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Διαρκείς συσκέψεις υπουργών - τρόικας για το επικαιροποιημένο Μνημόνιο
Ξεκινούν σήμερα, Παρασκευή, στο υπουργείο Οικονομικών οι διαδοχικές συσκέψεις
υπουργών με την τρόικα προκειμένου έως την Κυριακή να υπάρξει συμφωνία για το
αναθεωρημένο Μνημόνιο.
Το οικονομικό επιτελείο θα προωθήσει σε ένα νομοσχέδιο, την προσεχή εβδομάδα στη
Βουλή, όλα τα προαπαιτούμενα (κεφαλαιακές ανάγκες τραπεζών, λίστα ΟΟΣΑ,
φορολογικά, κ.α.) που μπορούν να «κλειδώσουν» τη συμφωνία με τους δανειστές.
Διαπραγμάτευση ΓΣΕΕ - εργοδοτών για τη νέα εθνική συλλογική σύμβαση
Για σήμερα είναι προγραμματισμένη η πρώτη συνάντηση της ΓΣΕΕ με τις εργοδοτικές
οργανώσεις για την υπογραφή της νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας,
ενώ οι διαπραγματεύσεις με την τρόικα, που συνεχώς εγείρει νέα απαιτήσεις για τα
εργασιακά βρίσκονται σε εξέλιξη. Η προηγούμενη σύμβαση έχει λήξει από τον
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Φεβρουάριο και πλέον τρέχει η τρίμηνη περίοδος κατά την οποία η σύμβαση παραμένει
σε ισχύ.
Βάσει της πρόσκλησης που έχει απευθύνει στις εργοδοτικές οργανώσεις (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ
Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου και Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών
Επιχειρήσεων), η ΓΣΕΕ εγείρει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα αιτήματα για την υπογραφή
της νέας σύμβασης: κατώτατο όριο ημερομισθίου εργατοτεχνίτη (-τριας), χωρίς
προϋπηρεσία, 33,57 ευρώ, κατώτατο όριο μισθού υπαλλήλου, χωρίς προϋπηρεσία,
751,29 ευρώ, άρση της άνισης μισθολογικής μεταχείρισης σε βάρος των νέων
εργαζόμενων με μόνο κριτήριο την ηλικία κάτω των 25 ετών, διατήρηση του 13ου και
14ου μισθού, επίδομα γάμου 10%, μέχρι τρεις τριετίες με 10% για προϋπηρεσία των
υπαλλήλων και μέχρι έξι τριετίες με 5% για προϋπηρεσία εργατοτεχνιτών.
Στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα το νομοσχέδιο για τη «μικρή» ΔΕΗ
Την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη «μικρή» ΔΕΗ και σε
ένα χρόνο περίπου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού για την πώληση
της νέας εταιρείας, δήλωσε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος κ. Μάκης Παπαγεωργίου
μιλώντας σήμερα σε ενεργειακό φόρουμ που πραγματοποιείται στην Αθήνα.
«Με τη μικρή ΔΕΗ ανοίγει οργανωμένα η αγορά, δημιουργείται ανταγωνισμός και σε ένα
χρόνο θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο μοντέλο αγοράς που προβλέπει η ευρωπαϊκή
νομοθεσία. Ο ανταγωνισμός πάντα προσφέρει καλύτερο αποτέλεσμα για τον
καταναλωτή, τις εταιρίες και τη λειτουργία της αγοράς», είπε ο κ. Παπαγεωργίου και
τόνισε δε ότι ήδη υπάρχει ενδιαφέρον από επενδυτές για συμμετοχή στο διαγωνισμό.
Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η υλοποίηση του αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΡ και του
νοτίου διαδρόμου φυσικού αερίου αποτελεί στρατηγικής σημασίας επιτυχία της
κυβέρνησης και του πρωθυπουργού.
