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Κ. Λαγκάρντ: Το Eurogroup πρέπει να καταλήξει σε συµφωνία για «να σταθεί όρθια
η Ελλάδα»
Η επικεφαλής του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ) ΚριστίνΛαγκάρντ υπογράµµισε
σήµερα την ανάγκη να υπάρξει την ερχόµενη εβδοµάδα, κατά τη συνάντηση των υπουργών
Οικονοµικών της ευρωζώνης, µια συµφωνία που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να σταθεί και πάλι
στα πόδια της το συντοµότερο δυνατόν. «Είναι θέµα σκληρής δουλειάς, επιµονής,
επιµονής, εξασφάλισης
ότι επικεντρώνουµε στον ίδιο στόχο ο οποίος είναι να µπορέσει η Ελλάδα να λειτουργήσει σε
βιώσιµη βάση, να µπορέσει να ανακάµψει, να µπορέσει να σταθεί και πάλι στα πόδια της και να
µπορέσει να επιστρέψει στις αγορές το συντοµότερο δυνατόν»
δυνατόν» πρόσθεσε. Η Λαγκάρντ δήλωσε
ακόµη πως τα στοιχεία που έδειξαν ότι η Ευρωζώνη επέστρεψε στην ύφεση κατά το τρίτο
τρίµηνο «δεν ήταν ακριβώς έκπληξη» για το ∆ΝΤ, το οποίο είχε προβλέψει πως η οικονοµία των
«17» θα συρρικνωθεί το 2012, αλλά θα ανακάµψει το 2013.
Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τη σύσταση ταµείων επιχειρηµατικού κινδύνου
Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τη σύσταση ταµείων επιχειρηµατικού κινδύνου
(venturecapital),
), στο πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας JEREMIE,, µέσω των οποίων θα
χρηµατοδοτούνται από πόρους του ΕΣΠΑ επιχειρήσεις στους τοµείς πληροφορικής και
επικοινωνιών. Μέσω των ταµείων θα ενισχυθούν νέες και νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις των
συγκεκριµένων κλάδων µε κονδύλια συνολικού ύψους 55 εκατ. ευρώ, στα οποία θα προστεθούν
και ιδιωτικά κεφάλαια. Οι πρώτες επενδύσεις, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα, που έχει τεθεί
αναµένονται τον ∆εκέµβριο.
Πολλαπλές και εκτεταµένες παραβιάσεις των διεθνών υποχρεώσεων της Ελλάδας
διαπιστώνει ο ILO
Παράνοµα κρίθηκαν τα µέτρα που έχει λάβει η ελληνική
ελληνική κυβέρνηση σχετικά µε τους µισθούς, τις
συµβάσεις και τις εργασιακές σχέσεις από τη ∆ιεθνή Οργάνωση Εργασίας.. Συγκεκριµένα, η
τριµερής Επιτροπή Συνδικαλιστικής Ελευθερίας, το ανώτατο ελεγκτικό όργανο της ∆ιεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας, έκανε λόγο για πολλαπλές
πολλαπλές σοβαρές και εκτεταµένες παραβιάσεις των
διεθνών υποχρεώσεων της Ελλάδας για την προστασία της συλλογικής αυτονοµίας, του
απαραβίαστου των όρων των ΣΣΕ και των συλλογικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων.
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Η Επιτροπή ζητά επίσης την αναθεώρηση των µέτρων αυτών, όπως αναφέρεται στα
συµπεράσµατα από τον έλεγχο της προσφυγής της ΓΣΕΕ κατά των µνηµονιακών µέτρων, που
επιβλήθηκαν σε βάρος των εργαζοµένων από τον Ιανουάριο του 2010 έως και σήµερα.
Άρχισε η καταβολή των τελών κυκλοφορίας
Ξεκίνησε, χθες, η καταβολή των τελών κυκλοφορίας, που από φέτος θα αναρτώνται στο
∆ιαδίκτυο. Οι πολίτες, είτε µε τον κωδικό τους για το Taxisnet είτε µε το ΑΦΜ τους, θα µπορούν
να βρίσκουν το ειδοποιητήριο πληρωµής, να το τυπώνουν και ακολούθως να το εξοφλ
εξοφλούν σε
τράπεζες, ταχυδροµεία, εφορίες ή µέσω webbanking.. Όσοι δεν έχουν πιστοποιηθεί στο Taxisnet
θα µπορούν να πληκτρολογήσουν τον αριθµό κυκλοφορίας του οχήµατός τους και τον ΑΦΜ τους
στη σχετική ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ και να τυπώσουν το ειδοποιητήριό τους. Η απόδειξη πληρωµής
θα αντικαταστήσει το σήµα κυκλοφορίας -ο
ο οδηγός θα πρέπει να το έχει πάντα µέσα στο
αυτοκίνητο- και θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφει τον αριθµό κυκλοφορίας.
Αρωγός ενόψει των Χριστουγέννων το ∆ίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγή
Αρωγής
Ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), το Επαγγελµατικό
Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και
κ ο
Εµπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ) - προκειµένου να καταδείξουν την ευαισθησία τους
στα κοινωνικά προβλήµατα που έχει δηµιουργήσει η οικονοµική κρίσηκρίση υπέγραψαν στις 22
Φεβρουαρίου 2012 συµφωνητικό συνεργασίας µε το οποίο αποφάσισαν να δράσουν απ
από κοινού.
∆ηµιούργησαν το ∆ίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής, υλοποιώντας µε τον τρόπο αυτό
µια ευρύτερη δεξαµενή υποψηφίων δωρητών.
Ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων το ∆ίκτυο σας καλεί να υποστηρίξετε τη συγκέντρωση
προϊόντων ή και ενδεχοµένως χρηµατικών
ηµατικών ενισχύσεων για τις ανάγκες των φορέων/ή ιδρυµάτων
µε τους οποίους το ∆ίκτυο έχει υπογράψει Μνηµόνια Συναντίληψης. Για περισσότερες
πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ∆ικτύου www.solida
solidaritynet.gr ή να
επικοινωνήσετε µε την κ. Ελένη Παπαλιά, Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων του Β.Ε.Θ., τηλέφωνο
επικοινωνίας 2310 271708, φαξ 2310 232667, emailpublic@veth.gov.gr
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