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Πρόστιμα 10,83 εκατ.ευρώ για αδήλωτη εργασία
Στα 10.839.987 ευρώ ανέρχονται τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν για αδήλωτη εργασία
από τις 15 Σεπτεμβρίου 2013 έως 31 Ιανουαρίου 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία του
ειδικού Επιχειρησιακού Σχεδίου «ΑΡΤΕΜΙΣ». Σε αυτό το διάστημα, ελέγχθηκαν 7.878
επιχειρήσεις στο σύνολο των κλάδων της οικονομίας και σε σύνολο 49.126 εργαζομένων
βρέθηκαν αδήλωτοι οι 1.063.
Από τους 1.063 συνολικά εργαζόμενους που απασχολούνταν αδήλωτοι στις επιχειρήσεις
που ελέγχθηκαν, οι άνδρες καταλαμβάνουν ποσοστό 55,90%, ενώ οι γυναίκες 44,10%. Το
μερίδιο των αδήλωτων εργαζομένων ανδρών σε σχέση με το σύνολο των εργαζομένων
ανδρών αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,23%, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο των αδήλωτων
εργαζομένων γυναικών, καταλαμβάνει ποσοστό 2,09%.
Αποκλιμάκωση της ανεργίας προβλέπει το 2014 ο Βρούτσης
Για αποκλιμάκωση της ανεργίας από το 2014 έκανε λόγο ο υπουργός Εργασίας Γιάννης
Βρούτσης, κατά τη διάρκεια χαιρετισμού του σε εκδήλωση που διοργάνωσαν το
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Ινστιτούτο Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής», το Ινστιτούτο Hans Seidel και το
Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών (Center for European Studies). Ο κ. Βρούτσης αναφέρθηκε
στις δράσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας και προειδοποίησε πως το οποιοδήποτε
πισωγύρισμα θα είναι καταστροφικό. Ο υπουργός Εργασίας χαρακτήρισε την ανεργία
ύπουλο και επικίνδυνο αντίπαλο καθώς όπως τόνισε αποδυναμώνει την κοινωνική
συνοχή, ακυρώνει και την απαραίτητη κοινωνική στήριξη και συναντίληψη απέναντι στις
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος.
Σύμφωνα με τον ίδιο η οριστική και δραστική λύση του προβλήματος βρίσκεται στο
σπάσιμο του φαύλου κύκλου της χαμηλής ανταγωνιστικότητας που οδηγεί σε αδιέξοδα
και καθηλώνει τις προσδοκίες των νέων ανθρώπων. Το ζητούμενο, όπως είπε, είναι η
υγιής και εξωστρεφής, έντιμη και δημιουργική επιχειρηματικότητα, τμήμα μιας
παγκόσμιας αλυσίδας αξίας και όχι οι κρατικοδίαιτες και παρασιτικές εκδοχές της που
κυριάρχησαν στη μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας μας.
Ντάϊσελμπλουμ: Η Ελλάδα ενδέχεται να μην χρειαστεί νέο πρόγραμμα στήριξης
Για το δεύτερο εξάμηνο του 2014 προσδιόρισε σήμερα από τις Βρυξέλλες το χρόνο λήψης
των αποφάσεων αναφορικά με ενδεχόμενο νέο πακέτο στήριξης της Ελλάδας ο πρόεδρος
του Eurogroup Γερούν Ντάϊσελμπλουμ, εκφράζοντας ταυτόχρονα την εκτίμηση ότι η
χώρα μπορεί τελικά να μην χρειαστεί ένα νέο πρόγραμμα.
