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Έως 30 Σεπτεμβρίου η πρώτη δόση καταβολής του ΕΝΦΙΑ
Μέχρι την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου θα μπορεί να καταβληθεί η πρώτη από τις έξι δόσεις του
ΕΝΦΙΑ, σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στο νομοσχέδιο για τις
υδατοκαλλιέργειες.
Στην τροπολογία ορίζεται ότι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου δεν καθίστανται ληξιπρόθεσμες οι
οφειλές για τον ΕΝΦΙΑ ούτε λαμβάνονται υπόψη για την έκδοση φορολογικής
ενημέρωσης και βεβαίωσης. Τη ρύθμιση υπογράφουν οι υπουργοί, Οικονομικών Γκίκας
Χαρδούβελης και Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Καρασμάνης.
Θέσεις εργασίας για 12.000 άνεργους νέους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
Aπό αύριο, Παρασκευή, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους οι άνεργοι
νέοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου για νέους από
18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».
Πρόκειται για την πρώτη δράση που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου
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Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία», το οποίο είχαν εξαγγείλει ο πρωθυπουργός και ο
υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.
Οι ωφελούμενοι άνεργοι ανέρχονται σε 12.000 από τους οποίους 3.000 θα είναι
απόφοιτοι πανεπιστημίων και ανώτερων τεχνολογικών ιδρυμάτων και 9.000 θα είναι
απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η
δράση, προϋπολογισμού 43.200.000 ευρώ, χρηματοδοτείται μέσα από την Ευρωπαϊκή
Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ - «Youth Employment Initiative») και
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Το πρόγραμμα προσφέρει μέσω voucher θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε
επιχειρήσεις, ενώ το εκπαιδευτικό επίδομα που θα λαμβάνουν οι ωφελούμενοι ανέρχεται
σε 2.410 ευρώ για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και 2.240 ευρώ για τους αποφοίτους
υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Συνάντηση Χαρδούβελη-Αθανασίου για τους πλειστηριασμούς ακινήτων
Το θέμα των πλειστηριασμών ακινήτων θα βρεθεί στο επίκεντρο της σύσκεψης
προετοιμασίας για το Παρίσι, που θα έχει σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας
Χαρδούβελης με τον υπουργό Δικαιοσύνης Χαράλαμπο Αθανασίου στο υπουργείο
Οικονομικών. Tο ζήτημα των αλλαγών για τους πλειστηριασμούς ακινήτων οφειλετών
του Δημοσίου -για το οποίο πιέζει η τρόικα - είναι συνδεδεμένο με το νέο Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας που βρίσκεται στο τελικό στάδιο της νομοπαρασκευαστικής
επεξεργασίας του. Άλλωστε για τον λόγο αυτό εντάχθηκε στην κυβερνητική αποστολή
για το Παρίσι ο υπουργός Δικαιοσύνης , ο οποίος έχει συναρμοδιότητα με τον υπουργό
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Το ΔΝΤ, η ΕΕ και η ΕΚΤ εκφράζουν ανησυχία για την αυξητική πορεία των
ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο που ανέρχονται στα 68 δισ. ευρώ και πιέζουν για
πλήρη απελευθέρωση των πλειστηριασμών. Σημειώνεται πως σήμερα όταν η πώληση
του ακινήτου επιχειρείται να διενεργηθεί μέσω δημοσίου αναγκαστικού πλειστηριασμού,
η τιμή πρώτης προσφοράς ανέρχεται στην αντικειμενική αξία του ακινήτου, που είναι
υψηλότερη από την εμπορική.
Έτσι, ελάχιστοι αγοράζουν ακίνητα από πλειστηριασμούς καθώς η τιμή τους είναι
υψηλότερη από αυτή που πραγματικά αξίζουν (ειδικά και όταν έχει να πληρώσει και
μεγάλο ΕΝΦΙΑ).
Καλές επιδόσεις και μετεγγραφές εκτόξευσαν τις βάσεις σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
Στις καλύτερες επιδόσεις των υποψηφίων, καθώς καταγράφηκε διπλασιασμός των
αριστούχων, καθώς και στην επέκταση του δικαιώματος μετεγγραφής και σε άλλες
κοινωνικές ομάδες, εκτιμάται ότι οφείλεται η άνοδος των βάσεων εισαγωγής στα AEI και
τα
ΤΕΙ.
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http://results.it.minedu.gov.gr/ τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα τέσσερα
2

αρχικά γράμματα από κάθε ένα από τα προσωπικά τους στοιχεία (επώνυμο, όνομα,
όνομα πατρός και μητρός).
Τα αποτελέσματα έχουν αποσταλεί επίσης ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου εκτυπώνονται οι ονομαστικές καταστάσεις των
επιτυχόντων, προκειμένου να αναρτηθούν στα σχολεία εντός της ημέρας. Η άνοδος των
βάσεων είναι αισθητή σε τουλάχιστον τρία από τα πέντε επιστημονικά πεδία και
εντυπωσιακή σε ορισμένα τμήματα των πανεπιστημίων της περιφέρειας, τα οποία
εξασφαλίζουν το δικαίωμα μετεγγραφής σε πολύτεκνους, τρίτεκνους, καθώς και στην
κατηγορία των κοινωνικών κριτηρίων.
