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Έλληνες επιχειρηματίες σκανάρουν την αγορά της Νιγηρίας
Γέφυρες συνεργασίας με την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα επιχειρεί να ‘χτίσει’ η
πρεσβεία
της
Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας
της
Νιγηρίας.
Στο πλαίσιο αυτό όπως έκανε γνωστό ο πρέσβης Αyodeji L. Ayodele, κατά τη χθεσινή του
επίσκεψη στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), η πρεσβεία προτίθεται να
πραγματοποιήσει επιχειρηματική αποστολή το Νοέμβριο του τρέχοντος έτους. Μάλιστα
η επιχειρηματική αποστολή αναμένεται να συμπέσει με διεθνή έκθεση της Νιγηρίας που
λαμβάνει
χώρα
την
πρώτη
εβδομάδα
του
Νοέμβρη.
«Στόχος», σύμφωνα με τον κ. Ayodele, «είναι η διοργάνωση της επιχειρηματικής
αποστολη; ς να ε; χει απτα; αποτελε; σματα το; σο για τους ΄Ελληνες επιχειρηματι;ες, ο; σο και
για τους Νιγηριανούς. Για το λόγο αυτό προγραμματίζονται Β2Β συναντήσεις». Σύμφωνα
με τον ίδιο έχουν, ήδη, γίνει σχετικές επαφές, μέσω επιμελητηρίων, και με επιχειρηματίες
από την Αθήνα, ενώ ο αριθμός των συμμετεχόντων επιχειρηματιών εκτιμάται ότι δεν θα
ξεπερνά τους είκοσι.
Ιδιαίτερα δεκτικός για το ενδεχόμενο συμμετοχής στην επιχειρηματική αποστολή
εμφανίστηκε τόσο ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, όσο και
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επιχειρηματίες – μέλη του επιμελητηρίου που παρευρίσκονταν στη συνάντηση. «Η
Νιγηρία έχει τις ιδιαιτερότητες της και προσφέρει τις δικές της ευκαιρίες. Η Ελλάδα,
λαβωμένη από την οικονομική ύφεση και τις δικές της παθογένειες έχει ανάγκη,
περισσότερο παρά ποτέ, από την ενίσχυση της εξωστρέφειας της» ανέφερε ο πρόεδρος
του ΒΕΘ Παναγιώτης Παπαδόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι η εν λόγω επιχειρηματική
αποστολή θα είναι αναγνωριστική προκειμένου να μπουν τα θεμέλια για μελλοντικά joint
ventures.
Δύο σενάρια για τη διαχείριση των δηλώσεων που παραμένουν εκτός Taxis
Δύο σενάρια εξετάζει η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών για τη διαχείριση των
περίπου 2,1 εκατομμυρίων φορολογικών δηλώσεων που υπολογίζεται ότι θα
παραμείνουν εκτός Taxis μέχρι τις 30 Ιουνίου, οπότε εκπνέει τυπικά η προθεσμία
υποβολής των δηλώσεων. Το πρώτο σενάριο προβλέπει ότι θα δοθεί παράταση σε
αυτούς τους φορολογουμένους έως τις 20 Ιουλίου για να υποβάλλουν τις δηλώσεις χωρίς
πρόστιμα προσαυξήσεις.
Το δεύτερο σενάριο προβλέπει ότι μετά τις 30 Ιουνίου και ανά δύο ημέρες θα λήγει η
προθεσμία υποβολής της δήλωσης για ένα ψηφίο Αριθμού Φορολογικού Μητρώου.
Δηλαδή στις 2 Ιουλίου θα πρέπει να αποβάλουν δηλώσεις οι έχοντες ΑΦΜ που λήγει σε 1,
στις 4 Ιουλίου οι έχοντες ΑΦΜ που λήγει σε 2, κ.α.. Σημειώνεται πως μέχρι σήμερα έχουν
εκκαθαριστεί 3,41 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, το 40,24% των οποίων είναι
χρεωστικές, το 38,80% μηδενικές και το 20,96% πιστωτικές. Ο μέσος φόρος που
προκύπτει από τις χρεωστικές δηλώσεις ανέρχεται σε 1.153 ευρώ.
Αύξηση 873 εκατ. το Μάιο στις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο
Νέα αύξηση κατά 873 εκατομμύρια ευρώ παρουσίασαν το Μάιο οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές προς το Δημόσιο, ανεβάζοντας το σύνολο στα 66,37 δισ. ευρώ. Η αύξηση
προκύπτει από τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με τα
οποία τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη το πεντάμηνο Ιανουάριος - Μάιος 2014 ανήλθαν σε 5,2
δισ. ευρώ.
Από τις παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων είχε
εισπράξει μέχρι τα τέλη Μαΐου 852 εκατ. ευρώ, ενώ από τις οφειλές που δημιουργήθηκαν
φέτος έχουν εισπραχθεί 585 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τους φορολογικούς ελέγχους, μέχρι
τα τέλη Μαΐου είχαν ολοκληρωθεί 153 έλεγχοι σε μεγάλες επιχειρήσεις έναντι στόχου
250 ελέγχων για πρώτο εξάμηνο. Το ποσοστό είσπραξης φόρων και προστίμων σε σχέση
με εκείνα που έχουν βεβαιωθεί ανήλθε στο πεντάμηνο στο 32,43%, έναντι στόχου 65%.
Στο 17,8% αυξήθηκε το παράνομο εμπόριο τσιγάρων
Παράνομο είναι σχεδόν 1 στα 5 τσιγάρα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, ενώ μόνον το
2013 το λαθρεμπόριο τσιγάρων κόστισε στο Δημόσιο 565 εκατ. ευρώ από χαμένους
φόρους. Μελέτη που διενέργησε η KPMG για λογαριασμό των εταιρειών British American
Tobacco, Imperial Tobacco, Japan Tobacco International και Philip Morris International
κατέδειξε για την Ελλάδα ότι:
