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Στα επίπεδα του 2006 οι µισθοί στην Ελλάδα
Στα επίπεδα του 2006 συρρικνώθηκαν το 2013 οι µισθοί στην Ελλάδα, οι οποίοι
συνέχισαν να υποχωρούν για περισσότερα από τρία χρόνια. Μέσα σε µια τριετία οι
εργαζόµενοι έχασαν το ένα τέταρτο των αποδοχών τους, και η Ελλάδα συγκαταλέγεται
πλέον στις χώρες µε τις µεγαλύτερες µειώσεις µισθών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Τα στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας
(ΕΛΣΤΑΤ) για τις αποδοχές των εργαζοµένων στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα, από
το πρώτο τρίµηνο του 2006 έως και το τρίτο τρίµηνο του 2013. Σύµφωνα µε την
έρευνα, η τελευταία φορά που είχε καταγραφεί αύξηση αποδοχών στη χώρα µας, ήταν
το Β΄τρίµηνο 2010, όταν ο δείκτης µισθών αυξήθηκε κατά 1,4% (στοιχεία µε εποχική
διόρθωση και χωρίς διόρθωση εργάσιµων ηµερών. Χωρίς εποχική διόρθωση και χωρίς
διόρθωση εργάσιµων ηµερών, η αύξηση του δείκτη ήταν 0,2%). Το τρίτο τρίµηνο του
2013, η ετήσια µεταβολή του δείκτη µισθών ανήλθε στο -6% (µε διόρθωση εργάσιµων
ηµερών και χωρίς εποχική διόρθωση) και ήταν η δεύτερη µεγαλύτερη µείωση στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αρνητικό πρόσηµο παρουσίασαν µόνον έξι χώρες: Κύπρος (πτώση 7,7%), Ελλάδα
(6%), Τσεχία (2,9%), Ιρλανδία (1,4%), Σλοβενία (0,4%) και Πορτογαλία (0,2%) ενώ η
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Ελλάδα κατέχει τα σκήπτρα στις µειώσεις µισθών κατά τα δύο πρώτα τρίµηνα του
2013 (10,2% το α΄ τρίµηνο και 7,5% το β΄ τρίµηνο). Στον αντίποδα, αυξήσεις µισθών
που υπερβαίνουν το 5% σηµειώθηκαν το γ΄ τρίµηνο φέτος στην Εσθονία, τη Λετονία
και τη Λιθουανία.
Θετικά τα µηνύµατα από τα ανοιχτά καταστήµατα την τελευταία Κυριακή
Θετικά είναι τα πρώτα στοιχεία που φτάνουν στην Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού
Εµπορίου από τη λειτουργία των µικρών εµπορικών καταστηµάτων σε Θεσσαλονίκη,
Ιωάννινα, Ηράκλειο και όπου αλλού ήταν ανοικτά την τελευταία Κυριακή του χρόνου.
Όπως µεταδίδει το ΑΜΠΕ, ο τζίρος ικανοποίησε τους εµπόρους, καθώς εκτιµάται ότι
µετακυλίστηκε η κατανάλωση από τα µεγάλα εµπορικά και τα πολυκαταστήµατα, που
ήταν κλειστά, στα µικρότερα εµπορικά µαγαζιά.
Το αδιαχώρητο στις ∆ΟΥ για τέλη, ΦΑΠ, φόρο εισοδήµατος και
κλειδάριθµο
Το αδιαχώρητο γίνεται από το πρωί σε ∆ΟΥ και τράπεζες, καθώς αποµένουν δύο
εργάσιµες µέρες (30 και 31 ∆εκεµβρίου) για την πληρωµή των τελών κυκλοφορίας του
2014, τη δόση του φόρου εισοδήµατος, τις δόσεις του ΦΑΠ (2011, 2012 και 2013), αλλά
και την κατάθεση πινακίδων ή την έκδοση κλειδάριθµου.
