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Στην 78η ∆ΕΘ προτίθεται να συµµετάσχει το ΒΕΘ
Στην 78η ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης προτίθεται να συµµετέχει το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης. Η διοργάνωση θα πραγµατοποιηθεί από 7 έως 15 Σεπτεµβρίου 2013.
Οι επιχειρήσεις-µέλη του Β.Ε.Θ. που θα συµµετέχουν, µε ατοµικό stand, θα επωφεληθούν από
την ειδική εκπτωτική τιµή και την επιδότηση του επιµελητηρίου. Η πραγµατοποίηση της
συµµετοχής θα εξαρτηθεί από τον αριθµό των εκθετών µελών του, καθώς και από το συνολικό
χώρο που θα καλύψουν.
Όσοι επιθυµείτε να συµµετέχετε, παρακαλούµε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας άµεσα στο
Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων του Β.Ε.Θ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 271708, 2310271854.
Προθεσµία τριών ηµερών από την τρόικα για τα προαπαιτούµενα της δόσης
Η Ελλάδα έχει διορία τριών ηµερών για να επαναβεβαιώσει στους δανειστές ότι µπορεί να
υλοποιήσει τους όρους που συνοδεύουν το πακέτο διάσωσης, προκειµένου να λάβει την
επόµενη δόση του δανείου, σύµφωνα µε δηλώσεις τεσσάρων αξιωµατούχων της Ευρωζώνης
στο Reuters.
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Οι δηλώσεις αυτές από τη µία πλευρά αποτυπώνουν το κλίµα που υπάρχει για την Ελλάδα, από
την άλλη πλευρά όµως λειτουργούν ως πίεση στην Αθήνα ώστε να επιταχύνει τις αλλαγές που
ζητεί η τρόικα. Όπως ανέφερε Ευρωπαίος αξιωµατούχος που εµπλέκεται στις
διαπραγµατεύσεις της Ελλάδας µε την τρόικα, υπάρχει µια γενική δυσαρέσκεια για την πρόοδο
που σηµειώνει η χώρα σε θέµατα που αφορούν τη µεταρρύθµιση του δηµόσιου τοµέα, όπως ο
φοροεισπρακτικός µηχανισµός και οι υπηρεσίες υγείας.
Λαζαρίδης: Η Ν∆ δεν πρόκειται να συνεργαστεί µε τους νεοναζί
Καµιά περίπτωση συνεργασίας µε την Χρυσή Αυγή δεν υπάρχει για την Ν∆, είπε µιλώντας σε
πρωινή τηλεοπτική εκποµπή, ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού και βουλευτής
Επικρατείας, Χρύσανθος Λαζαρίδης στον απόηχο των χθεσινών δηλώσεων του Βύρωνα
Πολύδωρα.
«Η Ν∆ δεν πρόκειται ποτέ µα ποτέ να συνεργαστεί µε τους νεοναζί», τόνισε χαρακτηριστικά.
Αναφερόµενος στους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής στους οποίους είχε αναφερθεί και στις
δηλώσεις του ο κ. Πολύδωρας σηµείωσε: «Νούµερα που δεν υπάρχουν, και µην ξεχνάτε ότι γι'
αυτό τα άκρα πάντα τα βάζεις στα άκρα, όταν είναι άκρα. Για να βάλεις τα όρια της ενότητας
των υπολοίπων. Αλλιώς δεν µπορείς να κάνεις ενότητα. Και άµα κάνεις, το µετανιώνεις και
εσύ και η χώρα».
Σε πέντε δόσεις ο φόρος ακινήτων για το 2013
Ο ενιαίος φόρος ακινήτων, το δηµοσιονοµικό κενό και οι χρηµατοδοτικές ανάγκες της χώρας
βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Οικονοµικών Γιάννη Στουρνάρα µε
την τρόικα.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, «κλειδώνει» η συµφωνία για τον ενιαίο φόρο ακινήτων µε 33
συντελεστές, που θα ισχύσει από το 2014 και δεν θα εισπράττεται πλέον από τους
λογαριασµούς της ∆ΕΗ. Επίσης η τρόικα φέρεται να συναίνεσε στην είσπραξη του ειδικού
φόρου ακινήτων για το 2013 µέσω των λογαριασµών της ∆ΕΗ σε πέντε δόσεις, αντί των
τεσσάρων που ζητούσε.
Όπως ανέφεραν κύκλοι του υπουργείου, στη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι λεπτοµέρειες του
ενιαίου φόρου ακινήτων και έγινε µια καλή συζήτηση µε τους εκπροσώπους των δανειστών. Η
τρόικα δεν επέµεινε στη σύνδεση του ενιαίου φόρου ακινήτων µε τους λογαριασµούς της ∆ΕΗ,
ούτε απέρριψε την πρόταση του υπουργείου για τη θέσπιση 33 κλιµακίων. Ο ενιαίος φόρος θα
ισχύσει από το 2014 και δεν θα εισπράττεται πλέον από τους λογαριασµούς της ∆ΕΗ.
