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Συµµετοχή ΒΕΘ σε δύο περιφερειακές εκθέσεις
Στην 29η Εµπορο- Βιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση ∆υτικής Μακεδονίας και στην 21η ∆ιεθνή
Έκθεση Kavala Expo 2013 προτίθεται να συµµετάσχει το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).
Το ΒΕΘ, στο πλαίσιο της συνεχιζόµενης εκθεσιακής πολιτικής και στήριξης των επιχειρήσεωνµελών του και της συνεργασίας του µε τα δύο περιφερειακά επιµελητήρια, θα παρέχει στα
µέλη του τη δυνατότητα συµµετοχής τους σε σταντ 12 τετραγωνικών µέτρων, σύµφωνα µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισµού Συµµετοχής σε εκθέσεις εσωτερικού.
Σηµειώνεται ότι η 29η Εµπορο- Βιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση ∆υτικής Μακεδονίας θα
πραγµατοποιηθεί το διάστηµα 18 έως 22 Σεπτεµβρίου στα Κοίλα Κοζάνης, ενώ η 21η ∆ιεθνής
Έκθεση Kavala Expo 2013 θα λάβει χώρα στη Νέα Καρβάλη, στην Καβάλα από τις 27
Σεπτεµβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου.
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Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µέχρι την Παρασκευή 30 Αυγούστου,
προκειµένου να τους αποσταλεί η φόρµα συµµετοχής µε το γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων του
ΒΕΘ στα τηλέφωνα 2310-271708 και 2310271854.
Ρύθµιση ή αναγκαστική είσπραξη για χρέη άνω των 5.000 ευρώ σε ΟΑΕΕ και ΙΚΑ
Εντολή για τη ρύθµιση ή τη λήψη µέτρων αναγκαστικής είσπραξης - µέσω του νεοσύστατου
Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων - των βεβαιωµένων χρεών άνω των 5.000 ευρώ προς το
ΙΚΑ και τον ΟΑΕΕ και από την 1/1/2014 των αντίστοιχων οφειλών στον ΟΓΑ και στο ΕΤΕΑ
δίνει
στις
διοικήσεις
των
Ταµείων
το
υπουργείο
Εργασίας.
Η διεκδίκηση των οφειλών θα γίνεται εντός µηνός από τη βεβαίωσή τους και εντός 20 ηµερών
από
την
αποστολή
ατοµικής
ειδοποίησης
στον
οφειλέτη.
Με

εγκύκλιο

που

απέστειλε

στα

Ταµεία

ο

υπουργός

Γ.

Βρούτσης

ζήτησε:

- Να ξεκινήσουν τη διαδικασία µετάβασης στο νέο ενιαίο σύστηµα έγκαιρης είσπραξης των
καθυστερούµενων οφειλών έτσι ώστε να ενισχυθούν τα έσοδα και να υποστηριχθεί η
οικονοµική βιωσιµότητα του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης (οι απλήρωτες οφειλές
ξεπερνούν
τα
15
δισ.
ευρώ).
- Να µεταβιβάσουν τους φακέλους µε τις οφειλές άνω των 5.000 ευρώ (ο ΟΓΑ και το ΕΤΕΑ
που εντάσσονται αργότερα, να προετοιµάσουν τα µηχανογραφικά τους συστήµατα) και να
αρχίσουν να λειτουργούν µε ενοποιηµένες διαδικασίες. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται να
εκδοθούν υπουργικές αποφάσεις για το ενιαίο έντυπο της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής, τα
κριτήρια διαχωρισµού των οφειλών σε άµεσα και µη άµεσα εισπράξιµες, τη διαδικασία για
διασταυρώσεις των στοιχείων µε τη ΓΓΠΣ.
Με τον Τζον Κέρι συναντάται ο πρωθυπουργός πριν το ραντεβού µε τον Οµπάµα
Στις 22.00 είναι προγραµµατισµένη η συνάντηση του πρωθυπουργού µε τον Αµερικανό
πρόεδρο Μπαράκ Οµπάµα στον Λευκό Οίκο. Θα προηγηθεί συνάντηση και γεύµα εργασίας
του Αντώνη Σαµαρά µε τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζον Κέρι.
Όπως σηµείωσε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτµεντ Τζεν Ψάκη, η επίσκεψη του κ. Σαµαρά
στην Ουάσινγκτον υπογραµµίζει την ισχυρή σχέση ΗΠΑ - Ελλάδας, µε την αµερικανική
πλευρά να επαναβεβαιώνει τη στήριξή της στην Ελλάδα, «καθώς αυτή εφαρµόζει σηµαντικές
δοµικές µεταρρυθµίσεις για να οικοδοµήσει ένα καλύτερο µέλλον για τον λαό της».
Στις συνοµιλίες που θα έχει ο Έλληνας πρωθυπουργός στην Ουάσινγκτον, θα συζητηθεί µια
«ευρεία γκάµα θεµάτων κοινού ενδιαφέροντος, όπως είναι η συνεργασία στον αµυντικό τοµέα,
οι προσπάθειες για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και θέµατα περιφερειακής
συνεργασίας».
Καθησυχάζουν οι επιστήµονες για τη σεισµική δραστηριότητα στη Φθιώτιδα
Καθησυχαστικοί εµφανίζονται οι επιστήµονες βάσει της µετασεισµικής δραστηριότητας στη
Φθιώτιδα, εκτιµώντας ότι τα 5,1 Ρίχτερ της Τετάρτης δεν συνδέονται µε το ρήγµα της
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Αταλάντης,

