23 Ιουλ
Ιουλίου 2013
2013

Δυναμικά στη φετινή ΔΕΘ το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Το όχημα για τις επιχειρήσεις - μέλη του, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην 78η ΔΕΘ,
φιλοδοξεί να αποτελέσει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).
Στόχος του ΒΕΘ είναι να δώσει δυναμικό παρών στη φετινή διοργάνωση, του ενιαίου
πλέον εθνικού εκθεσιακού φορέα ΔΕΘ-HELEXPO A.E., που θα πραγματοποιηθεί από τις 7
έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Βασικοί άξονες στους οποίους θα αναπτυχθεί η 78η ΔΕΘ είναι η
καινοτομία,
η
τεχνολογία,
η
ανάπτυξη
και
η
εξωστρέφεια.
Στο πλαίσιο αυτό και ακολουθώντας την πάγια τακτική στήριξης της
επιχειρηματικότητας, αλλά και της εκθεσιακής του πολιτικής, που στοχεύει στην
ενίσχυση της εξωστρέφειας των μελών του, το ΒΕΘ αποφάσισε να μισθώσει το
περίπτερο 16 προκειμένου να στεγάσει, επιχειρήσεις-μέλη του που επιθυμούν να λάβουν
μέρος στην 78η ΔΕΘ.
Οι επιχειρήσεις-μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, που θα
φιλοξενηθούν στο εν λόγω περίπτερο, θα τύχουν, όχι μόνον εκπτωτικής τιμής, αλλά και
της επιδότησης, από το επιμελητήριο, του 50% ενός stand 12 τετραγωνικών μέτρων (που
θα διαθέτει το βασικό εξοπλισμό).
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Επίσης, το ΒΕΘ, προτίθεται να επιδοτήσει υπαίθριο στεγασμένο χώρο, προσφέροντας τη
δυνατότητα στους εκπροσώπους των εταιριών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της
αυτοκίνησης να επιτύχουν τη μέγιστη δυνατή προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών
τους
στα
θεματικά
αφιερώματα
AUTO-MOTION
και
AUTO
GAS.
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής
Προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις-μέλη του Β.Ε.Θ. που θα συμμετέχουν είναι:
•
•
•
•

να έχει εξοφληθεί η συνδρομή του 2013
να συμπληρωθεί η δήλωση συμμετοχής στο Β.Ε.Θ.
να γίνει κατάθεση σε λογαριασμό της ΔΕΘ-HELEXPO A.E. του υπόλοιπου ποσού
(πέραν της επιδότησης) που αντιστοιχεί στη συμμετοχή των επιχειρήσεων
να αποσταλεί αντίγραφο του καταθετηρίου του ποσού συμμετοχής στο Β.Ε.Θ. (το
οποίο θα αποτελεί αποδεικτικό προτεραιότητας συμμετοχής).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το
γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του Β.Ε.Θ., στα τηλέφωνα: 2310 271708 και 2310 271854,
και στο email: public@veth.gov.gr.
Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή, 16
Αυγούστου 2013.
Επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων ζήτησε ο πρωθυπουργός από τους υπουργούς
Σαφείς εντολές για την επιτάχυνση του μεταρρυθμιστικού έργου και την τήρηση των
χρονοδιαγραμμάτων σχετικά με την κινητικότητα στο Δημόσιο έδωσε ο Αντώνης
Σαμαράς στους υπουργούς του.
Στη σύσκεψη του κυβερνητικού συμβουλίου διοικητικής μεταρρύθμισης, παρουσία του
αντιπροέδρου Ευ. Βενιζέλου και των υπουργών Οικονομικών Γ. Στουρνάρα, Εσωτερικών
Γ. Μιχελάκη, Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυρ. Μητσοτάκη, Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλου,
Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκη και Υγείας Αδ. Γεωργιάδη, εξετάστηκε η πορεία υλοποίησης των
δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η κυβέρνηση με στόχο να μην υπάρξουν αποκλίσεις.
Σε δήλωσή του, ο Κυρ. Μητσοτάκης τόνισε πως δόθηκαν κατευθύνσεις για επιτάχυνση
του μεταρρυθμιστικού έργου της κυβέρνησης, όσον αφορά και στα ποιοτικά και στα
ποσοτικά στοιχεία. Ο Γ. Στουρνάρας, από την πλευρά του, δήλωσε ότι θα τηρηθούν οι
προθεσμίες και πως δεν θα υπάρξουν προβλήματα.
