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Ενημερωτική εκδήλωση «Doing Business in Nigeria»
Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Doing Business in Nigeria» συνδιοργανώνουν σήμερα, η
Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας, το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα διαλέξεων του ΕΒΕΘ,
στην οδό Τσιμισκή 29, στον δεύτερο όροφο. Κατά την έναρξη της ημερίδας χαιρετισμό θα
απευθύνουν οι συνδιοργανωτές της εκδήλωσης καθώς και ο πρόεδρος του ΕλληνοΝιγηριανού Επιμελητηρίου Νίνος Γιαμμάκης. Στη συνέχεια η Α.Ε. ο πρέσβης της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας Ayodeji Ayodele θα παρουσιάσει τις
επιχειρηματικές ευκαιρίες και τις προοπτικές συνεργασίας με τη Νιγηρία και θα
ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες για την επικείμενη διοργάνωση
ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στη Νιγηρία, 5-10 Νοεμβρίου 2014. Η ομιλία του
πρέσβη θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα και θα υπάρχει διερμηνεία.
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Η εκδήλωση αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία της ελληνικής
επιχειρηματικής αποστολής στη Νιγηρία.
Στα 303,6 εκατ. ευρώ οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές
στο 9μηνο
Στα 303,6 εκατ. ευρώ ανήλθαν στα τέλη Σεπτεμβρίου 2014 οι ακάλυπτες επιταγές και οι
απλήρωτες συναλλαγματικές, έναντι 282,7 εκατ. ευρώ στα τέλη Αυγούστου. Στο
αντίστοιχο 9μηνο του 2013 οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές
αθροιζόμενες ανέρχονταν σε 645 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το Σύστημα Αθέτησης
Υποχρεώσεων της «Τειρεσίας», οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν στα τέλη Σεπτεμβρίου
στα 236,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν στα 66,7 εκατ. ευρώ.
Το Σεπτέμβριο σφραγίσθηκαν 1.255 ακάλυπτες επιταγές αξίας 14 εκατ. ευρώ, ενώ
αποσύρθηκαν 4.529 απλήρωτες συναλλαγματικές αξίας 6,8 εκατ. ευρώ. Συνολικά οι
ακάλυπτες επιταγές που σφραγίσθηκαν στο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2014
ανήλθαν σε 16.295 τεμάχια, 47,88% λιγότερες σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι απλήρωτες
συναλλαγματικές ανήλθαν σε 42.944, καταγράφοντας μείωση 26,17% εν συγκρίσει με
την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2013.
Πάγωμα των παλιών οφειλών στον ΟΑΕΕ ζητούν Ραβάνης-Τονικίδης
Η προωθούμενη από την κυβέρνηση ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, το ασφαλιστικό
και η πορεία του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών απασχόλησε τη
συνάντηση του προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας Παύλου Ραβάνη και
του προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Κιλκίς Παύλου Τονικίδη. Οι δύο πρόεδροι
βλέπουν θετικά το μέτρο της αύξησης του αριθμού των δόσεων για την αποπληρωμή των
ληξιπρόθεσμων οφειλών, ωστόσο επισήμαναν ότι είναι απαραίτητο οι 100 δόσεις να
αφορούν οφειλές έως 50.000 ευρώ κι όχι έως 15.000 ευρώ που προτείνει η κυβέρνηση.
Οι διοικήσεις των δύο Επιμελητηρίων επέμειναν ότι είναι απαραίτητο να
κεφαλαιοποιηθο για κάποιο χρονικό διάστημα οι παλιές οφειλές, δίνοντας τη δυνατότητα
στον οφειλέτη να καταβάλει μόνο τις τρέχουσες εισφορές. Με αυτόν τον τρόπο οι
ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ θα μπορούν να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους
δραστηριότητα και παράλληλα να διατηρήσουν το δικαίωμα στην ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη, τόσο για τους ίδιους όσο και για τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη της
οικογένειας τους.
Νέο ωράριο στον ΟΑΕΕ
Νέο ωράριο καθιερώνεται από τις 20 Οκτωβρίου για την είσοδο του κοινού στις
υπηρεσίες του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, με απόφαση του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με στόχο αφ'
ενός την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, αφετέρου την αποτελεσματικότερη
λειτουργία των Υπηρεσιών.
Συγκεκριμένα καθορίζονται οι παρακάτω ώρες
εξυπηρέτησης κοινού, για την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του
ΟΑΕΕ:
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Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1. Υπηρεσίες Πρωτοκόλλου από 07:30 έως 15:00.
2. Λοιπές Υπηρεσίες από 12.00 έως 15.00.
3. Ώρες εισόδου δικαστικών επιμελητών από 07:30 έως 15:00.
Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. Υπηρεσίες Πρωτοκόλλου από 07:30 έως 15:00.
2. Υπηρεσίες εξέτασης συνταξιοδοτικών αιτημάτων, απονομής και εκκαθάρισης
συντάξεων από 11.00 έως 14.00 εκτός Τετάρτης.
3. Λοιπές Υπηρεσίες από 08.00 έως 14.00.
4. Υπηρεσίες Ταμείου από 08.00 έως 13.00.
5. Ώρες εισόδου δικαστικών επιμελητών από 07:30 έως 15:00.
Υποχωρεί διαρκώς η κατανάλωση καυσίμων
Διαρκή υποχώρηση εμφανίζει τα τελευταία χρόνια η εγχώρια κατανάλωση καυσίμων,
σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης της Infobank Hellastat ΑΕ, υπό την αρνητική
επίδραση της συρρίκνωσης του εισοδήματος των καταναλωτών, των διαδοχικών
αυξήσεων των φόρων (ΕΦΚ και ΦΠΑ) τα προηγούμενα χρόνια και των υψηλών διεθνών
τιμών του πετρελαίου μπρεντ που επικρατούσαν έως και το 2013.
Το 2013 καταναλώθηκαν συνολικά 6,58 εκατ. τόνοι, ποσότητα που υπολείπεται του
προηγούμενου έτους κατά 13,3% (ή κατά 1 εκ. τόνους). Συνολικά, η υποχώρηση
συγκριτικά
με
το
2009
διαμορφώθηκε
σε
41,6%.
Σύμφωνα με την Infobank Hellastat, η μεγαλύτερη πτώση εντοπίστηκε εκ νέου στο
πετρέλαιο θέρμανσης (-52%, στους 929,6 χιλ. τόνους). Η κάμψη εντάθηκε μετά τον
Οκτώβριο του 2012, όταν και ο ΕΦΚ εξισώθηκε με τον αντίστοιχο ΕΦΚ του πετρελαίου
κίνησης, γεγονός που προκάλεσε απότομη άνοδο της λιανικής τιμής. Επίσης, η
κατανάλωση βενζίνης μειώθηκε στους 2,66 εκατ. τόνους (-7,6% έναντι του 2012), ενώ η
πωληθείσα ποσότητα πετρελαίου κίνησης κατέγραψε αύξηση 8,7% στους 2,24 εκατ.
τόνους.
Την επόμενη εβδομάδα η εφαρμογή για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης
Την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει στο Taxis η εφαρμογή της υποβολής αιτήσεων για τους
δικαιούχους του επιδόματος κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης, ενώ οι πρώτες
προκαταβολές για το επίδομα θέρμανσης θα καταβληθούν στα τέλη Νοεμβρίου. Οι
δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης θα έχουν τη δυνατότητα να προεισπράξουν ένα
σημαντικό μέρος της συγκεκριμένης παροχής, ήτοι θα λάβουν το 1/4 του συνολικού
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ποσού επιδόματος που δικαιούνται πριν ξεκινήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο για τη
θέρμανσής τους.
Οι δικαιούχοι επιδόματος θέρμανσης ανήλθαν πέρυσι περίπου στους 600.000 και το
επίδομα που τους χορηγήθηκε διαμορφώθηκε στα 175 εκατ. ευρώ, ήτοι στα 291 ευρώ
ανά δικαιούχο.
Βρούτσης: Συμψηφίζονται ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα ανεργίας
Για συμψηφισμό του επιδόματος ανεργίας με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα έκανε
λόγο την Τετάρτη ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, μία ημέρα μετά την
ανακοίνωση για πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος σε 13 Δήμους της χώρας.
Μιλώντας στον Σκάι, ο κ. Βρούτσης υποστήριξε πως πλέον δημιουργείται ένας
μηχανισμός όπου οι διάφορες ροές κοινωνικών παροχών δεν θα είναι «τυφλές», αλλά θα
αλληλοσυμπληρώνονται, ώστε να χρήματα να πηγαίνουν ακριβώς σε αυτούς που έχουν
ανάγκη. Ανέφερε, επίσης, ότι για την καταβολή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος
θα συνεκτιμώνται η οικογενειακή και περιουσιακή κατάσταση, όπου οροφή θα είναι τα
200.000 ευρώ αντικειμενικής αξίας ακινήτων.
Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, στο πρόγραμμα θα μπορούν ενταχθούν και άνεργοι που
συγκατοικούν με τους γονείς τους.