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Tο παράνομο εμπόριο τσιγάρων αυξήθηκε κατά 4,4 ποσοστιαίες μονάδες, φθάνοντας το
17,8% στο σύνολο του 2013 ενώ η συντριπτική πλειονότητα (7 στα 10) των παράνομων
τσιγάρων είναι illicit whites που το 2013 αυξήθηκαν κατά 63% σε σχέση με το 2012.
Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα εντοπίστηκε η 2η μεγαλύτερη ποσότητα illicit whites στην
ΕΕ (2,8 δισ. τσιγάρα).
Σε επίπεδο ΕΕ, 1 στα 10 τσιγάρα που καταναλώθηκαν το 2013 ήταν παράνομο. Από
αυτά, το 33% ήταν τα λεγόμενα illicit whites, τα οποία αποτελούν μια αναδυόμενη μορφή
παράνομων τσιγάρων, που παράγονται με μοναδικό στόχο την παράνομη διακίνησή τους.
ΕΣΕΕ: Ο τζίρος του ηλεκτρονικού επιχειρείν αυξήθηκε κατά 600 εκατ. ευρώ το
2013
Τη δυναμική του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα ανέδειξε ο πρόεδρος της Εθνικής
Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) Βασίλης Κορκίδης μιλώντας στο 3ο
Συνέδριο e-business World 2014. Ο κ. Κορκίδης τόνισε πως αν και περισσότερες από
5.500 νέες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν το διαδίκτυο ως κύριο συστατικό του
επιχειρηματικού τους μοντέλου, ωστόσο το διαδίκτυο στην Ελλάδα συνεισφέρει μόνο
στο 1,2% του ΑΕΠ, όταν στην ΕΕ το ποσοστό αυτό είναι στο 3,8%.
Ο επικεφαλής της ΕΣΕΕ ανάφερε πως το ηλεκτρονικό επιχειρείν και οι νέες τεχνολογίες
είναι πλέον οι πιο δημοφιλείς επιλογές για πολλούς επιχειρηματίες. Στο σημείο αυτό
τόνισε πως ο τζίρος του ηλεκτρονικού επιχειρείν στην Ελλάδα της κρίσης, αυξήθηκε το
2013 κατά 600 εκατ. ευρώ.
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΟΒΣΘ στο ΚΕΑΟ της Βαλαωρίτου
Συγκέντρωσης διαμαρτυρίας ενάντια στις κατασχέσεις αποφάσισε για την Τετάρτη 9
Ιουλίου η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης στο ΚΕΑΟ, που βρίσκεται
στην οδό Βαλαωρίτου. Η ΟΒΣΘ τονίζει πως «οι κατασχέσεις οδηγούν σε απόγνωση
εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίους επιχειρηματίες». Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Γιάννης Παπαργύρης, σε διευρυμένη συνεδρίαση του Διοικητικού της
Συμβουλίου με τους προέδρους των σωματείων μελών της και προσκεκλημένη την
διοικητή του ΟΑΕΕ Γεωργία Κωτίδου, «ο Οργανισμός βρίσκεται μεταξύ φθοράς και
αφθαρσίας».
«Η βιωσιμότητά του καθίσταται πλέον άμεσο ζητούμενο. Ο Οργανισμός λειτουργεί
παράγοντας διαρκώς ελλείμματα. Ολοένα και περισσότεροι ασφαλισμένοι αδυνατούν να
πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές και δεν έχουν πρόσβαση στην
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη» σημείωσε.
Και δεύτερο καραβάκι στο Θερμαϊκό
Ανοίγει πανιά ο «Άγιος Γεώργιος», το δεύτερο πλοίο που πλαισιώνει την πιλοτική
εφαρμογή της θαλάσσιας τουριστικής συγκοινωνίας, το οποίο πρόκειται να πιάσει λιμάνι
στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες ημέρες.
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Μετά την ανταπόκριση των Θεσσαλονικέων αλλά και των τουριστών που επισκέπτονται
την πόλη μας, ειδικά τη θερινή περίοδο που διανύουμε, τα δρομολόγια της θαλάσσιας
συγκοινωνίας ενισχύονται με ακόμα ένα πλοίο, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του
επιβατικού κοινού. Καθημερινά, με δρομολόγια που ξεκινούν στις 8.30 το πρωί μέχρι τις
21.00 το βράδυ, εκατοντάδες επιβάτες μετακινούνται από το κέντρο στην Ανατολική
Θεσσαλονίκη (Νέους Επιβάτες, Περαία, Καλαμαριά) και αντίστροφα, με χαμηλό κόστος,
καθώς
το
εισιτήριο
κοστίζει
μόνο
2,50
ευρώ.
Διαψεύδει η ΕΛΑΣ τετ α τετ συνάντηση με τον Χριστόδουλο Ξηρό
Με μια λιτή ανακοίνωση, η ΕΛΑΣ διέψευσε το δημοσίευμα ότι αστυνομικοί ήρθαν
πρόσωπο με πρόσωπο με τον Χριστόδουλο Ξηρό, αλλά δεν κατάφεραν να τον συλλάβουν.
«Ανακοινώνεται ότι τα αναφερόμενα σε σημερινό δημοσίευμα ημερήσιας εφημερίδας με
τίτλο 'Έφτασαν μια ανάσα από τον Χριστόδουλο Ξηρό!', δεν ανταποκρίνονται στην
πραγματικότητα» αναφέρει η Αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Έθνους», ο
επικηρυγμένος τρομοκράτης εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο στην περιοχή του
Παλαιού Φαλήρου. Καθώς η παρακολούθηση γινόταν καταδίωξη, ο Χρ.Ξηρός
αντιλήφθηκε ότι τον είχε εντοπίσει η αστυνομία και κατάφερε να χαθεί στα στενά της
περιοχής.
Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, ο Χρ.Ξηρός έχει αλλάξει την εξωτερική του
εμφάνιση, έχει παχύνει αρκετά, ενώ έχει αφήσει μούσι και μακριά μαλλιά.
Νέα τμήματα για τα προγράμματα
διαμεσολαβητών από το Ι.Κ.Δ.Θ.