Πάντως, για το θέµα των τελών, δεν αποκλείεται να δοθεί παράταση. Αν και η
διαδικασία φέτος κινείται ταχύτερα από την αντίστοιχη περίοδο του 2012, περίπου 2,2
εκατοµµύρια φορολογούµενοι δεν έχουν ακόµα τυπώσει το σχετικό ειδοποιητήριο για
την πληρωµή των τελών, η οποία γίνεται στο γκισέ των τραπεζών ή µέσω web
banking. Σηµειώνεται ότι από τις αρχές Νοεµβρίου πάνω από 90.000 οχήµατα
τέθηκαν σε ακινησία µε τους ιδιοκτήτες να καταθέτουν τις πινακίδες, ώστε να µην
πληρώσουν τέλη.
Σηµειώνεται ότι οι ∆ΟΥ θα παραµείνουν κλειστές για το κοινό στις 2 και 3 Ιανουαρίου
2014.
Αποκλειστικά στις εφορίες οι τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήµατος
Στη διάψευση πληροφοριών που ανέφεραν πως το υπουργείο Οικονοµικών έχει δώσει
την δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήµατος µέσω του
∆ιαδικτύου προχώρησε ο γενικός γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων Χ.Θεοχάρης.
Απαντώντας σε ερωτήσεις πολιτών µέσω Τwitter ο κ. Θεοχάρης ξεκαθάρισε πως δεν
δόθηκε η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής τροποποιητικής φορολογικής δηλώσεως
Ε1 και ότι οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται µόνο στην ∆ΟΥ. Σηµειώνεται πως
πολλοί φορολογούµενοι που έχουν υποβάλει λανθασµένη φορολογική δήλωση θα
πρέπει να επισκεφθούν την εφορία τους για την χειρόγραφη υποβολή της
τροποποιητικής δηλώσεως.
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Πρώτη µετά το Μνηµόνιο κλαδική σύµβαση µε αυξήσεις
Για πρώτη φορά τα τελευταία τέσσερα χρόνια υπογράφεται κλαδική που προβλέπει
αυξήσεις.
Η νέα κλαδική σύµβαση προβλέπει πάγωµα µισθών για το 2014 και από τον Ιανουάριο
του 2015 αύξηση 1% σε όλες τις ειδικότητες των 130.000 εργαζοµένων στα ξενοδοχεία,
όπως αναφέρει το Mega. Οι εργαζόµενοι στο χώρο είχαν υπογράψει στο παρελθόν
µειώσεις µισθών 15%.
Πρόγραµµα του ΟΑΕ∆ για 2.000 άνεργους νέους έως 35 ετών
Επιχορήγηση ύψους 10.000 ευρώ θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν 2.000 άνεργοι
νέοι έως 35 ετών, µέσω του προγράµµατος του ΟΑΕ∆ «Επιχειρηµατικότητα νέων µε
έµφαση στην καινοτοµία». Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπαγωγή στο
πρόγραµµα υποβάλλονται µε ηλεκτρονικό τρόπο από τις 30 ∆εκεµβρίου 2013 επίσης
στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆. Οι λεπτοµέρειες και οι όροι υλοποίησης του
προγράµµατος περιλαµβάνονται στη σχετική ∆ηµόσια Πρόσκληση που έχει αναρτηθεί
στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr).
Σκοπός του προγράµµατος είναι η προώθηση ανέργων νέων στην απασχόληση µέσω
της οικονοµικής ενίσχυσης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών, µε έµφαση στην
καινοτοµία. Προτεραιότητα θα δοθεί στους άνεργους νέους που θα αναπτύξουν
δραστηριότητα, η οποία απαιτεί την ενεργή απασχόληση και παρουσία τους, σε
κλάδους και τοµείς της οικονοµίας που ενσωµατώνουν την καινοτοµία. Η διάρκεια της
επιχορήγησης ορίζεται σε 12 µήνες. Το ποσό για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελµατία που
υπάγεται στο πρόγραµµα καθορίζεται στα 10.000 ευρώ και θα καταβληθεί σε τρεις
δόσεις.
