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Αναγνώριση και αναβάθµιση «βλέπει» η κυβέρνηση µετά τον Λευκό Οίκο
«Αναγνώριση - αναβάθµιση» είναι το βασικό συµπέρασµα που βγάζει η κυβέρνηση από τη
συνάντηση του πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά µε τον Μπαράκ Οµπάµα, όπως δήλωσε ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μιλώντας σε πρωινή εκποµπή του Mega, ο κ. Κεδίκογλου τόνιζε
ότι από τη συνάντηση προκύπτει ότι αναγνωρίζονται οι προσπάθειες που έχουν γίνει στην
Ελλάδα για τη δηµοσιονοµική εξυγίανση, ενώ παράλληλα η χώρα αναβαθµίζεται γεωπολιτικά.
Κατά τον Σ.Κεδίκογλου ο πρωθυπουργός εµφανίστηκε ικανοποιηµένος από την εξέλιξη των
επαφών
του
στη
Νέα
Υόρκη
και
την
Ουάσινγκτον.
«Η προσπάθεια πλέον πρέπει να βασίζεται σε δύο άξονες: δεν µπορούµε από τη µία να έχουµε
ελλείµµατα και νέα χρέη, αλλά χρειάζονται πολιτικές ανάπτυξης και ανάσχεσης της ανεργίας.
Αν δεν νικήσουµε την ανεργία δεν έχουµε κάνει τίποτα» τόνισε.
Από την πλευρά το υπουργός Εξωτερικών Γιάννης Στουρνάρας σχολιάζοντας τη συνάντηση
του πρωθυπουργού µε τον Μπ.Οµπάµα τόνισε «πήραµε µια δήλωση στήριξης στο υψηλότατο
δυνατό επίπεδο. Εµείς συµπίπτουµε µε τις ΗΠΑ στο θέµα ότι η λιτότητα από µόνη της δεν
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φέρνει αποτελέσµατα» ενώ πρόσθεσε ότι η αµερικανική θέση είναι σηµαντική εν όψει και των
διαπραγµατεύσεων που έρχονται.
Στο επίπεδο-ρεκόρ του 27,6% σκαρφάλωσε η ανεργία το Μάιο
Νέο αρνητικό ρεκόρ σηµείωσε το Μάιο η ανεργία στη χώρα µας, καθώς σκαρφάλωσε στο
27,6% από 27% τον προηγούµενο µήνα, σύµφωνα µε τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέµπτη
η
ΕΛΣΤΑΤ.
Σε ετήσια βάση, οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 193.668 (+16,3%) σε 1.381.088 άτοµα, ενώ σε
σχέση µε τον Απρίλιο κατά 30.558 άτοµα (+2,3%). Το Μάιο του 2012, η ανεργία ήταν στο
23,8%.
Στις ηλικίες έως 24 ετών, η ανεργία «σπάει το κοντέρ», καθώς εκτοξεύθηκε στο 64,9% από
55,1%
το
Μάιο
του
2012.
Κατά περιφέρεια, τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε Ήπειρο-∆υτική Μακεδονία
(30,5%), Αττική (28,6%) και Μακεδονία - Θράκη (28,1%).
Υποψίες για όργιο αδήλωτης εργασίας από τις αυξηµένες απολύσεις σε τουριστικές
περιοχές
Αυξηµένες απολύσεις παρατηρήθηκαν σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου το πρώτο
οκταήµερο του Αυγούστου και ο υπουργός Εργασίας έδωσε εντολή στους αρµόδιους φορείς να
διενεργήσουν έκτακτους και στοχευµένους ελέγχους, προκειµένου να διαπιστωθεί αν τελούνται
παραβάσεις
για
αδήλωτη
και
ανασφάλιστη
εργασία.
Σε συγκεκριµένες περιοχές έντονου τουριστικού ενδιαφέροντος, στους κλάδους εστίασης και
καταλυµάτων, διαπιστώθηκε, µέσα από συστηµατική ανάλυση του ηλεκτρονικού συστήµατος
«Εργάνη», αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων-απολύσεων.
Συγκεκριµένα, εν µέσω έντονης τουριστικής δραστηριότητας, αδικαιολόγητα αυξηµένες
απολύσεις παρατηρήθηκαν σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου στις περιοχές του Νοτίου
Τοµέα της Αττικής (εστίαση-καταλύµατα), του Ανατολικού Τοµέα της Αττικής (καταλύµατα),
της Θάσου (καταλύµατα), της Ζακύνθου (καταλύµατα), της Χαλκιδικής (καταλύµατα), της
Μεσσηνίας (καταλύµατα) και της Ηλείας (καταλύµατα).