το

οποίο

στο

παρελθόν

είχε

δώσει

εξαιρετικά

φονικούς

σεισµούς.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο καθηγητής Άκης Τσελέντης είπε ότι η σεισµική ακολουθία στην
περιοχή φαίνεται να κάνει τον κύκλο της, επισηµαίνοντας πάντως ότι πρέπει πάντοτε να
είµαστε σε επιφυλακή.
Σε περισσότερα από 300 σπίτια έχουν δηλωθεί ζηµιές, αλλού ελαφρές και σε άλλα ιδιαίτερα
σηµαντικές. Από τα µέχρι στιγµής στοιχεία, δύο σπίτια που ήταν ακατοίκητα έχουν
καταρρεύσει στο χωριό ∆ρυµαία της Αµφίκλειας και άλλο ένα έχει υποστεί σηµαντικές ζηµιές
στην Κάτω Τιθορέα.
Τον Σεπτέµβριο οι αποφάσεις για τον ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρµανσης
Τον Σεπτέµβριο πρόκειται να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τη µείωση του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης στη θέρµανση επισήµανε την Πέµπτη ο υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος
Μαυραγάνης. «Το θέµα του πετρελαίου θέρµανσης είναι υπό µελέτη και οι τελικές αποφάσεις
σχετικά µε το αν θα αυξηθεί το επίδοµα ή θα µειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης θα
ανακοινωθούν τον Σεπτέµβριο» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο υφυπουργός Οικονοµικών τόνισε πως ότι το προηγούµενο έτος
πολλοί ήταν εκείνοι που δεν έκαναν χρήση του δικαιώµατός τους να εισπράξουν το επίδοµα
θέρµανσης. Σχετικά µε το φόρο ακινήτων, ο κ. Μαυραγάνης εξέφρασε την πεποίθησή του ότι
το υπουργείο θα είναι έτοιµο να θέσει σε εφαρµογή τον ενιαίο φόρο από το 2014, ώστε να
εισπράττεται πλέον από τις ∆ΟΥ και όχι µέσω των λογαριασµών ∆ΕΗ.
Συστηµατικές

