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Στο 3,8% του ΑΕΠ ανήλθε η ύφεση στο δεύτερο τρίµηνο του 2013
Στο 3,8% του ΑΕΠ ανήλθε η ύφεση στο δεύτερο τρίµηνο του 2013, αισθητά καλύτερη σε
σχέση µε την προκαταρκτική εκτίµηση της στατιστικής Αρχής που τοποθετούσε στο 4,6% την
πτώση του ΑΕΠ στο διάστηµα Απριλίου - Ιουνίου 2013.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η διαφορά αυτή είναι αποτέλεσµα
της χρησιµοποίησης στοιχείων που δεν ήταν διαθέσιµα κατά την πρώτη εκτίµηση. Τα στοιχεία
αυτά είναι είτε µηνιαία (όπως στοιχεία µηνός Ιουνίου εισαγωγών και εξαγωγών) είτε
τριµηνιαία (όπως δείκτες κύκλου εργασιών των κλάδων των υπηρεσιών και στοιχεία της
έρευνας εργατικού δυναµικού).
Ειδικότερα οι επιδόσεις των κλάδων παροχής καταλύµατος και εστίασης και άλλων υπηρεσιών
ήταν πιο ισχυρές από τις αρχικές εκτιµήσεις, λόγω µεγαλύτερης θετικής επίπτωσης του
τουρισµού. Ταυτόχρονα το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου ήταν µικρότερο από αυτό που
είχε υπολογιστεί κατά την πρώτη εκτίµηση. Η συνολική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε
µείωση κατά 6,3% σε σχέση µε το δεύτερο τρίµηνο του 2012.
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To πρωτογενές πλεόνασµα στο επίκεντρο της οµιλίας Σαµαρά στη ∆ΕΘ
Μήνυµα ελπίδας θα επιχειρήσει να στείλει ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς κατά την οµιλία
του στη ∆ΕΘ το µεσηµέρι του Σαββάτου.
Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του αναµένεται να βρεθεί η ανάγκη επίτευξης πρωτογενούς
πλεονάσµατος, για να τονίσει ότι είναι ορατός ο στόχος της ανάκαµψης και πως τα δύσκολα
έχουν περάσει. Ο πρωθυπουργός θα εγκαινιάσει την 78η ∆ΕΘ στις 10:00 και στην οµιλία που
θα κάνει στη συνέχεια αναµένεται να αναφερθεί στους µέχρι τώρα καρπούς της πολιτικής της
κυβέρνησης και στην περαιτέρω πορεία για την έξοδο της χώρας από την κρίση, ενώ θα
κατηγορήσει και την αξιωµατική αντιπολίτευση για τη στάση που τηρεί.
Με τους ένστολους ξεκινούν οι κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη
Με συγκέντρωση ένστολων στον Λευκό Πύργο και πορεία µέχρι το υπουργείο ΜακεδονίαςΘράκης ξεκινούν σήµερα το απόγευµα οι κινητοποιήσεις στο πλαίσιο της 78ης ∆ΕΘ. Τέσσερα
είναι τα βασικά συλλαλητήρια που οργανώνονται για τις 6 το απόγευµα του Σαββάτου, λίγες
ώρες µετά τα εγκαίνια της 78ης ∆ΕΘ από τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαµαρά.
Η ΓΣΕΕ, η Α∆Ε∆Υ, το ΕΚΘ και η Ε∆ΟΘ καλούν στο άγαλµα του Βενιζέλου, το ΠΑΜΕ στην
πλατεία Αριστοτέλους, οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς στην Καµάρα και οι
επιτροπές κατοίκων της Χαλκιδικής κατά της εξόρυξης χρυσού στην πλατεία Αγίας Σοφίας.
Στο συλλαλητήριο στο άγαλµα του Βενιζέλου θα δώσει το «παρών» ο Αλέξης Τσίπρας,
επικεφαλής µεγάλης αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελούµενη από βουλευτές και στελέχη.
Στην αιχµή των συλλαλητηρίων θα βρεθούν οι εργαζόµενοι στην ΕΛΒΟ και τις άλλες
αµυντικές βιοµηχανίες, της ΕΥΑΘ, οι απολυµένοι της ΕΡΤ, εκπαιδευτικοί, εργαζόµενοι στους
ΟΤΑ, στον χώρο της υγείας και άλλοι κλάδοι που πλήττονται ιδιαίτερα.