«Πιθανότατα η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί τελικά νέο πρόγραμμα. Υπάρχουν μερικά πολύ
ενθαρρυντικά μηνύματα που έρχονται από την Ελλάδα τα οποία υποδηλώνουν ότι είναι
πιθανό να μην είναι τελικά απαραίτητο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ιωαννίδης: Θα προχωρήσουμε ενωμένοι χωρίς αντιπαλότητες
«Θα προχωρήσουμε ενωμένοι χωρίς αντιπαλότητες. Ο δρόμος είναι ευθύς», δήλωσε ο
υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Γιάννης Ιωαννίδης μετά από σύσκεψη
που συγκάλεσε στο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, προκειμένου να δοθεί
μήνυμα πανστρατιάς εν όψει των αυτοδιοικητικών εκλογών. Υπενθυμίζεται ότι στην
περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατεβαίνει υποψήφιος, αν και δεν έχει λάβει το χρίσμα
της Ν.Δ., και ο νυν περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας. Στόχος του Πρωθυπουργού
είναι να στηριχθεί από όλους και χωρίς επιφυλάξεις ο επίσημος υποψήφιος του
κόμματος.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκτός από τον κ. Ιωαννίδη, οι βουλευτές της Νέας
Δημοκρατίας που εκλέγονται στην Κεντρική Μακεδονία και ο γραμματέας του κόμματος
Ανδρέας Παπαμιμίκος. Ερωτηθείς αν έλαβε τη στήριξη από τους βουλευτές, ο υποψήφιος
περιφερειάρχης απάντησε: «Η στήριξη είναι σίγουρη, γιατί ο καθένας στηρίζει κάτι το
οποίο έχει και επίπτωση επάνω του. Γι’ αυτό το λόγο θα προχωρήσουμε ενωμένοι, χωρίς
αντιπαλότητες και ο δρόμος είναι ευθύς. Και το αποτέλεσμα θα είναι ένα: θα κερδίσει η
πατρίδα».
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Δεν συμφώνησαν ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η συνάντηση αντιπροσωπειών του ΠΑΣΟΚ και της
Δημοκρατικής Αριστεράς στη Θεσσαλονίκη σχετικά με τον υποψήφιο περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ έλαβαν μέρος
στη συνάντηση ο γραμματέας της Περιφερειακής Επιτροπής Κεντρικής Μακεδονίας,
Χρόνης Μακρίδης, και ο πρώην υπουργός Γιάννης Μαγκριώτης, οι οποίοι ανέφεραν πως
δεν έχουν πρόβλημα να υποδειχθεί πρόσωπο από τη ΔΗΜΑΡ ή εκτός των δύο κομμάτων,
αλλά δεν αποδέχονται τον Μάρκο Μπόλαρη, που είναι, πλέον, εκτός ΠΑΣΟΚ.
Αντίθετα, από τη ΔΗΜΑΡ, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης,
Παναγιώτης Δημητρακάς, ο γραμματέας του Περιφερειακού Γραφείου Κεντρικής
Μακεδονίας, Χρήστος Σπίγγος, ο Βαγγέλης Ζορκάδης, μέλος της Εκτελεστική Επιτροπής,
και ο επικεφαλής της παράταξης στο περιφερειακό συμβούλιο, Αδάμ Δράγας, είπαν ότι
έχει επέλθει προσέγγιση με την παράταξη του Μάρκου Μπόλαρη και θεωρούν νικηφόρα
την υποψηφιότητά του.
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας αγροτών στο υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης
Μετά το χθεσινό παναγροτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα, αγρότες από διάφορες
περιοχές της Βόρειας Ελλάδας διοργανώνουν σήμερα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω
από το υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης στη Θεσσαλονίκη. Αγρότες από την Ημαθία, την
Πέλλα, τις Σέρρες και την Κοζάνη θα διαδηλώσουν κατά των μέτρων που λαμβάνει η
κυβέρνηση για τη φορολόγησή τους. Οι συγκεντρωμένοι θα επιδιώξουν συνάντηση με
τον υπουργό Μακεδονίας- Θράκης Θεόδωρο Καράογλου, ενώ αναμένεται να επιδώσουν
και ψήφισμα διαμαρτυρίας.
Την ίδια ώρα, παραμένουν τα τρακτέρ παρατεταγμένα στα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα,
χωρίς ωστόσο να δημιουργούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.
Στους 47 οι νεκροί από τον ιό της γρίπης
Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές του ιού της γρίπης το τελευταίο 24ωρο,
ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων στα 47. Πρόκειται για 29 άνδρες και 18 γυναίκες.
Το πρωί της Πέμπτης, 56 ασθενείς με γρίπη νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας, ενώ συνολικά έχουν νοσηλευτεί σε ΜΕΘ 160 άτομα.
