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ΒΕΘ: Πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους για το φιάσκο του μετρό
Nα αναλάβουν τις ευθύνες τους όλοι οι εμπλεκόμενοι με την υλοποίηση του μετρό ζητά το
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) υπογραμμίζοντας ότι ένα έργο ζωτικής
σημασίας για την πόλη εξελίσσεται σε φιάσκο ολκής.
«Επανειλημμένως έχουμε κρούσει το κώδωνα του κινδύνου για τις αξιομνημόνευτες
καθυστερήσεις στην κατασκευή του μετρό, αλλά και για τις αρνητικές επιπτώσεις που
έχει η παρατεταμένη αργοπορία για τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε
δρόμους όπου εκτελείται, με ρυθμούς χελώνας, το έργο» αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ,
Παναγιώτης Παπαδόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι η υπομονή των Θεσσαλονικέων έχει
εξαντληθεί. «Ζούμε το θέατρο του παραλόγου. Οι εμπλεκόμενοι φορείς
αλληλοκατηγορούνται, ο ανάδοχος υπέβαλλε «ειδική δήλωση διακοπής έργου», το έργο
χρονίζει με αποτέλεσμα να δείχνει ότι δεν είναι βιώσιμο και οι μόνοι ζημιωμένοι είναι οι
επιχειρηματίες, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Θεσσαλονίκης» τονίζει ο πρόεδρος του
ΒΕΘ, επισημαίνοντας ότι οι υπεύθυνοι των καθυστερήσεων έχουν ονοματεπώνυμο και
πρέπει να σταματήσουν να εμπαίζουν τους πολίτες αυτής της πόλης, που ζουν εδώ και
χρόνια σε ένα απέραντο εργοτάξιο.
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Με οριστική διακοπή κινδυνεύει το μετρό
Με οριστική διακοπή κινδυνεύει το πολύπαθο έργο του μετρό Θεσσαλονίκης, μετά τη
δήλωση διακοπής έργων, που υπέβαλε το βράδυ της Πέμπτης η ανάδοχος κοινοπραξία
στην Αττικό Μετρό. Η κοινοπραξία φέρεται να θέτει ως λόγους του αιτήματος διακοπής
των εργασιών το ότι δεν της έχουν παραδοθεί τα εργοτάξια πρωτίστως της
Βενιζέλου(έχουν διακοπεί οι εργασίες λόγω της προσφυγής του δήμου στο ΣτΕ για τα
αρχαία) και ακολούθως της Βούλγαρη(εκκρεμούν οι απαλλοτριώσεις), για να συνεχίσει
απρόσκοπτα τις εργασίες.
Στην επιστολή της η κοινοπραξία αποδίδει στην Αττικό Μετρό την αποκλειστική ευθύνη
για τo πάγωμα του έργου, υποστηρίζει ότι ακόμα και το επικαιροποιημένο
χρονοδιάγραμμα(χρόνος παράδοσης 2016-2017) έχει εκτροχιαστεί για μετά το 2020 και
ζητεί να σταματήσει η δική της εμπλοκή στην κατασκευή της βασικής γραμμής του μετρό.
«Βουτιά» για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα
Πληθωρισμό -0,9% εμφάνισε η Ελλάδα τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με στοιχεία της
Eurostat που δόθηκαν στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες. Το ποσοστό του πληθωρισμού
της χώρας είναι το τρίτο χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ μετά τη Βουλγαρία (-2,1%) και
την Κύπρο (-1,3%).
Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός μειώθηκε από 0,8% τον Ιανουάριο σε 0,7% τον
Φεβρουάριο, ενώ πριν από ένα χρόνο βρισκόταν στο 1,8%. Στην Ε.Ε., το αντίστοιχο
ποσοστό μειώθηκε από 0,9% σε 0,8% την ίδια περίοδο, ενώ πριν από ένα χρόνο ήταν 2%.