Καταδίκη επιχειρηµατία για την «αποσφράγιση» καταστήµατος
Ποινή φυλάκισης έξι µηνών, µε αναστολή, και επιπλέον χρηµατικό πρόστιµο ύψους 2.000
ευρώ, επέβαλε το Πληµµελειοδικείο Πολυγύρου Χαλκιδικής, σε επιχειρηµατία ο οποίος
συνελήφθη κατηγορούµενος ότι αγνόησε εντολή σφραγίσµατος της επιχείρησής του έπειτα από
σχετική απόφαση των δηµοτικών Αρχών.
Ο συγκεκριµένος καταστηµατάρχης, που δικάστηκε διά πληρεξούσιου δικηγόρου µε την
αυτόφωρη διαδικασία, ήταν ένας από τους 18 που συνελήφθησαν τα ξηµερώµατα της Τετάρτης
κατά τις αστυνοµικές εφόδους σε επιχειρήσεις υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην Κασσάνδρα
Χαλκιδικής.
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Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους κατηγορούµενους, ένας κρίθηκε αθώος, ενώ οι άλλοι ζήτησαν
και πήραν αναβολή.
«Λουκέτο» για ένα µήνα σε 26 επιχειρήσεις
Αποφάσεις για «λουκέτο» ενός µήνα σε δώδεκα επιχειρήσεις έχει εκδώσει µέχρι σήµερα ο
Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης και ακολουθούν άλλες
δεκατέσσερις. Επειδή πρόκειται για ιδιαίτερα αυστηρές κυρώσεις από το υπουργείο
Οικονοµικών διευκρινίζουν πως οι διαδικασίε, περιλαµβάνουν την προηγούµενη ακρόαση του
φορολογουµένου και συνεπώς η έκδοση των σχετικών πράξεων δηλαδή το σφράγισµα του
καταστήµατος λαµβάνει χώρα τουλάχιστον 15 ηµέρες µετά την πραγµατοποίηση της
παράβασης.
«Λουκέτο» για τουλάχιστον ένα µήνα επιβάλλεται κάθε φορά που διαπιστώνονται σοβαρές
παραβάσεις, καθώς και όταν παρεµποδίζεται η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου µε
χρησιµοποίηση βίας ή απειλών.
Σε έλεγχο όσοι έχουν καταθέσεις άνω των 200 χιλ.ευρώ
Από εξονυχιστικό έλεγχο ως ύποπτοι φοροδιαφυγής θα περνούν πλέον αυτοµάτως όσοι
ελεύθεροι επαγγελµατίες διαθέτουν τραπεζικές καταθέσεις άνω των 200.000 ευρώ που
πιστώθηκαν στον λογαριασµό τους κατά το προηγούµενο έτος. Το ίδιο ισχύει και για όσες
επιχειρήσεις έχουν στους λογαριασµούς τους συνολικές καταθέσεις ή αναλήψεις µετρητών που
ξεπέρασαν τις 300.000 ευρώ κατά το προηγούµενο έτος.
Χθες εκδόθηκε ερµηνευτική εγκύκλιος της πρόσφατης απόφασης του υπουργού Οικονοµικών
Γιάννη Στουρνάρα. Σύµφωνα µε αυτή οι τράπεζες καλούνται να διαβιβάσουν στη Γενική
Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ) αναλυτικά στοιχεία για τους πελάτες τους
που εµπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες αλλά και τους συνδικαιούχους των λογαριασµών.
Πιο αναλυτικά, τα στοιχεία που αφορούν στο έτος 2011 θα πρέπει να αποσταλούν στη ΓΓΠΣ
από τις τράπεζες µέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2013, ενώ εκείνα που αφορούν στο 2012 θα πρέπει να
αποσταλούν έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2013. Στη συνέχεια, για τα επόµενα έτη, η διαβίβαση των
στοιχείων θα γίνεται µέχρι τις 30 Απριλίου.
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
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Έκθεση Kavala Expo 2013 θα λάβει χώρα στη Νέα Καρβάλη, στην Καβάλα από τις 27
Σεπτεµβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου.
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.