Οι εκπρόσωποι του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) κρούουν
τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς τα θύματα στην πλειοψηφία τους δεν είχαν
εμβολιαστεί, παρ' ότι ανήκαν σε ομάδα υψηλού κινδύνου (υπερήλικες, χρονίως
πάσχοντες, παχύσαρκοι κ.ά.).
Άρση ασυλίας και των υπολοίπων βουλευτών της ΧΑ ζητούν οι ανακρίτριες
Την άρση της βουλευτικής ασυλίας των εννέα βουλευτών της Χρυσής Αυγής, που δεν
έχουν μέχρι στιγμής εμπλοκή στην υπόθεση που ερευνά η Δικαιοσύνη, ζητούν οι εφέτες
3

ειδικές ανακρίτριες, με σκοπό και αυτοί να ανακριθούν για το κακούργημα της ένταξης
και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανακρίτριες Ιωάννα Κλάπα και Μαρία Δημητροπούλου με
έγγραφό τους ζητούν την άρση της ασυλίας των μελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
της Χρυσής Αυγής, καθώς από τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους φαίνεται ότι
προκύπτουν ενδείξεις που καθιστούν αναγκαία την κλήση προς απολογία ολόκληρης
πλέον της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο δικαστικές λειτουργοί ζητούν να αρθεί εκ νέου
η ασυλία για τους Ν. Μιχαλολιάκο, Ηλ. Κασιδιάρη, Ν. Μίχο, Γ. Λαγό, Π. Γερμενή και Στ.
Μπούκουρα, προκειμένου να απολογηθούν για κατοχή πυροβόλων όπλων και
πυρομαχικών με σκοπό την προμήθεια της εγκληματικής οργάνωσης.
Βουλή: Μειώνεται το ποσό για τα τηλέφωνα των βουλευτών
Κατά 20 ευρώ τον μήνα θα μειωθεί, από τον Μάιο, το ποσό που καταβάλλεται για τα
κινητά τηλέφωνα των βουλευτών. Σύμφωνα με απόφαση του προέδρου της Βουλής,
Βαγγέλη Μεϊμαράκη, που δημοσιεύτηκε στην Κοινοβουλευτική Διαφάνεια, μειώνεται από
τα 170 ευρώ στα 150 ευρώ το ποσό που καταβάλλει η Βουλή από τον προϋπολογισμό της
για κάθε βουλευτή στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.
Επίσης όπως έγινε γνωστό μείωση της τάξεως του 10% αναμένεται να υπάρξει τις
επόμενες μέρες και στο ποσό των σταθερών τηλεφώνων που δικαιούνται οι βουλευτές.
Το Facebook απέκτησε το WhatsApp έναντι 16 δισ.δολ.
Τη δημοφιλή υπηρεσία μηνυμάτων WhatsApp θα αγοράσει ο «βασιλιάς» των κοινωνικών
δικτύων, Facebook, αντί 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων (τέσσερα δισ. σε ρευστό και
περίπου 12 δισ. σε μετοχές του Facebook) όπως ανακοινώθηκε. Στο «πακέτο»
περιλαμβάνονται επίσης και άλλα τρία δισ. δολάρια, σε δεσμευμένες μετοχές, οι οποίες θα
δοθούν σε ιδρυτές και εργαζομένους του WhatsApp, όπως ανακοινώθηκε από το
δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο. Θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη αγορά που έχει
πραγματοποιήσει μέχρι τώρα το Facebook.
Το WhatsApp, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Facebook, αποτελεί μία ταχέως
αναπτυσσόμενη υπηρεσία μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο για φορητές συσκευές, με
πάνω από 450 εκατ. χρήστες κάθε μήνα. Είναι δημοφιλές μεταξύ των νεαρότερων
ηλικιών, που το χρησιμοποιούν για να αποφεύγουν τις χρεώσεις στα γραπτά μηνύματα.
«Το WhatsApp είναι σε πορεία να συνδέσει ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους. Οι υπηρεσίες
που φτάνουν σε αυτό το ορόσημο είναι όλες εξαιρετικά πολύτιμες» δήλωσε ο Μαρκ
Ζούκερμπεργκ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Facebook.
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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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