2 Απριλίου 2014
Σόιμπλε: Άμεσα το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο
Την πεποίθηση πως το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί
ακόμη και εντός του Απριλίου εξέφρασε ο γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ
Σόιμπλε. Σε συνέντευξη Τύπου στο Ζάππειο ανέφερε πως χθες συμφώνησε με τον
υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδακη ότι το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο πρέπει να
δρομολογηθεί πολύ γρήγορα.
«Δεν θα πω συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά θα μπορούσε να είναι ακόμη και εντός του
τρέχοντος μηνός» τόνισε. Ο γερμανός υπουργός Οικονομικών αναγνώρισε εκ νέου την
ελληνική πρόοδο. Συγκεκριμένα, τόνισε πως η Ελλάδα βρίσκεται σε σωστό δρόμο και
γίνονται βήματα προόδου σε όλα τα επίπεδα, τόσο στο σκέλος των δημοσιονομικών όσο
και στο σκέλος της μείωσης του κόστους. Πάντως, ανέφερε πως στη φάση αυτή
υπάρχουν προαπαιτούμενα που θα πρέπει να ικανοποιηθούν.
Στουρνάρας: Σημαντικό να μείνουν ανέπαφα τα 11 δισ. ευρώ του ΤΧΣ
Ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή του χρέους όσα
χρήματα περισσέψουν από τα 11 δισ. εκατ ευρώ, που υπάρχουν ως μαξιλάρι για την
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, άφησε ο υπουργός Οικονομικών Γ.Στουρνάρας. Όσο
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για τον εάν θα διαδεχτεί τον Γ.Προβόπουλο στην Τράπεζα της Ελλάδος απάντησε πως
είναι ευτυχής ως υπουργός Οικονομικών.
Σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση του Ecofin, ο κ. Στουρνάρας εξέφρασε την
εκτίμηση πως η ελληνική προεδρία της ΕΕ έθεσε τις βάσεις για τη συζήτηση που θα γίνει
πανευρωπαϊκά για το νέο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των τραπεζών. Επίσης, εξέφρασε την
ικανοποίησή του για τη συζήτηση που έγινε στο Ecofin για τα θέματα της
αναδιάρθρωσης των τραπεζών και τόνισε πως οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν και στο
μηχανισμό εξυγίανσης των τραπεζών της ΕΕ, ο οποίος θα ενεργοποιηθεί τους επόμενους
μήνες. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στην σημασία των stress test, που διεξάγει η ΕΚΤ,
τα οποία θα συμβάλουν, ώστε να υπάρξει επιτυχημένη εισαγωγή του μηχανισμού
εξυγίανσης τραπεζών.
Πρόστιμα ύψους 12,1 εκατ. ευρώ για αδήλωτη εργασία
Πρόστιµα ύψους 12,1 εκατ. ευρώ επέβαλε το υπουργείο Εργασίας στο πλαίσιο της εφαρµογής
του ειδικού Επιχειρησιακού Σχεδίου «ΑΡΤΕΜΙΣ» στο διάστηµα από 15 Σεπτεµβρίου 2013 έως
28 Φεβρουαρίου 2014.
Συνολικά τα µικτά κλιµάκια της Επιθεώρησης Εργασίας και του ΙΚΑ ήλεγξαν 9.642
επιχειρήσεις στο σύνολο των κλάδων της οικονοµίας. Στο πλαίσιο αυτής της δειγµατοληπτικής
διαδικασίας 770 επιχειρήσεις, βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους εργαζόµενους (ποσοστό
7,99%). Σε σύνολο 62.532 εργαζοµένων στις επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν έλεγχοι,
εντοπίστηκαν 1.188 αδήλωτοι εργαζόµενοι (ποσοστό 1,90%), ενώ τα πρόστιµα που
επιβλήθηκαν, αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία ανέρχονται στο ποσό των 12,1 εκατ.
ευρώ.