Πολύνεκρο τροχαίο στο κέντρο της Αθήνας
Τρεις νεκροί είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στην Πέτρου
Ράλλη στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Κηφισού. Σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγός
αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματος κι έπεσε πάνω σε περίπτερο, παρασύροντας
μια 30χρονη γυναίκα κι ένα ανήλικο παιδί. Στη συνέχεια, το ίδιο όχημα προκάλεσε
καραμπόλα τουλάχιστον τριών αυτοκινήτων και παρέσυρε ακόμα έναν πεζό που
βρισκόταν έξω από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών. Οι οδηγοί των οχημάτων που ενεπλάκησαν
στην καραμπόλα τραυματίστηκαν.
Άλλες πληροφορίες θέλουν τον οδηγό του αυτοκινήτου να είχε εμπλακεί αρχικά σε άλλο
τροχαίο στην αρχή της Πέτρου Ράλλη, από όπου ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και ξεκίνησε
την τρελή του πορεία.
Μείωση της σύνταξης των βουλευτών κατά 60%
Υπερβαίνει το 60%, η συνολική μείωση στη σύνταξη των βουλευτών, σύμφωνα με το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας σε έγγραφό του που
διαβιβάστηκε στη Βουλή, έπειτα από ερώτηση της Χρυσής Αυγής για την επιχορήγηση
της ένωσης τέως βουλευτών και ευρωβουλευτών με το ποσό των 30.000 ευρώ από τον
Προϋπολογισμό της Βουλής, αναφέρει ότι:
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• Οι βουλευτικές συντάξεις έχουν μειωθεί, από το 2010 μέχρι σήμερα, με βάση όσα
ισχύουν και για όλες τις άλλες συντάξεις του Δημοσίου, βάσει των γενικών διατάξεων
που προβλέπουν περικοπές στις συντάξεις, η δε μείωση αυτών (βουλευτικές), ανέρχεται
κατά ποσοστό σε 51,11%.
• Επιπλέον, εφαρμόζονται, από 1.1.2013, οι ειδικές μειώσεις των βουλευτικών συντάξεων
που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4093/2012, κατά 20% εφόσον ο
συνταξιούχος βουλευτής λαμβάνει δεύτερη σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα ή κατά 30%
εφόσον λαμβάνει και τρίτη σύνταξη. «Μετά την ανωτέρω ειδική μείωση, η συνολική
μείωση της σύνταξης των βουλευτών υπερβαίνει το 60%» αναφέρει στο έγγραφό του ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών.
Στον εισαγγελέα για τις καταγγελίες περί χρηματισμού βουλευτών ο Λιάτσος
Ενώπιον του εισαγγελέα εφετών, Παναγιώτη Παναγιωτόπουλου, έχει κληθεί σήμερα να
καταθέσει ο διευθυντής της εφημερίδας Kontra news, Αιμίλιος Λιάτσος, στο πλαίσιο της
έρευνας που διατάχθηκε από τον Άρειο Πάγο, για τις καταγγελίες περί χρηματισμού
βουλευτών.
Η κλήση στον κ. Λιάτσο, που είναι ο πρώτος μάρτυρας στον εισαγγελέα, αφορά
δημοσίευμα της εφημερίδας Kontra news για απόπειρα χρηματισμού βουλευτών,
προκειμένου να εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το εν λόγω δημοσίευμα
επικαλέστηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης, με αποτέλεσμα να
διαταχθεί εισαγγελική έρευνα προκειμένου να εξακριβωθεί αν έχει τελεστεί το αδίκημα
της δωροδοκίας βουλευτών.
Νεκροί από ρίψη όλμων Έλληνες ομογενείς στην Ουκρανία
Τουλάχιστον επτά άτομα πέθαναν και 17 τραυματίστηκαν την Τρίτη όταν όλμοι έπληξαν
το χωριό Σαρτανά, στην Ουκρανία. Το χωριό, όπου η συντριπτική πλειονότητα των
κατοίκων είναι ελληνικής καταγωγής, βρίσκεται σε απόσταση 10 χλμ. από τη
Μαριούπολη.
Με δηλώσεις του στα Νέα ο πρόξενος της Ελλάδας στη Μαριούπολη Δημήτρης
Παπαδημητρίου επιβεβαίωσε πως μεταξύ των θυμάτων υπάρχουν Έλληνες ομογενείς. Οι
όλμοι, που όπως όλα δείχνουν εκτοξεύτηκαν από φιλορώσους αυτονομιστές, έπεσαν
στον κεντρικό δρόμο του χωριού κοντά στο νεκροταφείο, την ώρα που δεκάδες κάτοικοι
επέστρεφαν από κηδεία.
Σύμφωνα με τον κ. Παπαδημητρίου, οι παραβιάσεις της εκεχειρίας που έχει συμφωνηθεί
μεταξύ Κιέβου και φιλορώσων αυτονομιστών, είναι καθημερινές. Το χωριό Σαρτανά
βρίσκεται πολύ κοντά στην «πρώτη γραμμή του μετώπου».
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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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