Έρχονται αλλαγές στο Λύκειο και στις πανελλαδικές νοµοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας

Ανακοινώνεται σήµερα το

Αλλαγές στο Λύκειο τη νέα σχολική χρονιά Σηµαντικές αλλαγές περιλαµβάνει το τελικό
σχέδιο του υπουργείου Παιδείας για το νέο Λύκειο και τις πανελλαδικές, οι οποίες µάλιστα θα
τεθούν σε εφαρµογή από τη νέα σχολική χρονιά (2013-2014). Το σχέδιο για τις πανελλαδικές
θα ενταχθεί στο νοµοσχέδιο για το νέο Γενικό και Επαγγελµατικό Λύκειο, το οποίο αναµένεται
να τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση σήµερα.
Οι βασικές αλλαγές έχουν ως εξής:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μειώνονται από 6 σε 4 τα µαθήµατα στις πανελλαδικές.
Θα µετρά ο βαθµός του απολυτηρίου και των τριών τάξεων για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και
ΤΕΙ.
Το 50% των εξεταζόµενων θεµάτων θα προέρχονται από τράπεζα θεµάτων και θα είναι
κοινά για όλους τους µαθητές λυκείων.
Πριµ στους υποψήφιους όταν οι βαθµοί των πανελλαδικών είναι υψηλότεροι από τους
αντίστοιχους του απολυτηρίου.
Μειώνονται σε 4 τα επιστηµονικά πεδία.
Ξεχωριστό θα είναι το πεδίο για τις στρατιωτικές-αστυνοµικές σχολές.
Τα ΑΕΙ θα έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν συντελεστές βαρύτητας σε ορισµένα
µαθήµατα.
Προαιρετική τάξη µαθητείας 1 έτους στα ΕΠΑΛ σε συνεργασία µε τον ΟΑΕ∆.
Ιδρύεται Εθνικός Οργανισµός Εξετάσεων για όλα τα θέµατα που έχουν να κάνουν µε
αυτές.

Απαγωγή δύο τούρκων πιλότων στο Λίβανο, πιθανή σύνδεση µε οµήρους στη Συρία
∆ύο πιλότοι των Τουρκικών Αερογραµµών έπεσαν θύµατα απαγωγής από οµάδα ενόπλων την
ώρα που βρίσκονταν, µαζί µε άλλα επτά άτοµα, σε λεωφορείο που είχε µισθώσει η εταιρεία
τους. Σύµφωνα µε τις αρχές του Λιβάνου, το περιστατικό συνέβη τα ξηµερώµατα ενώ το
λεωφορείο ήταν καθ' οδόν προς το αεροδρόµιο της Βηρυτού.
Όπως ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών του Λιβάνου, Μαρουάν Σαρµπέλ, οι ένοπλοι πήραν
µόνο τους δύο πιλότους. O Toύρκος πρέσβης στο Λίβανο ανέφερε ότι «ελπίζει» στη
συνεργασία των λιβανέζικων αρχών για την υπόθεση, οι οποίες έχουν ήδη αρχίσει έρευνα και
έχουν ανακρίνει τον οδηγό του λεωφορείου, σύµφωνα µε το τουρκικό πρακτορείο Dogan.
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Αποµακρύνεται το µη απαραίτητο προσωπικό από το προξενείο των ΗΠΑ στη Λαχώρη
Eντολή να αποµακρυνθεί το µη απαραίτητο προσωπικό από το προξενείο των ΗΠΑ στη
Λαχώρη του Πακιστάν έδωσε το Στέιτ Ντιπάρµεντ, επικαλούµενο «αξιόπιστη πληροφορία για
επικείµενη απειλή».
Σε ισχύ και ταξιδιωτική οδηγία που καλεί τους Αµερικανούς να αποφεύγουν το Πακιστάν,
εκτός και αν υπάρχει σοβαρός λόγος.
Στη διάρκεια της εβδοµάδας, οι αµερικανικές αρχές έκλεισαν 19 διπλωµατικές αποστολές στη
Μέση Ανατολή και την Αφρική, επικαλούµενες πληροφορίες για τροµοκρατικά χτυπήµατα.
Το κλείσιµο των διπλωµατικών αποστολών είναι σε ισχύ µέχρι το Σάββατο. Ανάλογες
αποφάσεις ελήφθησαν και από τις κυβερνήσεις της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερµανίας,
τουλάχιστον για ορισµένες χώρες, όπως η Υεµένη.

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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