά
2,2%, ενώ ο δείκτης της οµάδας καταστηµάτων ειδών εκτός διατροφής και καυσίµων
παρουσίασε µείωση κατά 3,6%. O Γενικός ∆είκτης Απασχολουµένων Ατόµων στο Λιανικό
Εµπόριο, του δεύτερου τριµήνου 2013, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του πρώτου
τριµήνου 2013, παρουσίασε αύξηση κατά 0,6%.
ΟΛΜΕ: Πάνω από 90% η συµµετοχή των καθηγητών στην απεργία
Σε πάνω από 90% ανέρχεται η συµµετοχή των καθηγητών στην απεργιακή κινητοποίηση της
ΟΛΜΕ, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας, Θέµης Κοτσυφάκης, µιλώντας στον
τηλεοπτικό σταθµό Star.
Οι καθηγητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης προχωρούν από σήµερα σε πενθήµερες
επαναλαµβανόµενες απεργίες, ενώ 48ωρη απεργία σήµερα και αύριο πραγµατοποιούν και οι
ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί (ΟΙΕΛΕ).
Τρίωρη στάση εργασίας, από τις 11:00 έως 14:00, έχει εξαγγείλει η ∆ιδασκαλική Οµοσπονδία
Ελλάδος, ενώ την Τετάρτη και την Πέµπτη θα πραγµατοποιηθεί 48ωρη απεργία. Και οι
διοικητικοί υπάλληλοι ανώτατων ιδρυµάτων προχωρούν από σήµερα µέχρι και την Παρασκευή
20 Σεπτεµβρίου σε απεργιακές κινητοποιήσεις κατά της επικείµενης διαθεσιµότητας 1.500
εργαζοµένων στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ.
Έλεγχοι και πρόστιµα για την αδήλωτη εργασία στην αγορά
Άρχισαν οι έλεγχοι για την αντιµετώπιση της ανασφάλιστης εργασίας την Κυριακή και ήδη
επιβλήθηκαν τα πρώτα πρόστιµα. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα το
υπουργείο Εργασίας, συνολικά πραγµατοποιήθηκαν έλεγχοι σε 102 επιχειρήσεις σε όλη την
Ελλάδα και εντοπίστηκαν 29 µη δηλωµένοι εργαζόµενοι.
Μετά την επιβολή των πρώτων προστίµων έγινε πλέον κατανοητό ότι οι ελεγκτικές υπηρεσίες
«δεν
αστειεύονται»,
επισηµαίνει
το
υπουργείο
Εργασίας.
Περί τους 1.000 ελεγκτές του υπουργείου Εργασίας και της Οικονοµικής Αστυνοµίας
ξεκίνησαν την Κυριακή σαρωτικούς ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισµό
ανασφάλιστων εργαζόµενων. Τα τσουχτερά πρόστιµα -10.550 ευρώ «στο κεφάλι»επιβάλλονται επί τόπου χωρίς να δίνεται στους εργοδότες η δυνατότητα της προηγούµενης
ακρόασης.
Νέα δέσµευση Ντράγκι για χαµηλά επιτόκια επί µακρόν
Τη διαβεβαίωση ότι το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα παραµείνει σε
χαµηλά επίπεδα για παρατεταµένη χρονική περίοδο εξέφρασε σήµερα, ∆ευτέρα, ο πρόεδρος
της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι, χαρακτηρίζοντας εύθραυστη την ανάκαµψη της Ευρωζώνης.
Ο Ιταλός κεντρικός τραπεζίτης ανέφερε πως η ανεργία παραµένει πολύ υψηλή, ωστόσο
σηµείωσε το ότι ο ρυθµός ανάπτυξης 0,3% που καταγράφηκε στο δεύτερο τρίµηνο 2013 είναι
θετική είδηση. «Η ανάκαµψη κάνει τα πρώτα βρεφικά της βήµατα», είπε ο Ντράγκι µιλώντας
από το Βερολίνο.