Σκορδάς: Υπό αξιολόγηση η κατάργηση της υποχρεωτικής εγγραφής στα
Επιμελητήρια
Το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μελετά και αξιολογεί το θέμα της
κατάργησης της υποχρεωτικής εγγραφής των επιχειρήσεων στα επιμελητήρια που
θεσπίστηκε μόλις πριν από λίγο καιρό με τον Ν. 4111/2013 και προβλέπει ότι η
κατάργηση της υποχρεωτικής εγγραφής ξεκινά να εφαρμόζεται από 1.1.2015. Αυτό
αναφέρει σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, ο υφυπουργός Ανάπτυξης
Θανάσης Σκορδάς. «Με το άρθρο 48 του ν. 4111/2013, καταργείται η υποχρεωτική
εγγραφή των επιχειρήσεων στα επιμελητήρια. Όμως, οι υπηρεσίες του υπουργείου μας
μελετούν και αξιολογούν το όλο θέμα» αναφέρει ο υφυπουργός Ανάπτυξης.
Το έγγραφο διαβιβάστηκε μετά από αναφορά του Επιμελητηρίου Πέλλας με την οποία
επισημαίνεται ότι πρέπει να αποκατασταθεί η υποχρεωτική εγγραφή των επιχειρήσεων
στα κατά τόπους Εμπορικά, Βιομηχανικά, Βιοτεχνικά και Επαγγελματικά Επιμελητήρια
γιατί διαφορετικά θα οδηγηθεί στον αφανισμό ο επιμελητηριακός θεσμός ο οποίος έχει
συμβάλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
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ΙΟΒΕ: Βελτίωση στο οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα τον Μάρτιο
Στις 97,5 (από 94,8) μονάδες διαμορφώθηκε τον Μάρτιο ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος
στην Ελλάδα, στην υψηλότερη επίδοση από το καλοκαίρι του 2008, σύμφωνα με έρευνα
οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ (Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών).
Από τους επιμέρους τομείς της οικονομίας, καταγράφεται ανάκαμψη στις
επιχειρηματικές προσδοκίες στη βιομηχανία και τις κατασκευές, πτώση στο λιανικό
εμπόριο και σχετική σταθερότητα στις Υπηρεσίες. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη κινείται
επίσης ανοδικά, μετά από ένα δίμηνο υποχώρησης, στα λιγότερο αρνητικά επίπεδα της
τελευταίας τετραετίας.
Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, υπάρχουν θετικά μηνύματα για την πορεία της οικονομίας, αλλά
και επιμέρους εξελίξεις όπως π.χ. η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την τρόικα
και η μη λήψη μέτρων για το τρέχον έτος, η παροχή κάποιου βοηθήματος σε κοινωνικές
ομάδες λόγω των καλών δημοσιονομικών αποτελεσμάτων του 2013, που επιδρούν
θετικά στις διαμορφούμενες προσδοκίες σε πολίτες και επιχειρήσεις. Ωστόσο τονίζεται
ότι αυτό δεν σημαίνει ότι υποχώρησαν οι οικονομικές δυσκολίες των προηγούμενων
μηνών, οι οποίες εξακολουθούν σε μεγάλο βαθμό να υφίστανται, ως σωρευτικό
αποτέλεσμα της κρίσης. Πάντως, η συνεχής επιβράδυνση της ύφεσης που αντανακλάται
και στα επίσημα στοιχεία, δημιουργεί προσδοκίες σταθεροποίησης της οικονομίας, με
τονωτικές πιθανόν επιδράσεις στην απασχόληση.
Εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης στον Άκη Τσοχατζόπουλο από το Εφετείο
Ποινή φυλάκισης πέντε ετών και έξι μηνών, εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ ημερησίως,
επέβαλε το Πενταμελές Εφετείο στον Άκη Τσοχατζόπουλο για την υπόθεση της
ανακριβούς δήλωσης «πόθεν έσχες», που αφορά το ακίνητο επί της Διονυσίου
Αρεοπαγίτου.
Επιπλέον, με την απόφασή του το δικαστήριο επέβαλε χρηματική ποινή 210.000 ευρώ
στον πρώην υπουργό, στον οποίο -για πρώτη φορά απ' όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με τη
Δικαιοσύνη- αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου. H απόφαση επί
της ποινής ελήφθη κατά πλειοψηφία, με δύο μέλη του δικαστηρίου να διατυπώνουν την
άποψη ότι στο κ. Τσοχατζόπουλο πρέπει να επιβληθεί μικρότερη ποινή. Σε πρώτο βαθμό
το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων είχε κρίνει ένοχο κατά πλειοψηφία τον πρώην
υπουργό, χωρίς κανένα ελαφρυντικό και του επέβαλε ποινή οκταετούς κάθειρξης, χωρίς
ανασταλτικό χαρακτήρα, χρηματική ποινή περίπου 520.000 ευρώ, καθώς και στέρηση
πολιτικών δικαιωμάτων για τέσσερα χρόνια.