Ως επιλέξιµες γεωγραφικές περιοχές ορίζονται οι 11 περιφέρειες της χώρας. Η
κατανοµή του έργου σε περιφερειακό επίπεδο ορίζεται ως εξής:
•

•

Άξονας Προτεραιότητας 7 στις οκτώ Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης:
Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος,
Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα και Πελοπόννησος
Άξονας Προτεραιότητας 8 στις τρεις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική,
Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία.

Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος, οι ενταγµένοι Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελµατίες
(ΝΕΕ) θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά ολοκληρώσει πρόγραµµα συµβουλευτικής
υποστήριξης (mentoring) όπως αυτό ορίζεται στο Σχέδιο ∆ράσης Στοχευµένων
Παρεµβάσεων για την Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηµατικότητας των
Νέων του υπουργείου Εργασίας– Γενική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και
άλλων Πόρων.
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∆εν εκταµιεύει 5,4 δισ. ευρώ το ∆ΝΤ εάν δεν καλυφθεί το κενό του 2014
Απαραίτητη προϋπόθεση προκειµένου η Ελλάδα να λάβει έως το τέλος Μαρτίου 2014
δόσεις συνολικού ύψους 5,4 δισ. ευρώ από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο αποτελεί η
επίλυση του ζητήµατος κάλυψης του χρηµατοδοτικού κενού του ελληνικού
προγράµµατος ύψους 4,5 - 5,5 δισ. ευρώ. Οι επικεφαλής της τρόικας αναµένεται να
επιστρέψουν στην Αθήνα στις 13 Ιανουαρίου 2014 και στόχος της κυβέρνησης είναι να
επιτευχθεί συµφωνία για τα εκκρεµή ζητήµατα της διαπραγµάτευσης έως το
Eurogroup της 27ης Ιανουαρίου 2014.
Στο επίκεντρο των διαπραγµατεύσεων θα βρεθεί το ζήτηµα του χρηµατοδοτικού
κενού, η κάλυψη του οποίου αποτελεί προϋπόθεση για να συνεχίσει το ∆ΝΤ την
χρηµατοδότηση του ελληνικού προγράµµατος.
Πρέπει να σηµειωθεί πως η συµβολή του Ταµείου στην εκκρεµούσα δόση του
∆εκεµβρίου 2013 ύψους 4,9 δισ. ευρώ ανέρχεται στα 1,8 δισ. ευρώ, ενώ η συµβολή του
στη δόση του πρώτου τριµήνου 2014 ύψους 9,2 δισ. ευρώ ανέρχεται στα 3,6 δισ. ευρώ.
Πυροβολισµοί µε καλάσνικοφ στην οικία του γερµανού πρέσβη
Οµάδα τεσσάρων ατόµων άνοιξε πυρ µε καλάσνικοφ µπροστά από το σπίτι του
γερµανού πρέσβη στην περιοχή του Χαλανδρίου. Το περιστατικό συνέβη στις 3.30 τα
ξηµερώµατα της ∆ευτέρας. Τη στιγµή της επίθεσης ο πρέσβης βρισκόταν στο
εσωτερικό της οικίας. Επίσης, υπήρχε και αστυνοµικός στο ειδικά διαµορφωµένο
φυλάκιο που υπάρχει στην είσοδο, ο οποίος δεν τραυµατίστηκε.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι δράστες, οι οποίοι επέβαιναν σε µηχανές, δεν έστρεψαν
τα όπλα τους προς τη µεριά του αστυνοµικού, αντίθετα πυροβόλησαν πολλές φορές
προς την µεριά της κατοικίας και στον αέρα. Κατά πληροφορίες, έγιναν έξι
προσαγωγές. Εξετάζονται αυτόπτες µάρτυρες, όπως και το υλικό από τις κάµερες
ασφαλείας που υπάρχουν στο κτίριο. Τουλάχιστον 50 κάλυκες έχουν βρεθεί στο
έδαφος και οι Αρχές δεν αποκλείουν οι δράστες να «άδειασαν» δύο όπλα.
Στο δικαστήριο σήµερα για τις πλαστές πινακίδες ο Λιάπης
Στο εδώλιο του κατηγορουµένου κάθεται τη ∆ευτέρα ο Μιχάλης Λιάπης για την
υπόθεση του ανασφάλιστου Ι.Χ. µε τις πλαστές πινακίδες.