Μετά την Κύπρο και την Ελλάδα, το χαμηλότερο ποσοστό στην Ε.Ε. εμφάνισαν η Κροατία
(-0,2%), η Πορτογαλία και η Σλοβακία (από -0,1%), ενώ τα υψηλότερα ποσοστά
παρατηρήθηκαν στη Μάλτα και τη Φιλανδία (από 1,6%) και την Αυστρία (1,5%). Σε
σχέση με τον Ιανουάριο, ο πληθωρισμός μειώθηκε σε 17 κράτη - μέλη, παρέμεινε
αμετάβλητος σε τρία και αυξήθηκε σε επτά κράτη.
Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για ένταξη επιχειρήσεων στο νέο πρόγραμμα του
ΟΑΕΔ
Ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα η υποβολή αιτήσεων για την ένταξη επιχειρήσεων στο νέο
πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), που προβλέπει
την πρόσληψη 10.000 ανέργων, από 30 έως 66 ετών, στον ιδιωτικό τομέα, με επιδότηση.
Ωφελούμενοι είναι άνεργοι, που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ με δελτίο ανεργίας σε
ισχύ και έχουν συμπληρώσει το επαγγελματικό τους προφίλ.
Το πρόγραμμα είναι συνολικής δαπάνης 54 εκατ. ευρώ και επιδοτεί τις επιχειρήσεις για
12 μήνες, με 450 ευρώ ανά εργαζόμενο. Για να μπορούν να μετάσχουν στο πρόγραμμα οι
επιχειρήσεις, θα πρέπει να εκδώσουν κλειδάριθμο στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης
ΚΠΑ του ΟΑΕΔ και να καταχωρήσουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις.
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Ακόμη απαιτείται, να μην έχουν μειώσει το προσωπικό τους το τρίμηνο πριν από την
υποβολή της αίτησης, ενώ δεν μπορούν να μετάσχουν όσες το ίδιο διάστημα έχουν
προχωρήσει σε αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος για το προσωπικό που απασχολούν
με μετατροπή σύμβασης από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση.
Στο πρόγραμμα δεν μπορούν να υπαχθούν: Δημόσιες επιχειρήσεις, νυχτερινά κέντρα,
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης (security), επιχειρήσεις
προώθησης προϊόντων (telemarketing), εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό
τους, επιχειρήσεις για τα υποκαταστήματα και γραφεία τους στο εξωτερικό, εξωχώριες
εταιρείες, ΚΤΕΛ, σύλλογοι και σωματεία που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα,
επιχειρήσεις που δε διαθέτουν έδρα αλλά ως έδρα είναι το σπίτι του εργοδότη,
επιχειρήσεις που εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ποσών από κρατικές ενισχύσεις,
επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται προβληματικές, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στον τομέα της αλιείας και στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων, επιχειρήσεις που
δημιουργήθηκαν από μεταβίβαση ή αλλαγή νομική μορφής υπό τον όρο ότι θα
προσλάβουν το ίδιο προσωπικό που είχαν πριν.
Με ανοικτά μέτωπα σε τέσσερα υπουργεία συνεχίζονται οι επαφές με την τρόικα
Με βασικά ανοικτά μέτωπα σε τέσσερα υπουργεία, ολοκληρώθηκε στις 5 τα
ξημερώματα- και μετά από συζητήσεις 14 ωρών- ένας μαραθώνιος κύκλος
διαπραγματεύσεων με τους επικεφαλής της τρόικας. Η ελληνική πλευρά, όπως δήλωσε
κορυφαίος παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών, επιζητεί να υπάρξει κατάληξη των
διαπραγματεύσεων το αργότερο απόψε το βράδυ. Σύμφωνα με τον ίδιο, «είμαστε πολύ
κοντά σε όλα, δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι τελειώνουμε, αλλά δεν το αποκλείω».
Πάντως, ο συγκεκριμένος παράγοντας πρόσθεσε ότι «εάν δεν κλείσει σήμερα, θα κλείσει
τις επόμενες ημέρες».
