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Ξεκινά το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για τους μετρόπληκτους
Ξεκινά σήμερα η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για τη διατήρηση θέσεων εργασίας με
επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών επιχειρήσεων που, λόγω της θέσης τους,
επηρεάζεται η λειτουργία τους από τα έργα κατασκευής του μετρό στη Θεσ/νίκη.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 15-09-2014. Το Πρόγραμμα
χρηματοδοτείται από τα αποθεματικά του ΕΛΕΚΠ και η μέγιστη συνολική δαπάνη θα
ανέλθει στο ποσό των 3.000.000 ευρώ. Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις (και γενικά
εργοδότες του ιδιωτικού τομέα) που λειτουργούν κατά την 7η /4/2014 και βρίσκονται
με είσοδο ή και πρόσοψη μπροστά από τα εργοτάξια του μετρό στη Θεσ/νίκη με συνέπεια
να έχουν υποστεί και να συνεχίζουν να υφίστανται, λόγω της θέσης τους, αρνητικές
επιπτώσεις από την κατασκευή των έργων του μετρό.
Η διάρκεια του συνολικού προγράμματος ανέρχεται στους δεκαοκτώ (18) μήνες. Οι
αιτήσεις υποβάλλονται στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ στην
διεύθυνση www.oaed.gr όπου επίσης περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και
λοιποί όροι του προγράμματος.
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Παρατάθηκε η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων
Στην παράταση της υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων του ημερολογιακού
έτους 2013 και 2014 προχώρησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
ανταποκρινόμενη στα αιτήματα λογιστών και φοροτεχνών. Εγκύκλιος που εξέδωσε η
γενική γραμματέα Πληροφοριακών Κατερίνα Σαββαϊδου προβλέπει πως για τις
συγκεντρωτικές καταστάσεις ημερολογιακού έτους 2013 η καταληκτική ημερομηνία
υποβολής θα είναι η 31η Δεκεμβρίου 2014.
Όσον αφορά στις συγκεντρωτικές καταστάσεις του 2014 άλλη εγκύκλιος της κ.
Σαββαϊδου τοποθετεί στο τέλος Σεπτεμβρίου 2014 την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των δύο πρώτων τριμήνων, ενώ μεταβάλλει και την συχνότητα υποβολής από
μήνα σε τρίμηνο για τους εκδότες υπόχρεους (για τις πωλήσεις).
Επίσπευση σειράς ζητημάτων ζητήθηκε στη συνάντηση Χαρδούβελη - τρόικας
Εποικοδομητική και παραγωγική ήταν η συνάντηση που είχε σήμερα Τετάρτη ο
υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης με τους επικεφαλής της τρόικας και με την
οποία έκλεισε η τρέχουσα επισκόπηση των στελεχών του ΔΝΤ, της ΕΕ και της ΕΚΤ.
Σύμφωνα με ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών με τη σημερινή συνάντηση
του κ. Χαρδούβελη με τους Πολ Τόμσεν , Κλάους Μαζούχ και Ντέκλαν Κοστέλο
ολοκληρώθηκε η επίσκεψη της τρόικας. «Έκλεισε αυτή η επίσκεψη της τρόικας. Είχαμε
εποικοδομητικές συζητήσεις. Παρακολούθησαν τις εξελίξεις, το πρόγραμμα. Το
Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η επόμενη επισκόπηση», ανέφερε χαρακτηριστικά. Το ίδιο
στέλεχος ανέφερε πως η ελληνική πλευρά κρατά τις καλές δημοσιονομικές επιδόσεις ,
ωστόσο υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα που θα πρέπει να επιταχυνθούν. «Ένα από τα
σοβαρά θετικά μας είναι ότι ο προϋπολογισμός βαίνει καλώς, ότι κρατάμε το
δημοσιονομικό δυνατά. Υπάρχει πάντως μία λίστα θεμάτων που εμείς πρέπει να
επισπεύσουμε», σημείωσε με νόημα το ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών.