Επιστρέφοντας την περασµένη Πέµπτη από το ταξίδι του στη Μαλαισία, ο πρώην
υπουργός, κάνοντας σχετικό νεύµα στους δηµοσιογράφους στο αεροδρόµιο, άφησε να
εννοηθεί ότι «θα τα πούµε τη ∆ευτέρα». «∆εν ήταν ταξίδι αναψυχής. Ήταν ταξίδι
ψυχικής εκτόνωσης. Ήθελα να ησυχάσω από το δράµα µου και να ηρεµήσω από τα
φώτα της δηµοσιότητας» είπε ο Μ.Λιάπης. «Πρέπει να σας πω ότι ήταν ένα πολύ
κουραστικό ταξίδι για µένα. Πήγα να ησυχάσω και εσείς δεν µε αφήσατε» πρόσθεσε
λίγο αργότερα απευθυνόµενος στους δηµοσιογράφους.
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Μάχη για τη ζωή δίνει ο Σουµάχερ
Ιδιαίτερα κρίσιµες είναι οι επόµενες ώρες για τον Μίκαελ Σουµάχερ, ο οποίος έχει
πέσει σε κώµα και δίνει µάχη για να κρατηθεί στη ζωή, µετά τον τραυµατισµό του στο
κεφάλι, την ώρα που έκανε σκι στις γαλλικές Άλπεις. Ο επτά φορές παγκόσµιος
πρωταθλητής της Formula 1 διακοµίστηκε µε ελικόπετρο στο νοσοκοµείο της
Γκρενόµπλ και, σύµφωνα µε πληροφορίες που µεταδίδουν γαλλικά ΜΜΕ έχει υποστεί
εγκεφαλική αιµορραγία.
Το επίσηµο ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκοµείο αναφέρει: «Ο Μ.Σουµάχερ
διακοµίστηκε σε κωµατώδη κατάσταση και χρειάστηκε να υποβληθεί άµεσα σε
χειρουργική επέµβαση, ενώ η κατάσταση του κρίνεται κρίσιµη».
Σύµφωνα µε τις µέχρι στιγµής πληροφορίες ο Σουµάχερ χτύπησε στο κεφάλι κατά τη
διάρκεια κατάβασης και ενώ βρισκόταν εκτός πίστας. Ο 44χρονος πρώην οδηγός της
F1 και ιδιοκτήτης σαλέ στις γαλλικές Άλπεις διακοµίστηκε αρχικά µε ελικόπτερο στο
Μουτιέ, αλλά λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του µεταφέρθηκε στο Γκρενόµπλ
σε νοσοκοµείο που ειδικεύεται σε τραυµατισµούς από σκι.
Νέα πολύνεκρη επίθεση αυτοκτονίας συγκλονίζει το Βόλγκογκραντ
Οι φόβοι των Αρχών ότι η πολύνεκρη επίθεση καµικάζι -στην περίπτωση της Ρωσίας
«µαύρες χήρες»- στο σιδηροδροµικό σταθµό του Βόλγκογκραντ δεν ήταν η τελευταία
επιβεβαιώνονται, καθώς νωρίς το πρωί της ∆ευτέρας σηµειώθηκε νέα επίθεση
αυτοκτονίας αυτή τη φορά σε λεωφορείο, µε αποτέλεσµα να χάσουν τη ζωή τους
τουλάχιστον 15 άτοµα.
Τα τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας µετέδωσαν άµεσα εικόνες από το νέο µακελειό. Το
λεωφορείο είχε καταστραφεί σχεδόν ολοκληρωτικά από την ισχυρότατη έκρηξη. Άλλα
26 άτοµα τραυµατίστηκαν. Μετά την επίθεση στον σιδηροδροµικό σταθµό, ο πρόεδρος
Βλαντιµίρ Πούτιν διέταξε τις υπηρεσίες ασφαλείας να πάρουν όλα τα απαραίτητα
µέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του πληθυσµού.

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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