Τα «αγκάθια» που έχουν μείνει στις διαπραγματεύσεις, είναι:
•
•
•

Στο υπουργείο Εργασίας: Δεν έχει επέλθει συμφωνία όσον αφορά στο θέμα των
ομαδικών απολύσεων
Στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης: Η τρόικα εμμένει για απολύσεις
δημοσίων υπαλλήλων το 2015, αλλά η κυβέρνηση δεν το δέχεται.
Στο υπουργείο Ανάπτυξης: Δεν υπάρχει συμφωνία στα ζητήματα του γάλακτος,
των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, των φαρμακείων, αλλά και των
παρεμβάσεων στις μεταφορές (π.χ. ΚΤΕΛ, τουριστικά λεωφορεία).

•

Στο υπουργείο Οικονομικών: Δεν έχει επέλθει συμφωνία ακόμα στο σκέλος των
δημοσιονομικών εξελίξεων και κυρίως στο θέμα της διανομής του κοινωνικού
μερίσματος.

3

Θετική έκθεση για την οικονομία αναμένεται από την Standard & Poor's
Θετικές αναφορές στην πρόοδο που έχει καταγράψει η Ελλάδα τόσο στο σκέλος της
δημοσιονομικής προσαρμογής, όσο και στο σκέλος της βελτίωσης της
ανταγωνιστικότητας
της
οικονομίας,
αναμένεται
να
κάνει
ο
οίκος
αξιολογήσης Standard & Poor's σε έκθεσή του που θα δημοσιοποιήσει την Παρασκευή 21
Μαρτίου.
Σήμερα ο οίκος αξιολογήσης βαθμολογεί την Ελλάδα με «Β-/Β», με σταθερές προοπτικές
(outlook). Η βαθμολογία αυτή δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί με την επικείμενη
έκθεση της Standard & Poor's. Ωστόσο αναμένονται ενδείξεις για το πώς θα
αντιμετωπίσει ο οίκος την Ελλάδα στην περίπτωση που η Ευρωζώνη αποφασίσει
ενδεχόμενη «ελάφρυνση» του ελληνικού χρέους σε όρους καθαρής παρούσας αξίας.
Η τελευταία έκθεση της Standard & Poor's για την ελληνική οικονομία τον Οκτώβριο
2013 αναγνώριζε την δημοσιονομική πρόοδο και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας
της ελληνικής οικονομίας, ωστόσο ανέφερε πως τόσο το χρέος της γενικής κυβερνήσεως,
όσο και το εξωτερικό χρέος της Ελλάδος είναι υπερμεγέθη.
Στα 81 εκατ. ευρώ οι ακάλυπτες επιταγές στα τέλη Φεβρουαρίου
Μείωση κατέγραψαν στα τέλη Φεβρουαρίου 2014 οι ακάλυπτες επιταγές και οι
απλήρωτες συναλλαγματικές, υποχωρώντας στα 100 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το
Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων της Τειρεσίας ΑΕ στο δίμηνο Ιανουάριο – Φεβρουαρίου
2014, το σύνολο της αξίας των ακάλυπτων επιταγών διαμορφώθηκε στα 81 εκατ. ευρώ.
Σε σχέση με τα τέλη Φεβρουαρίου 2013 οι ακάλυπτες επιταγές κατέγραψαν πτώση
47,37%.
Το σύνολο των απλήρωτων συναλλαγματικών έφθασε στα 19 εκατ. ευρώ,
καταγράφοντας μείωση 39,67%%, σε σχέση με το Φεβρουάριο 2013. Οι ακάλυπτες
επιταγές που σφραγίσθηκαν στο δίμηνο Ιανουάριο – Φεβρουαρίου 2014 ανήλθαν σε
4.315 τεμάχια και ήταν 60,54% λιγότερες σε σχέση με το Φεβρουάριο 2013. Οι
απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν σε 10.834, καταγράφοντας μείωση 33,64 % εν
συγκρίσει με τα τέλη Φεβρουαρίου 2013.