Χατζηδάκης: Υψηλότερους ρυθμούς απορρόφησης κονδυλίων ΕΣΠΑ
Κενό χρηματοδότησης, ύψους 15 με 18 δισ. ευρώ, εμφανίζει η ελληνική αγορά, παρά την
υψηλή απορροφητικότητα που καταγράφεται σχετικά με τα κονδύλια του ΕΣΠΑ,
σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης Κ.Χατζηδάκη. Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Mega, ο
υπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει βελτιωθεί πολύ στο κομμάτι της
απορροφητικότητας κονδυλίων αλλά έκανε λόγο για σημαντικό κενό χρηματοδότησης.
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«Στο ΕΣΠΑ αυτή την ώρα, από δέκατοι όγδοοι που είμασταν στις απορροφήσεις πέρυσι,
φέτος είμαστε τέταρτοι. Οι απορροφήσεις αυτή την ώρα συμπεριλαμβανομένων των
προκαταβολών είναι 67,5%. Όμως εγώ που λέω το ένα, λέω και το άλλο τώρα. Να δείτε
ότι σας μιλάω καθαρά. Ο στόχος απορροφήσεων που έχουμε συμφωνήσει με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την τρόικα συνολικότερα, είναι 4 δισ. Θα τον πιάσουμε. Στο
πρώτο εξάμηνο είμασταν στο 169%. Αλλά, είναι 4 δισ. όταν η Oliver Wyman που μας
έκανε την μελέτη ενόψει και της ιδρύσεως του Ελληνικού Αναπτυξιακού Ταμείου λέει ότι
αυτή την ώρα το κενό χρηματοδότησης της ελληνικής αγοράς είναι 15 με 18 δισ. ευρώ»
ανέφερε ο υπουργός.
Ενισχύθηκε η καταναλωτική εμπιστοσύνη το δεύτερο τρίμηνο
Η καταναλωτική εμπιστοσύνη των Ελλήνων αυξήθηκε στο δεύτερο τρίμηνο του 2013,
αλλά παραμένει πολύ χαμηλή, σύμφωνα με τα αποτελέσματα διεθνούς έρευνας της
εταιρείας Nielsen που διεξήχθηκε το Μάιο μεταξύ 29.000 καταναλωτών σε 58 χώρες οι
οποίοι κάνουν αγορές μέσω του Διαδικτύου.
Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 7 μονάδες (η
μεγαλύτερη αύξηση διεθνώς μαζί με την Κολομβία και το Πακιστάν) και έφθασε τις 47
μονάδες, επίδοση που είναι η πέμπτη χαμηλότερη μετά την Πορτογαλία (33), την Ιταλία
και την Ουγγαρία (41) και την Κροατία (45).
Σημαντική αύξηση του δείκτη καταγράφηκε σε ΗΠΑ (κατά 3 μονάδες στις 96), Βρετανία
(κατά 4 στις 79) και την Ιαπωνία (κατά 5 στις 78), ενώ ο δείκτης έμεινε σταθερός στη
Γερμανία στις 90 μονάδες.
Τέσσερα εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέσω του
TAXISnet
Συνολικά 3.971.205 φορολογικές δηλώσεις, εκ των οποίων 2.590.786 Ε1, έχουν
υποβληθεί μέχρι σήμερα από τους φορολογούμενους μέσω του TAXISnet, σύμφωνα με τα
στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών.
Ενδεικτικό είναι ότι από την Δευτέρα 15 Ιουλίου υποβάλλονται καθημερινά στο σύστημα
πάνω από 100.000 φορολογικές δηλώσεις, με αποκορύφωμα χθες, Δευτέρα, όπου
υποβλήθηκαν 262.000 φορολογικές δηλώσεις.
Συμφωνία με την ΕΤΕπ για στήριξη επενδύσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας προώθησης αναπτυξιακών προγραμμάτων της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιτεύχθηκε συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, με τη σύναψη
δανείου του ΤΠκΔ από την ΕΤΕπ ύψους έως και 100 εκατ. ευρώ, για την υποστήριξη
αναπτυξιακών επενδυτικών σχεδίων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
συνολικού
ύψους
200
εκατ.
ευρώ.
Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από το γραφείο του αναπληρωτή Υπουργού
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Οικονομικών, Χρ. Σταϊκούρα, και μετά από συνεργασία με τον υπουργό Εσωτερικών, Γ.
Μιχελάκη, το ποσοστό κάλυψης του προϋπολογισμού του έργου από τους φορείς της
τοπικής αυτοδιοίκησης ανέρχεται στο 50% του συνολικού κόστους.