βασικής

εκπαίδευσης-κατάρτισης

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης (Ι.Κ.Δ.Θ.), το οποίο ιδρύθηκε
από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, συνεχίζει τα προγράμματα βασικής εκπαίδευσηςκατάρτισης διαμεσολαβητών σε συνεργασία με το «ADR Group», έναν από τους διεθνώς
σημαντικότερους βρετανικούς φορείς κατάρτισης διαμεσολαβητών.
Οι

ημερομηνίες

των

νέων

τμημάτων

είναι

οι

ακόλουθες:

•14–19 Ιουλίου 2014
•08–13 Σεπτεμβρίου 2014
•29 Σεπτεμβρίου – 4 Οκτωβρίου 2014
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο δικτυακό τόπο του Δ.Σ.Θ. www.dsth.gr στην
επιλογή «Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης» (κατηγορία
«Χρήσιμα»).

4

Επίθεση της Αλ Κάιντα σε αεροδρόμιο στη νοτιοανατολική Υεμένη
Ένοπλοι ισλαμιστές επιτέθηκαν στο αεροδρόμιο της Σεϊγιούν, δεύτερης πόλης της
επαρχίας Χαντραμούτ στη νοτιοανατολική Υεμένη, καταλαμβάνοντας σημεία του και
ανταλλάσσοντας πυρά με στρατιώτες. Τουλάχιστον τρεις στρατιώτες έχουν σκοτωθεί,
σύμφωνα με τις υπηρεσίες ασφάλειας. «Οι δράστες της επίθεσης, μέλη της Αλ Κάιντα,
παραβίασαν ένα πέρασμα στο αεροδρόμιο σκοτώνοντας τρεις στρατιώτες στην είσοδο,
πριν εισέλθουν στον πύργο ελέγχου» δήλωσε αξιωματούχος που επικαλείται το Reuters.
Το αεροδρόμιο Σεϊγιούν χρησιμοποιείται ταυτόχρονα για εμπορικές πτήσεις, μεταξύ τους
ορισμένες διεθνείς, και για τις ανάγκες της πολεμικής αεροπορίας της χώρας. Στις 24
Μαΐου τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ του
υεμενίτικου στρατού και ανταρτών της Αλ Κάιντα στην ίδια πόλη. Δεκάδες αντάρτες της
Αλ Κάιντα είχαν εξαπολύσει στην πόλη αυτή από τη νύχτα παρόμοιες επιθέσεις εναντίον
πολλών θέσεων του στρατού, των υπηρεσιών ασφαλείας και δημοσίων κτιρίων.

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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