Αυξήθηκε η παραγωγή στις κατασκευές στο δ΄τρίμηνο 2014
Σημαντική αύξηση κατέγραψε στο διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2013 η παραγωγή
στις κατασκευές , σε σχέση με το τρίμηνο Ιουλίου- Σεπτεμβρίου 2013. Σύμφωνα με την
Ελληνική Στατιστική Αρχή ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές του τετάρτου τριμήνου
2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του τετάρτου τριμήνου 2012, παρουσίασε
αύξηση κατά 0,8%, έναντι μειώσεως 19,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη
σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.
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Ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές του τετάρτου τριμήνου 2013, σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο δείκτη του τρίτου τριμήνου 2013, παρουσίασε αύξηση κατά 36,3%, έναντι
αυξήσεως 22,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012.
Ιερέας εξαπατούσε άνεργους
Ένας 30χρονος ιερέας στη Θεσσαλονίκη φέρεται ως «εγκέφαλος» του κυκλώματος, που
εξαπατούσε άνεργους πολίτες που αναζητούσαν θέσεις εργασία. Ο ιερέας, ο οποίος
βρίσκεται εν ενεργεία και λειτουργεί σε ιερό ναό του Λαγκαδά, έχει συλληφθεί. Στο
παρελθόν έχει κατηγορηθεί για παρόμοια εγκληματική δράση. Ο 30χρονος είχε άλλους
δύο συνεργούς του, έναν 45χρονο άνεργο και έναν 40χρονο δικηγόρο και φέρεται να
είχαν περιουσιακό όφελος πολλών χιλιάδων ευρώ. Τα τρία άτομα είχε ιδρύσει εταιρεία
εύρεσης εργασίας από το 2009 και αποσπούσαν χρήματα από ανυποψίαστα θύματα που
έψαχναν για δουλειά.
Μέσω αυτής, οι δράστες κατηγορούνται ότι εξαπάτησαν 150 με 160 ανυποψίαστους
πολίτες, στους οποίους υπόσχονταν να βρουν δουλειά στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τέσσερα από τα φερόμενα ως θύματα μετανάστευσαν στο εξωτερικό, σε Κύπρο και
Γερμανία, προκειμένου να δουλέψουν, αλλά όταν έφτασαν στις χώρες προορισμού
διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για καλοστημένη απάτη.
Διεθνής «Task Force» αναλαμβάνει την έρευνα για το αεροπλάνο
Νέα δεδομένα έρχονται καθημερινά πλέον στη δημοσιότητα σχετικά με το Boeing 777,
κάνοντας ακόμα πιο περίπλοκη την υπόθεση. Μια διεθνής «Task Force» αποτελούμενη
από μαλαισιανούς, γάλλους, κινέζους, αμερικανούς, ακόμα και αυστραλούς αναλαμβάνει
πλέον τις έρευνες.
Eν τω μεταξύ, πυκνώνει η κινεζική κριτική για τον τρόπο που χειρίζεται την υπόθεση η
κυβέρνηση της Μαλαισίας.
Με «προίκα» το 97%, η Κριμαία ζητά επίσημα την ένωση με τη Ρωσία
Tην ένωση με τη Ρωσία ζήτησε και επίσημα τη Δευτέρα το κοινοβούλιο της Κριμαίας,
μετά το συντριπτικό αποτέλεσμα στο δημοψήφισμα.
Με καταμετρημένο το 100% των ψηφοδελτίων, η πρόταση για ένωση με τη Ρωσία
συγκεντρώνει ποσοστό 96,77%. Η συμμετοχή έφτασε το 82,7%. Ο πρωθυπουργός
Σεργκέι Αξιόνοφ χαιρέτισε ως ιστορική την απόφαση. «Το Κοινοβούλιο ενέκρινε την
επίσημη υποψηφιότητα για την ένταξη στη Ρωσική Ομοσπονδία» δήλωσε.
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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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