Μείωση ποινών αν επιστραφούν τα κλεμμένα
Σε διαβούλευση τίθεται από σήμερα, Παρασκευή, νομοσχέδιο του υπουργείου
Δικαιοσύνης, το οποίο προβλέπει στις περιπτώσεις επιστροφής χρημάτων, σε υποθέσεις
υπεξαίρεσης -ακόμα και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Ν. 1608/50 που επισύρεται
ποινή ισοβίων-, να μειώνονται δραστικά οι ποινές. Σύμφωνα με τη διάταξη του
υπουργείου Δικαιοσύνης που παρουσιάζει Το Βήμα, οι ποινές διαμορφώνονται ως εξής:
Αν τα χρήματα επιστραφούν ως την απολογία μπορεί να επιβληθεί ποινή τριών χρόνων
φυλάκισης ενώ 7 χρόνων στην πρωτόδικη δίκη.
Σύμφωνα με τη ρύθμιση εξαιρούνται από τη διάταξη οι υπουργοί, γενικοί και ειδικοί
γραμματείς, βουλευτές αλλά και οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι. Κατά το υπουργείο
Δικαιοσύνης πάντως ανοικτό είναι το ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν περισσότεροι στη
ρύθμιση αν συμφωνήσουν και άλλες πολιτικές δυνάμεις στη Βουλή.
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Στο 41% η αδιευκρίνιστη ψήφος για τις ευρωεκλογές
Ένα εξαιρετικά θολό τοπίο εν όψει Ευρωεκλογών δείχνει δημοσκόπηση της Public Issue
για την Εφημερίδα των Συντακτών με τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ να είναι ισόπαλοι σε πολύ
χαμηλά ποσοστά και Το Ποτάμι στην τρίτη θέση.
Σε επίπεδα-ρεκόρ η αδιευκρίνιστη ψήφος, ενώ σχετικά μοιρασμένες είναι οι γνώμες των
πολιτών σχετικά με το πόσο ενδιαφέρουσες είναι οι Ευρωεκλογές. Στην πρόθεση ψήφου
η ΝΔ συγκεντρώνει 15,5%, το ΣΥΡΙΖΑ 15,5%, το Ποτάμι 7%, το ΚΚΕ 5%, η Χρυσή Αυγή
4,5%,το ΠΑΣΟΚ 3,5%, οι ΑΝΕΛ 2,5%, η ΔΗΜΑΡ 1,5% και τα Λοιπά κόμματα 4%
Η αδιευκρίνιστη ψήφος αγγίζει το 41%. Στην παράσταση νίκης ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει
52%, έναντι 33% για τη ΝΔ.Το ενδιαφέρον για τις Ευρωεκλογές κινείται στο 54% (46%
το 2009), έναντι 46% που δηλώνει ότι δεν ενδιαφέρεται (55% το 2009). Επιπλέον, ένα
63% εκτιμά ότι η αποχή θα αυξηθεί δεδομένου ότι οι κάλπες θα στηθούν ένα μήνα μετά
το Πάσχα.
Υπαναχωρεί η κυβέρνηση στο θέμα του φρέσκου γάλακτος
Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λέξη «φρέσκο» για γάλα χαμηλής παστερίωσης, δηλαδή,
έως δέκα ημερών, είναι η πρόταση που θα συζητηθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο μεταξύ
υπουργείου Ανάπτυξης και δανειστών, στην προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας για την
υιοθέτηση εκείνων των μέτρων της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ που δεν έχει επιτευχθεί
ακόμη συμφωνία.
Η θέση του υπουργείου Ανάπτυξης, να απαλειφθεί η χρήση του χαρακτηρισμού
«φρέσκο» στο γάλα χαμηλής παστερίωσης, δεν ισχύει πλέον και η νέα συζητούμενη λύση
είναι να παραμείνει ως έχει η δυνατότητα χρήσης του όρου «φρέσκο» στις συσκευασίες,
αλλά να απελευθερωθεί πλήρως η διάρκεια του γάλακτος, μέχρι του χρονικού ορίου που
προσδιορίζεται επιστημονικά (θεωρείται ότι η διαδικασία της παστερίωσης εξασφαλίζει
την καταλληλότητα του γάλακτος για ένα διάστημα 10 ημερών περίπου). Παράλληλα, δεν
θα επιτραπεί η κυκλοφορία ξεχωριστής κατηγορίας γάλακτος μιας-δύο ημερών, όπως
ζητούσε αρχικώς η κυβέρνηση.