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Λύση για τραπεζική ένωση χωρίς αλλαγή σε Συνθήκη της ΕΕ αναζητά το Βερολίνο
Σχέδιο που θα επιτρέπει την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης στην ευρωζώνη χωρίς
αλλαγές στην υφιστάµενη νοµοθεσία της ΕΕ επεξεργάζεται η Γερµανία, σύµφωνα µε
αξιωµατούχους της ΕΕ, που επικαλείται το Reuters. Μια τέτοια λύση ενδεχοµένως άρει ένα
σηµαντικό εµπόδιο για το πλέον φιλόδοξο σχέδιο που έχει θέσει η ΕΕ από τη θεσµοθέτηση του
ευρώ.
Επισήµως, το Βερολίνο εµµένει ακόµα στη θέση ότι πριν ληφθούν οποιεσδήποτε αποφάσεις
για την εκκαθάριση ή την αναδιάρθρωση υπερχρεωµένων τραπεζών σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα
πρέπει πρώτα να αλλάξει η συνθήκη της ΕΕ.Ωστόσο, στελέχη της γερµανικής καγκελαρίας
επεξεργάζονται και συζητούν µε τους εταίρους τους συµβιβασµό, ο οποίος θα αποτελούσε
σηµαντικό βήµα για την τραπεζική ένωση, σηµειώνει το πρακτορειο.
Ξεκίνησε η φιλόδοξη επιχείρηση ανέλκυσης του Costa Concordia
Mε λίγες ώρες καθυστέρηση ξεκίνησε η επιχείρηση ανέλκυσης του ναυαγίου του Costa
Concordia στο ιταλικό Τζίλιο, καθώς η νυχτερινή κακοκαιρία εµπόδισε τις προετοιµασίες. Οι
τεχνικές δυσκολίες της ανέλκυσης είναι µεγάλες και το κόστος της τεράστιας επιχείρησης
ανάλογου ύψους.
Η νυχτερινή προετοιµασία εµποδίστηκε από µία σύντοµη αλλά ισχυρή βροχή, που
καθυστέρησε το στήσιµο της πλωτής πλατφόρµας-σκάφους που θα λειτουργήσει ως κέντρο
επιχειρήσεων. Η επιχείρηση ξεκίνησε τελικά µετά τις 9 ώρα Ελλάδας.
Θριάµβευσε η Μέρκελ στη Βαυαρία αλλά εξασθενεί στις δηµοσκοπήσεις
Σε Μεγάλο Συνασπισµό είναι όλο και πιο πιθανό να οδηγηθεί η Γερµανία µετά τις εκλογές της
προσεχούς Κυριακής. Στις δηµοσκοπήσεις που δηµοσιεύτηκαν την Κυριακή, οι
Χριστιανοδηµοκράτες (CDU/CSU) της Καγκελαρίου Μέρκελ εµφανίζονται αποδυναµωµένοι
και χωρίς να διασφαλίζουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία µε το FDP, ακόµα και αν αυτό τελικά
ξεπεράσει το 5%. Κάτι που δείχνει ικανό να πετύχει και το ευρωσκεπτικιστικό κόµµα
Εναλλακτική για τη Γερµανία (AfD).
Στην έρευνα της Emnid το CDU/CSU εξασφαλίζει 39% (από 40% στην προηγούµενη
δηµοσκόπηση της ίδιας εταιρείας), οι Σοσιαλδηµοκράτες (SPD) ενισχύονται στο 26% από
25%, οι Πράσινοι υποχωρούν στο 10% από 11% και πλέον δίνουν µάχη για την τρίτη θέση µε
την Αριστερά, που παραµένει στο 9%. Το FDP διατηρείται ακριβώς στο όριο εισόδου στη
Βουλή (5%) ενώ κοντά στο όριο πλησιάζει το AfD (4% από 3%).
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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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