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Στην ‘Expokos 2013’ το ΒΕΘ
Στη Διεθνή Έκθεση Δομικών Υλικών, Ενέργειας, Τεχνολογίας, Ξυλουργίας και
Επιπλοποιίας ‘Expokos 2013’, που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 18 Μαΐου στην
Πρίστινα, προτίθεται να συμμετάσχει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).
Τη διοργάνωση της ελληνικής συμμετοχής έχει αναλάβει η Διεθνής Έκθεση
Θεσσαλονίκης.
Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκθεσιακής πολιτικής και στήριξης των επιχειρήσεωνμελών του, το ΒΕΘ προτίθεται να παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα συμμετοχής τους
στην ανωτέρω έκθεση, επιδοτώντας:
την πρώτη & δεύτερη συμμετοχή με το ΒΕΘ με ποσοστό 50% του κόστους
συμμετοχής για stand 12 τ.μ.,
την τρίτη & τέταρτη συμμετοχή με το ΒΕΘ με ποσοστό 25% του κόστους για stand
12 τ.μ. και
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για τις συμμετοχές πέραν των τεσσάρων, προσφέρεται προνομιακή τιμή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο δημοσίων σχέσεων του ΒΕΘ,
μέχρι την Παρασκευή 26 Απριλίου στο τηλέφωνο 2310-271708 και 2310-271854
προκειμένου να τους αποσταλεί η φόρμα συμμετοχής.
Εκδήλωση του ΒΕΘ για ασφαλιστικά θέματα
Φως σε θέματα κοινωνικών ασφαλίσεων θα επιχειρήσει να ρίξει η ενημερωτική
εκδήλωση που διοργανώνει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), τη
Δευτέρα 8 Απριλίου, στις 19.00 μμ.
Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Παναγιώτης Κοκκόρης.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου
(Αριστοτέλους 27, στον 4o όροφο).
Από τις 8 Απριλίου οι αιτήσεις των ελεύθερων επαγγελματιών για το επίδομα
ανεργίας
Από τη Δευτέρα 8 Απριλίου οι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ και το ΤΑΠ-ΜΜΕ θα μπορούν να
παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, προκειμένου να
υποβάλλουν αιτήσεις για να λάβουν επίδομα ανεργίας, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός
την
Πέμπτη.
Δικαιούχοι είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι οι οποίοι
είναι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, εφόσον διέκοψαν αποδεδειγμένα το
επάγγελμά τους από την 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά.
Κατά προτεραιότητα μέτρα είσπραξης οφειλών σε εταιρείες του άρθρου 99
Την εφαρμογή κατά προτεραιότητα των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης των
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο για τις επιχειρήσεις που υποβάλουν αίτηση
πτώχευσης ζητά από τις εφορίες και τον ελεγκτικό μηχανισμό ο γενικός γραμματέας
Εσόδων
Χάρης
Θεοχάρης.
Όπως προβλέπεται σε εγκύκλιο που απέστειλε στις εφορίες, όταν η Δ.Ο.Υ. λαμβάνει
γνώση της αίτησης υπαγωγής στο άρθρο 99 θα εντοπίζει τον Α.Φ.Μ. της επιχείρησης και
τυχόν συνυπόχρεων προσώπων και θα εξετάζει τις βεβαιωμένες οφειλές με βάση τα
στοιχεία του συστήματος taxis.
Αύξηση κατά 57% των εξαγωγών στην τετραετία 2009 - 2012
Αύξηση κατά 57% των ελληνικών εξαγωγών στην τετραετία 2009 - 2012 και σχεδόν
διπλασιασµός της συµµετοχής τους στο ΑΕΠ της χώρας (από το 7,6% το 2009 στο 13,8% το
2012) προκύπτει σύµφωνα µε ανάλυση του Πανελλήνιου Συνδέσµου Εξαγωγών (ΠΣΕ), που
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τονίζει ότι ξεπεράστηκαν ακόµη και οι πιο αισιόδοξες προβλέψεις καθώς οι εξαγωγές
δηµιουργούν πλεονάσµατα.
Πλέον ο πήχης του ιστορικού ρεκόρ εξωστρέφειας που επετεύχθη το 2012 µετατοπίζεται στα
27,6 δισ. ευρώ. Παράλληλα, εκτινάσσεται στο 38% του συνόλου, η αξία των εξαγωγών του
κλάδου των πετρελαιοειδών και καυσίµων.
Aνακεφαλαιοποίηση και deal Εθνικής - Eurobank στις επαφές της τρόικας
Συναντήσεις µε τις διοικήσεις των τραπεζών Εθνικής, Πειραιώς και Alpha Bank θα έχουν
σήµερα, Παρασκευή, τεχνικά κλιµάκια της τρόικας, προκειµένου να συζητηθούν θέµατα που
αφορούν την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η διαδικασία της οποίας βρίσκεται στην
τελική της φάση.
Επίσης, θα υπάρχουν συναντήσεις µε τη διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και της Τράπεζας της Ελλάδος, για το ίδιο θέµα. Η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναµένεται να λειτουργήσει ως «η πρώτη γραµµή άµυνας» για το
θέµα της συγχώνευσης Εθνικής Τράπεζας - Eurobank.
ΙΟΒΕ: Σε υψηλό 3,5 ετών το οικονομικό κλίμα
Σε υψηλό 3,5 ετών διαμορφώθηκε το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα τον Μάρτιο, με τη
βελτίωση που παρατηρείται από τις αρχές του έτους να παγιώνεται.
Σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών
(ΙΟΒΕ), ο δείκτης οικονομικού κλίματος ανήλθε στις 88,1 μονάδες τον Μάρτιο από 86,9
μονάδες που ήταν τον προηγούμενο μήνα.
Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2009, ωστόσο, ο δείκτης
συνεχίζει να βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο δεκαετίας των 96,1 μονάδων.
Νέο κόμμα από τον Αλέκο Αλαβάνο
Νέο πολιτικό φορέα με σύνθημα την αποχώρηση από το ευρώ ιδρύει ο Αλέκος Αλαβάνος
επανακάμπτοντας
στην
κεντρική
πολιτική
σκηνή.
Ο κ. Αλαβάνος ανήγγειλε χθες την ίδρυση του νέου πολιτικού σχηματισμού με βασική
αρχή την αποχώρηση της χώρας από την Ευρωζώνη και το ευρώ και την επιστροφή στο
εθνικό νόμισμα. «Θα προχωρήσουμε στη συγκρότηση πολιτικού φορέα με
προγραμματικό περιεχόμενο και τίτλο το Σχέδιο Β'», ανακοίνωσε ο κ. Αλαβάνος με σημείο
αναφοράς ιδρυτική συνέλευση στις 18-19 Μαΐου στην Αθήνα.
Επιστολή με απειλές κατά Αναστασιάδη και Δημητριάδη εστάλη στον «Πολίτη»
Σοβαρότατες απειλές κατά του κύπριου προέδρου Νίκου Αναστασιάδη, του διοικητή της
Κεντρικής Τράπεζας Πανίκου Δημητριάδη και μελών των οικογενειών τους διατυπώνουν
άγνωστοι σε επιστολή τους, που εστάλη ταχυδρομικώς στην εφημερίδα «Πολίτης». Οι
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συντάκτες της επιστολής υπογράφουν ως «Ομάδα διάσωσης των καταθέσεων,
ορκισμένοι μέχρι θανάτου». Την υπόθεση ερευνά η αστυνομία.
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