Σύλληψη 55χρονου για απάτη-μαμούθ σε βάρος δημόσιων νοσοκομείων
Απάτη που ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ σε βάρος του Δημοσίου αποκαλύφθηκε έπειτα από
έρευνα της εισαγγελέως κατά της διαφθοράς Ελένης Ράικου. Πρόκειται για υπόθεση με
πωλήσεις υλικών προς δημόσια νοσοκομεία, υπερτιμολογημένα ώς και κατά 241%. Οι
αρχές συνέλαβαν την Πέμπτη έναν 55χρονο επιχειρηματία, ενώ αναζητούνται οι συνεργοί
του. Οι πωλήσεις τοποθετούνται την περίοδο 2008-2010. Ωστόσο, όπως αναφέρουν Τα
Νέα, από την έρευνα προκύπτει πως ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας εξακολουθούσε
να έχει συμβάσεις με δημόσια νοσοκομεία, που ήταν ενεργές τουλάχιστον έως τις πρώτες
ημέρες του Μαρτίου.
Η πλέον χαρακτηριστική περίπτωση της δράσης του συλληφθέντος επιχειρηματία, την
επίμαχη περίοδο της δικαστικής έρευνας, είναι η αγορά αιμοστατικού από την Τσεχία
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έναντι μόλις 2,5 ευρώ, το οποίο ο 55χρονος διέθετε σε δημόσιο νοσοκομείο σε τιμή που
άγγιζε τα 500 ευρώ.
ΝΕΡΙΤ: Δώστε όνομα στα νέα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μέσα
Κάλεσμα στους πολίτες για ιδέες και προτάσεις σχετικά με την ονοματοδοσία των
τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών και διαδικτυακών της μέσων απευθύνει η ΝΕΡΙΤ. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις του μέχρι και την Πέμπτη 20
Μαρτίου στη σχετική ιστοσελίδα.
Οι προτάσεις αφορούν το όνομα των τριών τηλεοπτικών καναλιών, των έξι
ραδιοφωνικών σταθμών και της κεντρικής ιστοσελίδας της ΝΕΡΙΤ.
Σε αναζήτηση χρηματοδότησης το τραμ της Θεσσαλονίκης
Ένα δίκτυο τραμ για το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης είναι υλοποιήσιμο και
μπορεί να βρει χρηματοδότηση στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020. Αυτό το
συμπέρασμα προκύπτει από τις εργασίες του διακρατικού, θεματικού εργαστηρίου, που
διοργάνωσε το ΣΑΣΘ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ECOTALE.
Είναι χαρακτηριστικό ότι για τις βιώσιμες αστικές μεταφορές η ΕΕ την προηγούμενη
προγραμματική περίοδο διέθεσε 8 δισεκατομμύρια ευρώ (από τα οποία η Θεσσαλονίκη
δεν πήρε ούτε ευρώ), ενώ στη νέα προγραμματική περίοδο αυτός ο προϋπολογισμός
αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί.