Πλεόνασμα 879 εκατ. ευρώ στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο το Μάιο
Πλεόνασμα 879 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 300 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το Ταξιδιωτικό
Ισοζύγιο το Μάιο του 2013 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα της Ελλάδος, η αύξηση των ταξιδιωτικών
εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση των αφίξεων κατά 24,4% και παράλληλα στην
αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 11,4%. Οι καθαρές εισπράξεις από την
παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν το 78,1% του ελλείμματος του
εμπορικού ισοζυγίου και συνέβαλαν κατά 62,5% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων
από υπηρεσίες.
Πάνω από ένα εκατ. αφίξεις τουριστών στο πρώτο τρίμηνο
Πάνω από ένα εκατομμύριο οι τουρίστες που επισκέφθηκαν την Ελλάδα το πρώτο
τρίμηνο του 2013, σημειώνοντας αύξηση 4,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο
πέρυσι, σύμφωνα με την έρευνα συνόρων που διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδος και
δημοσιοποίησε
η
Ελληνική
Στατιστική
Αρχή
(ΕΛΣΤΑΤ).
Σημαντική αύξηση, σε απόλυτες τιμές, εμφανίζουν οι αφίξεις από τη Βουλγαρία, την
Ισπανία, τη Ρωσία και τη Γερμανία, ενώ, αντιθέτως, σημαντική μείωση των αφίξεων, σε
απόλυτες τιμές, παρατηρείται από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο, την Ολλανδία και το
Βέλγιο.
Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του Ιλίρ Κούπα
Συνεχίζονται οι έρευνες στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων για
τον εντοπισμό του δραπέτη των φυλακών Τρικάλων Ιλίρ Κούπα, ο οποίος διέφυγε μετά
τη συμπλοκή με άνδρες των ΕΚΑΜ κατά την οποία σκοτώθηκε ο συνεργός του Μαριάν
Κόλα.
Το πρωί της Τρίτης ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Ν.Δένδιας, συνοδευόμενος από τον
αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Ν.Παπαγιαννόπουλο, επισκέφθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Χατζηκώστα»
των Ιωαννίνων τον 26χρονο αστυνομικό που τραυματίστηκε στη συμπλοκή. Σε δηλώσεις
του αμέσως μετά ο κ. Δένδιας επανέλαβε πως «η κατάσταση στο σωφρονιστικό σύστημα
είναι εκρηκτική».
Συλλαλητήρια κατά της κυριακάτικης λειτουργίας των καταστημάτων
Με συλλαλητήρια υποδέχονται σήμερα, Τρίτη, οι εμποροϋπάλληλοι και ενώσεις
αυτοαπασχολούμενων της Αθήνας, το νομοσχέδιο που εισάγεται για ψήφιση στη Βουλή
για την απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές.
Στην Αθήνα συγκέντρωση διαμαρτυρίας διοργανώνεται στις 7 το απόγευμα στην
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Ομόνοια, ενώ στη Θεσσαλονίκη ανάλογη κινητοποίηση θα γίνει στις 8 το απόγευμα στη
συμβολή των οδών Τσιμισκή και Αριστοτέλους.
Οι εργαζόμενοι, όπως αναφέρουν οι σχετικές ανακοινώσεις, λένε «όχι» στην κατάργηση
της κυριακάτικης αργίας, υπερασπίζονται την Κυριακή ως υποχρεωτική αργία για όλα τα
καταστήματα, ζητούν εθνικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων που δεν θα ξεπερνά
τις 48 ώρες την εβδομάδα με 3 απογεύματα κλειστά τα μαγαζιά και με σταθερό ωράριο.
Επεισοδιακή η πρώτη ημέρα της επίσκεψης του Πάπα στη Βραζιλία
Χρήση δακρυγόνων έκανε η αστυνομία του Ρίο ντε Ζανέιρο προκειμένου να διαλύσει
ομάδα αντικυβερνητικών διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το προεδρικό
μέγαρο, όπου ο πάπας Φραγκίσκος συναντήθηκε με την πρόεδρο της χώρας, Ντίλμα
Ρούσεφ.
Οι αστυνομικές δυνάμεις επενέβησαν για να απομακρύνουν τους διαδηλωτές, ενώ
σύμφωνα με πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου ένας φωτογράφος τραυματίστηκε
και έγινε τουλάχιστον μία σύλληψη. Την ίδια ώρα, ειδικοί πυροτεχνουργοί
εξουδετέρωσαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί στις τουαλέτες
του πάρκινγκ κοντά στον ιερό ναό της Παναγίας στην Απαρτσίντα του Σάο Πάολο.

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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