Σε κλίμα έντασης η ορκωμοσία του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης
Αντιπαράθεση με συνθήματα και ύβρεις ανάμεσα σε μέλη της Χρυσής Αυγής και μέλη
αντιφασιστικών και αντιρατσιστικών οργανώσεων σημειώθηκε στην αίθουσα
συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, λίγη ώρα πριν από
την έναρξη της τελετής ορκωμοσίας. Τους δύο εξώστες της αίθουσας είχαν καταλάβει, οι
χρυσαυγίτες από τη μια και οι αντιφασίστες από την άλλη, φωνάζοντας συνθήματα η μία
πλευρά εναντίον της άλλης.
Η ανταλλαγή συνθημάτων και ύβρεων συνεχίστηκε για αρκετή ώρα μέχρι την έναρξη της
τελετής.
Ομαλά εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του Κ.Μητσοτάκη
Ομαλά εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του πρώην Πρωθυπουργού και επίτιμου
προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο οποίος εισήχθη το πρωί
της Τετάρτης σε γενική κλινική των Χανίων με λοίμωξη του αναπνευστικού.
Πρόθεση των θεραπόντων γιατρών του είναι να παραμείνει ο κ. Μητσοτάκης για
τουλάχιστον δύο 24ωρα στην κλινική, για καθαρά προληπτικούς λόγους και εξαιτίας
βέβαια της ηλικίας του, ο οποίος τον ερχόμενο Οκτώβριο κλείνει τα 96 του χρόνια.
Αυξάνεται η τιμή των εισιτηρίων στη Θεσσαλονίκη
Μια δυσάρεστη έκπληξη επιφυλάσσουν το υπουργείο Υποδομών και ο ΟΑΣΘ για τους
Θεσσαλονικείς από την 1η Οκτωβρίου 2014. Τα εισιτήρια των συγκοινωνιών στη
συμπρωτεύουσα αυξάνονται κατά 20%-30%, το ημερήσιο κόμιστρο καταργείται και οι
γραμμές προς τους δήμους της επαρχίας Λαγκαδά θα χρεώνουν 2 ευρώ, σε ένα νέο κύμα
αυξήσεων μετά από εκείνες του 2011. Πιο συγκεκριμένα:
- Το απλό εισιτήριο μονής μετακίνησης αυξάνεται από 0,80 ευρώ σε 1 ευρώ (το μειωμένο
αυξάνεται από 0,40 σε 0,50 ευρώ), ακριβαίνει δηλαδή κατά 20%.
- Το εισιτήριο των δύο μετακινήσεων αυξάνεται από 0,90 ευρώ σε 1,20 ευρώ (το
μειωμένο από 0,50 ευρώ σε 0,60 ευρώ), ενώ η χρονική του διάρκεια μειώνεται από 90 σε
70 λεπτά της ώρας.
- Καταργείται το ημερήσιο εισιτήριο των 4 ευρώ.
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«Καλλικράτης» στην ΕΛ.ΑΣ. με κλείσιμο αστυνομικών τμημάτων
Σχέδιο «Καλλικράτης» με συνενώσεις Αστυνομικών Τμημάτων επεξεργάζεται το αρμόδιο
υπουργείο, ώστε να αποδεσμευθούν αστυνομικοί που υπηρετούν σε γραφεία για τις
ανάγκες της ασφάλειας.
Όπως αναφέρουν Τα Νέα της Πέμπτης, βάσει των σχεδιασμών, τα ΑΤ θα μειωθούν κατά
1/3 σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με την εφημερίδα, για την Αττική οι προτάσεις που έχουν
κατατεθεί προβλέπουν τη συνένωση των 93 Τμημάτων Ασφαλείας σε 50 και αντίστοιχα
το ίδιο προβλέπεται και για τα Τμήματα Τάξης. Στις προτάσεις των επιτελών της ΕΛ.ΑΣ.
περιλαμβάνονται και προβλέψεις για μεταφορές υφιστάμενων υπηρεσιών σε άλλα
Τμήματα.
ΝΑΤΟ: Δεν σχεδιάζει μείωση των στρατευμάτων του στο Κόσοβο
Παρά τις πολλές προκλήσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, το ΝΑΤΟ δεν σχεδιάζει
τη μείωση του αριθμού των στρατευμάτων του στο Κόσοβο, δήλωσε στο σερβικό
πρακτορείο ειδήσεων Tanjug υψηλόβαθμο στέλεχος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Τα
στρατεύματα στο Κόσοβο έχουν σαφή εντολή από το Συμβούλιο Ασφάλειας των
Ηνωμένων Εθνών και τόσο οι Αλβανοί όσο και οι Σέρβοι θέλουν την παραμονή τους,
τόνισε ο διπλωμάτης του ΝΑΤΟ, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.
Η KFOR, κατά την εκτίμησή του, αποδείχθηκε επιτυχημένη και ο ίδιος δεν περιμένει
κάποια πρωτοβουλία αναθεώρησης της αποστολής στην επικείμενη σύνοδο της
Συμμαχίας. Υπενθυμίζεται ότι η σύνοδος του ΝΑΤΟ θα διεξαχθεί στις 4-5 Σεπτεμβρίου,
στο Νιούπορτ της Βρετανίας.

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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