«Στόχος μας, με την ολοκλήρωση του ECOTALE στις 30 Ιουνίου 2014, είναι να βρεθούν οι
πόροι από τη νέα προγραμματική περίοδο για να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει το
τραμ στη Θεσσαλονίκη τα επόμενα λίγα χρόνια. Μάλιστα, έχουμε άριστη συνεννόηση και
με την ‘Αττικό Μετρό ΑΕ’, που κατασκευάζει ήδη το μεγάλο έργο του μετρό στην πόλη
μας, ώστε να συμβάλει για να αποκτήσει επιτέλους η Θεσσαλονίκη ένα δίκτυο δημοσίων
αστικών συγκοινωνιών εφάμιλλο των πλέον σύγχρονων ευρωπαϊκών πόλεων. Τραμ και
μετρό δεν είναι ανταγωνιστικά, αλληλοσυμπληρώνονται. Και στόχος όλων μας είναι μαζί
με τα αστικά λεωφορεία να αποτελέσουν τα κύρια μέσα μετακίνησης των Θεσσαλονικιών
εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο πρόεδρος του
ΣΑΣΘ, Γιάννης Παλαιστής.
Παρέμβαση Σαμαρά για τα κατασχετήρια ζητεί η ΟΒΣΘ
Την παρέμβαση του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για να αναστείλει την αποστολή
κατασχετηρίων και απειλών για κατασχέσεις περιουσίας και ποινικές διώξεις σε
επαγγελματοβιοτέχνες ζητά η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης.
«Ζητούμε από τον Πρωθυπουργό – αν δεν είναι στρατηγική επιλογή του ίδιου και της
κυβέρνησής του το «ξεκαθάρισμα» του στρώματος των επαγγελματοβιοτεχνών -, να
παρέμβει ο ίδιος άμεσα για να αναστείλει την αποστολή κατασχετηρίων και απειλών για
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κατασχέσεις περιουσίας και ποινικές διώξεις σε συναδέλφους που οφείλουν στον ΟΑΕΕ,
για να μην καταστεί ο «ηθικός αυτουργός» της τελειωτικής εξόντωσης των ελληνικών
μικρομεσαίων επιχειρήσεων» τονίζει η ΟΒΣΘ σε ανακοίνωσή της, χαρακτηρίζοντας
«τραγική την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει επιχειρήσεις και
αυτοαπασχολούμενοι από την συνεχιζόμενη και συνεχώς επιδεινούμενη υφεσιακή
πορεία».
Στον Ινδικό Ωκεανό επεκτείνονται οι έρευνες για το χαμένο Boeing
Με τα σενάρια να διαδέχονται το ένα το άλλο σχετικά με την τύχη και τις συνθήκες
εξαφάνισης του Boeing της Malaysia Airlines, που μετέφερε 239 επιβάτες, οι έρευνες
στρέφονται πλέον στον Ινδικό Ωκεανό με τη συνδρομή και πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ.
Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι υπάρχει μία «ένδειξη» ότι το εξαφανισμένο
αεροσκάφος μπορεί να συνετρίβη στον Ινδικό Ωκεανό και μετακινεί το USS Kidd σε
εκείνη την περιοχή, προκειμένου να ξεκινήσει έρευνες.
Αξιόνοφ: Οκτώ στους δέκα κατοίκους της Κριμαίας θα ψηφίσουν ένωση με τη
Ρωσία
Τουλάχιστον το 80% των κατοίκων της Κριμαίας θα υποστηρίξει τον διαχωρισμό από
την Ουκρανία και την ένωση με τη Ρωσία, στο δημοψήφισμα το οποίο είναι
προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Κυριακή, εκτιμά ο πρωθυπουργός της περιοχής,
Σεργκέι Αξιόνοφ. Απέρριψε τις κατηγορίες ότι θα «καθορίσει» το αποτέλεσμα σύμφωνα
με τις οδηγίες της Μόσχας. Μιλώντας στο πρακτορείο Reuters υποστήριξε ότι η έκβαση
του δημοψηφίσματος θα είναι ένα «Ναι» για την αποδοχή της ρωσικής κυριαρχίας, χωρίς
απάτες.
«Η διαδικασία θα είναι διαφανής και δίκαιη», είπε από το κοινοβούλιο της Κριμαίας και
διαβεβαίωσε ότι «θα ακολουθηθούν όλες οι πτυχές του ευρωπαϊκού δικαίου,
συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας για τους ψηφοφόρους».

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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