Δεν αποκλείει βουλευτικές εκλογές το 2014 ο Κουβέλης
Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων βουλευτικών εκλογών εντός του 2014, ο
πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ Φώτης Κουβέλης εκτιμώντας ότι θα εξαρτηθούν από τα
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αποτελέσματα των ευρωεκλογών και της οικονομικής πολιτικής, αλλά και από την
ένταση μέσα στην κοινωνία.
Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Mega απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με ΝΔ
και ΣΥΡΙΖΑ με τα σημερινά πολιτικά δεδομένα, ενώ προέβλεψε ότι έρχονται νέα μέτρα. Ο
κ. Κουβέλης ξεκαθάρισε ακόμη ότι δεν τον ενδιαφέρει η Προεδρία της Δημοκρατίας,
παρότι, όπως είπε, είναι τιμητικό να κάνουν αναφορά στο πρόσωπό του. Ο κ.Κουβέλης
απέρριψε τους ισχυρισμούς του βουλευτή του κόμματος, Γρηγόρη Ψαριανού, περί
προβλήματος δημοκρατικής λειτουργίας στη ΔΗΜΑΡ. «Πρώτα βγήκε στο Βελλίδειο και
είπε ότι η ΔΗΜΑΡ θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο και μετά συγκάλεσε την
Κοινοβουλευτική ομάδα. Να συζητήσουμε τι;», είχε αναφέρει ο κ. Ψαριανός για τον κ.
Κουβέλη.
Μουσείο κόμικς στο διατηρητέο της Αναγεννήσεως
Σε μουσείο κόμικς θα μεταμορφωθεί το διατηρητέο κτήριο της οδού Αναγεννήσεως στην
περιοχή των Δικαστηρίων στη Θεσσαλονίκη, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών
αποκατάστασης, ανάδειξης του πλούσιου εσωτερικού διακόσμου και διαμόρφωσης του
περιβάλλοντα χώρου.
Στο κτήριο, με απόφαση της δημοτικής αρχής Θεσσαλονίκης, θα φιλοξενούνται
πρωτοποριακές δραστηριότητες, ενώ παράλληλα θα λειτουργούν εργαστήρια
εικονογράφησης για μικρούς και μεγάλους. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, Γιάννη Μπουτάρη,
στο κτήριο της οδού Αναγεννήσεως, το οποίο χαρακτηρίστηκε έργο τέχνης το 1984 από
το υπουργείο Πολιτισμού, θα στεγαστούν δραστηριότητες του κόμικς και του animation.
Κλειστά τα δικαστήρια από 14 έως 28 Μαΐου
Κλειστά θα μείνουν τα δικαστήρια της χώρας, με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης,
Χαρ. Αθανασίου, από 14 έως 28 Μαΐου 2014 λόγω των ευρωεκλογών και των δημοτικών
εκλογών που θα διεξαχθούν στις 18 και 25 Μαΐου.
Mε την ίδια απόφαση αναστέλλονται και οι πλειστηριασμοί την ίδια περίοδο.
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η βόρεια Χιλή μετά το σεισμό των 8,2 βαθμών
Έξι νεκροί και τουλάχιστον τρεις τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τον
ισχυρότατο σεισμό των 8,2 βαθμών που έπληξε τις βόρειες ακτές της Χιλής με το
επίκεντρο να εντοπίζεται στη θάλασσα 89χλμ από την πόλη Κούγια. Η εθνική υπηρεσία
εκτάκτων καταστάσεων της Χιλής ήρε το συναγερμό για τσουνάμι που είχε σημάνει για
τις παράκτιες περιοχές της χώρας. «Ο συναγερμός για τσουνάμι ήρθη σε όλη τη χώρα»
δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ροντρίγκο Πεναϊλίγιο, ανακοινώνοντας τον νέο
απολογισμό των θυμάτων.
Μέχρι στιγμής έχει γίνει γνωστό ότι μεταξύ των θυμάτων είναι τέσσερις άνδρες και μία
γυναίκα, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους από καρδιακά επεισόδια ή καταπλακώθηκαν από
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συντρίμμια.

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.

5