Στα 15,4 δισ. ευρώ το εμπορικό πλεόνασμα της Eυρωζώνης τον Μάιο
Αμετάβλητο στα 15,4 δισ. ευρώ παρέμεινε το εμπορικό πλεόνασμα της ευρωζώνης το
Μάιο σε σχέση με τον Απρίλιο. Σε ετήσια βάση το εμπορικό πλεόνασμα αυξήθηκε κατά
800 εκατ. ευρώ. Τον Μάιο του 2014 σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2014, οι εξαγωγές
αυξήθηκαν κατά 0,6% και οι εισαγωγές κατά 0,5%.
Σύμφωνα με την Eurostat, το εμπορικό πλεόνασμα της ευρωζώνης τον Μάιο του 2014
ανήλθε στα 15,4 δισ. ευρώ, ποσό αμετάβλητο σε σχέση με τα αναθεωρημένα στοιχεία του
Απριλίου.
Έναν χρόνο πριν, το εμπορικό πλεόνασμα είχε διαμορφωθεί στα 14,6 δισ. ευρώ.
Σημειώνεται πως αναλυτές προέβλεπαν ότι το εμπορικό πλεόνασμα θα ανέρχονταν τον
Μάιο στα 16,5 δισ. ευρώ.
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Στις Βρυξέλλες ο Αντώνης Σαμαράς
Στις Βρυξέλλες βρίσκεται σήμερα, Τετάρτη ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για τη
Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, κατά την οποία πρόκειται να επικυρωθεί η εκλογή του Ζαν
Κλοντ Γιούνκερ στην προεδρία της Κομισιόν και να εξεταστούν οι εξελίξεις στο θέμα της
Ουκρανίας. Τον πρωθυπουργό συνοδεύει ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης.
Εν τω μεταξύ, άγνωστο παραμένει το όνομα του επιτρόπου που θα προτείνει η Ελλάδα
για τη νέα σύνθεση της Κομισιόν.Όπως είναι γνωστό, η Ντόρα Μπακογιάννη έχει
εκφράσει τόσο στον πρωθυπουργό, όσο και στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης την
επιθυμία της να προταθεί για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο φαίνεται ότι
υποψηφιότητα για τη θέση του Επιτρόπου φέρεται να έχει θέσει και ο νυν υφυπουργός
Εξωτερικών Δημ. Κούρκουλας, ο οποίος διατηρεί άψογες σχέσεις με τους κ.κ. Σαμαρά και
Βενιζέλο, ενώ και η Μαρία Δαμανάκη έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για ανανέωση της
θητείας της.
Προς επέκταση των μετεγγραφών και σε δευτεροετείς
Πιθανή επέκταση του δικαιώματος μετεγγραφής σε φοιτητές που βρίσκονται σε
ανώτερο του πρώτου έτους σπουδών μελετά ο υπουργός παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος.
Όπως δήλωσε στον Αnt1, πρέπει πρώτα να εξεταστεί ο αριθμός των αιτούντων
μετεγγραφής για τη φετινή χρονιά διότι πρέπει να στηριχθούν οι ελληνικές οικογένειες,
αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη επίσης το θέμα των υποχρεωτικών εργαστηρίων που
απαιτούνται σε κάποιες σχολές καθώς και η συμφόρηση των τριών μεγάλων
πανεπιστημίων σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, εφόσον εισρεύσουν 4.000 ή 5.000
παραπάνω
φοιτητές.
Το θέμα θα συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων,
πρόσθεσε ο υπουργός Παιδείας, και αν υπάρχει περιθώριο για τους δευτεροετείς ή
τριτοετείς φοιτητές θα εξεταστεί.
Μείωση 60% του αριθμού των ανασφάλιστων οχημάτων
Μείωση 60% κατέγραψε ο αριθμός των ανασφάλιστων οχημάτων μετά τις 5 Μαΐου 2014
οπότε τέθηκε σε ισχύ το νέο νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4261/2014). Σε σημερινή συνέντευξη
Τύπου ο πρόεδρος της Επιτροπής Αυτοκινήτων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών
Ελλάδος, Δημήτριος Ζορμπάς, ανέφερε ότι τα ανασφάλιστα οχήματα έχουν μειωθεί με
αφορμή τη νέα νομοθεσία και δεν ξεπερνούν τις 600.000, αν και κάποια στιγμή στο
παρελθόν οι εκτιμήσεις ανέβαζαν τα ανασφάλιστα οχήματα ακόμη και στο 1,5
εκατομμύριο. «Η Αστυνομία κάνει 500.000 ελέγχους το μήνα και βρίσκεται ένα 14%
ανασφάλιστο», δήλωσε.