Χαρακτηριστική η λακωνική δήλωση παράγοντα του υπουργείου Οικονοµικών, κατά την
αποχώρησή του από το υπουργείο µετά από την περίπου 2,5 ωρών συνάντηση µε τους
επικεφαλής της τρόικας, ότι «κλείδωσαν οι πέντε δόσεις και οι 33 συντελεστές».
Αντιδρά στο άνοιγµα των καταστηµάτων τις Κυριακές η ΟΒΣΘ
Η Οµοσπονδία Βιοτεχνικών Σωµατείων Θεσσαλονίκης αντιδρά στο προς ψήφιση νοµοσχέδιο
για το άνοιγµα των καταστηµάτων τις Κυριακές.
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Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «αγνοώντας πλήρως τις καθολικές αντιδράσεις απάντων
των εµπλεκοµένων φορέων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων το υπουργείο Ανάπτυξης
σχεδιάζει να φέρει στη Βουλή προς ψήφιση το νοµοσχέδιο. Αυθαίρετα και χωρίς να
υπολογίζονται οι συνέπειες το υπουργείο προωθεί µία ρύθµιση που µόνο αρνητικά
αποτελέσµατα µπορεί να επιφέρει σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις καταναλωτές και νοικοκυριά».
Μπουτάρης: Πάνω από το πτώµα µου η µεταφορά των αρχαίων της Βενιζέλου
Τη θέση του κατά της µεταφοράς των αρχαιοτήτων στον σταθµό Βενιζέλου του µετρό
Θεσσαλονίκης επανέλαβε, σε υψηλούς τόνους, ο δήµαρχος Γιάννης Μπουτάρης, µιλώντας στη
συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου.
«Μόνο πάνω από το πτώµα µου θα περάσει η πρόταση για µεταφορά των αρχαίων στο
στρατόπεδο Παύλου Μελά», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μπουτάρης, εκφράζοντας παράλληλα
την ανησυχία του για τις συνεχείς αναβολές της εκδίκασης της υπόθεσης στο ΚΑΣ. «Η
υπόθεση αναβλήθηκε µία φορά τον Ιούνιο και ήταν να εκδικαστεί αύριο και πάλι αναβλήθηκε.
Όλα αυτά µε ενοχλούν ιδιαίτερα», είπε.
Υπενθυµίζεται ότι ο δήµος Θεσσαλονίκης έχει προσφύγει στο ΣτΕ κατά της πρώτης απόφασης
του ΚΑΣ για τη µεταφορά των αρχαιοτήτων, ενώ έχει καταθέσει και αίτηση ασφαλιστικών
µέτρων, µε στόχο την αναστολή ισχύος της µεταφοράς µέχρι την έκδοση απόφασης από το
ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας.
Πώς θα δηλώνονται οι τόκοι των καταθέσεων στη φορολογική δήλωση
Σε περίπτωση κοινών λογαριασµών τα ποσά των τόκων δεν κατανέµονται στους
συνδικαιούχους αλλά προσυµπληρώνονται στους κωδικούς της φορολογικής δήλωσης του
πρώτου δικαιούχου του λογαριασµού.
Ωστόσο, θα µπορεί να γίνει διόρθωση πάνω στη δήλωση και να επιµεριστούν οι τόκοι σε όλους
τους συνδικαιούχους.
Ο Σνόουντεν δεν θέλει πλέον άσυλο από τη Ρωσία
Ο Εντουαρντ Σνόουντεν απέσυρε την αίτηση που είχε καταθέσει στις ρωσικές αρχές για τη
χορήγηση πολιτικού ασύλου, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Κρεµλίνου Ντµίτρι Πεσκόφ.
Ο εκπρόσωπος, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ο Σνόουντεν εξακολουθεί να βρίσκεται στο
αεροδρόµιο Σερεµέτιεβο της Μόσχας, διευκρίνισε ότι ο Σνόουντεν απέσυρε την αίτηση, αφού
ο πρόεδρος Βλαντίµιρ Πούτιν τον προειδοποίησε ότι πρέπει να σταµατήσει τις ενέργειές του
εναντίον των ΗΠΑ.
Ο εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι ο καταζητούµενος από τις ρωσικές αρχές για κατασκοπεία έχει
ζητήσει πολιτικό άσυλο σε δεκαπέντε χώρες. Η Πολωνία, µία από τις χώρες αυτές, ανακοίνωσε
σήµερα ότι δεν θα χορηγήσει πολιτικό άσυλο στον Έντουαρντ Σνόουντεν.
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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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