παραβιάσεις

των

λουκέτων

στη

Χαλκιδική

Σωρεία παραβάσεων αποκάλυψαν οι νέοι αστυνοµικοί έλεγχοι που πραγµατοποιήθηκαν -για
τρίτη συνεχόµενη µέρα- σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος και επιχειρήσεις στην
Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Πέντε καταστήµατα και ένα περίπτερο διαπιστώθηκε ότι παραβίασαν
το «λουκέτο» που είχαν επιβάλει οι τοπικές δηµοτικές αρχές, ενώ συνελήφθησαν επτά άτοµα
και παραπέµφθηκαν στις αρµόδιες εισαγγελικές αρχές.
Όπως έγινε γνωστό, τα καταστήµατα που εντοπίστηκαν να λειτουργούν, ενώ είχε προηγηθεί
σφράγισή τους από το δήµο, ήταν ένα εστιατόριο στην περιοχή της Καλλιθέας, ένα καφέ µπαρπιτσαρία στην Καλάνδρα, ένα καφέ µπαρ και ένα αρτοζαχαροπλαστείο στο Πευκοχώρι, ένα
εστιατόριο στα Φλογητά, καθώς κι ένα περίπτερο στην Καλλιθέα.
Πολυζωνικό σύστηµα για τη λειτουργία των καταστηµάτων τις Κυριακές στην Αττική
Πολυζωνικό σύστηµα για τη λειτουργία των καταστηµάτων τις Κυριακές θα εφαρµόσει η
Περιφέρεια Αττικής. Αντίστοιχη επιλογή αναµένεται να ακολουθήσουν και άλλες περιφέρειες
της χώρας, όπως προέκυψε κατά τη σύσκεψη του υπουργού Ανάπτυξης Κ.Χατζηδάκη µε το ∆Σ
της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.
Μετά από ευρύ διάλογο µε τους κοινωνικούς εταίρους, όπως είπαν οι περιφερειάρχες, θα
οριοθετηθούν κάποιες περιοχές µε αυξηµένη τουριστική ή εµπορική κίνηση, στις οποίες θα
λειτουργούν τα καταστήµατα για περισσότερες από επτά Κυριακές.
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Καταργούνται και συγχωνεύονται σχολικές µονάδες
Καταργούνται 11 γυµνάσια σε Αθήνα, Γιάννενα, Λάρισα, Λακωνία, Θεσσαλονίκη και Χανιά
και δύο λύκεια σε Κοζάνη και Χανιά, και συγχωνεύονται 10 γυµνασιακές µονάδες σε Καβάλα,
Ξάνθη, Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Σέρρες και πέντε λύκεια σε Αθήνα και Πειραιά.
Σύµφωνα µε την ΚΥΑ που δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1901/Β/58-2013) της 5ης Αυγούστου, την οποία συνυπογράφουν ο υπουργός Παιδείας, Κωνσταντίνος
Αρβανιτόπουλος και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας,
συγχωνεύονται 15 µονάδες και καταργούνται άλλες 13.
Στη Θεσσαλονίκη συγχωνεύονται το 5ο ηµερήσιο γυµνάσιο Καλαµαριάς µε το 4ο ηµερήσιο
γυµνάσιο Καλαµαριάς ενώ καταργείται το 4ο γυµνάσιο Θέρµης.
Η διευθυντική οµάδα του µεταβατικού φορέα της ∆Τ
Ανακοινώθηκε από το γραφείο του υφυπουργού αρµόδιου για τη δηµόσια τηλεόραση Παντελή
Καψή η διευθυντική οµάδα του µεταβατικού φορέα της δηµόσιας τηλεόρασης που θα
πλαισιώνει τον ειδικό διαχειριστή Γκίκα Μάναλη.
Tην οµάδα απαρτίζουν ο δηµοσιογράφος Βασίλης Θωµόπουλος, που θα εκτελεί χρέη γενικού
διευθυντή ενηµέρωσης, ο ∆ηµήτρης Σοφιανόπουλος που θα είναι υπεύθυνος για το πρόγραµµα,
ο Άρης Κοντιζάς που θα είναι υπεύθυνος των τεχνικών υπηρεσιών και ο Χρήστος Κουπελίδης
που θα είναι υπεύθυνος των οικονοµικών.
Σε τεταµένο αδιέξοδο η Αίγυπτος, ελπίδα «ανακωχής» το Ραµαζάνι
Σε νέα φάση περνάει η ρήξη στην Αίγυπτο, µετά την απόφαση της κυβέρνησης να κηρύξει
«αποτυχηµένες» τις προσπάθειες διαµεσολάβησης των ξένων απεσταλµένων κάνοντας ξανά
«νύξη» για χρήση βίας ώστε να διαλυθούν οι καθιστικές συγκεντρώσεις υπέρ του Μόρσι.
Την έντονη ανησυχία τους εκφράζουν ΗΠΑ και ΕΕ σε κοινή τους ανακοίνωση, καλώντας εκ
νέου τις δύο πλευρές σε συνεννόηση. Ο άµεσος κίνδυνος νέας αιµατοχυσίας εντοπίζεται στις
νέες συγκεντρώσεις αλλά και στις δύο καθιστικές διαµαρτυρίες ισλαµιστών στο Κάιρο, όµως οι
επικείµενοι εορτασµοί για το Ραµαζάνι µπορεί να καθυστερήσουν την όποια επέµβαση και να
δώσουν χρόνο.
Ο µεταβατικός πρωθυπουργός Χαζέµ ελ Μπεµπλάουι υπογράµµισε πως η απόφαση της
κυβέρνησης για διάλυση των συγκεντρώσεων στο τζαµί Ραµπά αλ Ανταουίγια και κοντά στο
Πανεπιστήµιο είναι οριστική και η υποµονή της έχει «σχεδόν εξαντληθεί».
Οι συγκεντρωµένοι, όπως αναφέρει το Reuters, εµφανίζονται από την πλευρά τους να
ετοιµάζονται για κάθε ενδεχόµενο, ενισχύοντας τα αναχώµατα γύρω από τις συγκεντρώσεις.
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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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