Ο κ. Ζορμπάς σχολίασε ότι περίπου 300.000 άνθρωποι με το προηγούμενο καθεστώς
γυρνούσαν από εταιρεία σε εταιρεία, χωρίς να πληρώνουν εκμεταλλευόμενοι τα
παραθυράκια της νομοθεσίας επιβαρύνοντας το κοινωνικό σύνολο. Επίσης, τονίσθηκε
πως για τη διασταύρωση των στοιχείων και την επιβολή προστίμων από τη Γενική
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Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων υπάρχει λόγω της αλλαγής στην ηγεσία της
μια αναμενόμενη καθυστέρηση η οποία αναμένεται σύντομα να ρυθμιστεί.
Πληροφορίες για σύλληψη Μαζιώτη στη διάρκεια ληστείας στο κέντρο της
Αθήνας
Ανταλλαγή πυροβολισμών σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας το μεσημέρι της Τετάρτης,
μεταξύ αστυνομικών και ληστών.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας εκ των δραστών είναι ο καταζητούμενος για
τρομοκρατία Νίκος Μαζιώτης, ο οποίος συνελήφθη. Ένας αστυνομικός έχει τραυματιστεί
από την ανταλλαγή πυρών.
Η ΕΕ εξετάζει πάγωμα σχεδίων επενδυτικής συνεργασίας με τη Ρωσία
Εξετάζοντας τις επόμενες κινήσεις τους για την ουκρανική κρίση, οι «28» βάζουν στο
τραπέζι και την απειλή παγώματος σχεδίων επενδυτικής συνεργασίας με την Μόσχα,
περνώντας στο επόμενο στάδιο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας εξαιτίας της Ουκρανίας.
Στη Σύνοδο Κορυφής που ξεκινά το απόγευμα, οι «28» θα αποφασίσουν πώς θα
κινηθούν απέναντι στη Μόσχα με φόντο το συνεχιζόμενο αδιέξοδο στην ανατολική
Ουκρανία.
Οι ΗΠΑ έχουν διαμηνύσει στο Κίεβο πως έχουν ήδη ξεκινήσει διαβουλεύσεις με
ευρωπαίους ηγέτες προς αυτήν την κατεύθυνση ενώ την Τετάρτη ανακοίνωση της
ουκρανικής προεδρίας καλούσε τους «28» να «πάρουν ισχυρή θέση προς υποστήριξη της
Ουκρανίας».
Σε προσχέδιο του κειμένου αποφάσεων της Συνόδου διέρρευσε το μεσημέρι της
Τετάρτης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητά από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης
και Ανάπτυξης (EBDR) να αναστείλει τη χρηματοδότηση από την νέων σχεδίων στη
Ρωσία, σύμφωνα με το Reuters.
Φιλιππίνες: Στους 10 νεκροί από τον τυφώνα Ραμασούν
Δέκα άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους στις Φιλιππίνες από το πέρασμα
του τυφώνα Ραμασούν, ενώ έχει διακοπεί η παροχή ρεύματος στη Μανίλα και χιλιάδες
κάτοικοι έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους.
Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο τυφώνας Ραμασούν, ο ισχυρότερος που πλήττει φέτος
τη χώρα, πέρασε νότια της Μανίλας, αφού είχε χτυπήσει το νησί Λουζόν ξεριζώνοντας
δέντρα, προκαλώντας ηλεκτροπληξίες και εκτεταμένα μπλάκαουτ. Στη Μανίλα ο
τυφώνας προκάλεσε μόνο μικρές ζημιές, αλλά ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που
αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους στη χώρα είναι περίπου 370.000, με τους
περισσότερους από αυτούς να βρίσκονται στην περιοχή Αλμπάυ του νησιού Λουζόν.
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Τουλάχιστον τέσσερις επαρχίες στο Λουζόν έχουν κηρυχθεί ή θα κηρυχθούν σε
κατάσταση ολέθρου, που επιτρέπει την εκταμίευση κονδυλίων εκτάκτου ανάγκης, ενώ
πάνω από 200 διεθνείς και εσωτερικές πτήσεις έχουν ακυρωθεί.

Oι 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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