Εκθέσεις για την αποτελεσµατικότητα της φορολογικής διοίκησης ζήτησε ο Γ.
Στουρνάρας
Τις τριµηνιαίες απολογιστικές εκθέσεις για την επίτευξη των στόχων της φορολογικής
διοίκησης ζήτησε από τη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων ο υπουργός Οικονοµικών
Γιάννης Στουρνάρας. Ο υπουργός ζήτησε από το Γνωµοδοτικό Συµβούλιο της Γενικής
Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων την κοινοποίηση των πορισµάτων αναφορικά µε την
αποτελεσµατικότητα της φορολογικής διοίκησης και τις τυχόν παρατηρούµενες αποκλίσεις από
τους στόχους των εσόδων, αλλά και τεχνική βοήθεια σε θέµατα στοχοθέτησης και αξιολόγησης
του
ανθρώπινου
δυναµικού.
Με απόφαση που έχει ήδη εκδώσει ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης
έχουν καθοριστεί τα κριτήρια αξιολόγησης των προϊσταµένων εφοριών και ελεγκτών, τα οποία
βασίζονται στην επίτευξη των στόχων που τίθενται ανά τρίµηνο για αύξηση των φορολογικών
εσόδων. Η αξιολόγηση µετρά αναδροµικά από 1ης Ιουνίου 2013 και όσοι προϊστάµενοι
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εφοριών και προϊστάµενοι ελεγκτών έως το τέλος του πρώτου εξαµήνου µείνουν
«ανεξεταστέοι», θα µετακινηθούν.

Ρύθµιση χρεών στα Ταµεία υπό την απειλή κατασχέσεων
Ύστατη ευκαιρία να ρυθµίσουν τα χρέη τους προς τα ασφαλιστικά ταµεία έχουν 800.000
οφειλέτες, καθώς εάν δεν το κάνουν θα βρεθούν αντιµέτωποι µε µέτρα αναγκαστικής
είσπραξης οφειλών, δηλαδή κατασχέσεις και πλειστηριασµούς.
Τα ασφαλιστικά ταµεία δίνουν τη δυνατότητα στους οφειλέτες να τακτοποιήσουν και τα ποσά
της φετινής χρονιάς. Σχετική ρύθµιση υπήρχε από το ΙΚΑ, ενώ τώρα την ίδια τακτική υιοθετεί
και ο Οργανισµός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών.
Στα 1,97 δισ. ευρώ η παραγωγή ασφαλίστρων στην Ελλάδα στο πρώτο εξάµηνο του 2013
Μείωση 11% κατέγραψε η παραγωγή ασφαλίστρων στην Ελλάδα σε ετήσια βάση στο πρώτο
εξάµηνο του 2013. Σύµφωνα µε την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας (ΕΑΕΕ) η
παραγωγή ασφαλίστρων διαµορφώθηκε στα 1,97 δισ. ευρώ, έναντι 2,22 δισ. ευρώ στο πρώτο
εξάµηνο του 2012.
Η παραγωγή ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις ζωής µειώθηκε στο πρώτο εξάµηνο 2013 κατά
17,6%, στις ασφαλίσεις κατά ζηµιών η πτώση ήταν 5,8%, στην αστική ευθύνη οχηµάτων η
µείωση της παραγωγής άγγιξε το 8%, ενώ στους λοιπούς κλάδους ζηµιών η πτώση ήταν 3,6%.
Την Κυριακή τα εγκαίνια του περιπτέρου του ΒΕΘ στην 78η ∆ΕΘ
∆υναµικά παρών δηλώνει φέτος, το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) στην 78η
∆ΕΘ, που θα πραγµατοποιηθεί από τις 7 έως τις 15 Σεπτεµβρίου. Το ΒΕΘ, στη συνεχή
προσπάθειά του για πολύπλευρη και αποτελεσµατική στήριξη των µελών του καθώς και για
την προβολή των παραγοµένων από τις βιοτεχνικές επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης ελληνικών
προϊόντων, συµµετέχει στη ∆ΕΘ, µε οµαδική συµµετοχή, στο περίπτερο 16 (είσοδος από την
οδό Εγνατία).
Τα εγκαίνια του περιπτέρου του επιµελητηρίου, θα τελέσει ο υπουργός Μακεδονίας-Θράκης,
Θεόδωρος Καράογλου, την Κυριακή , στις 11.30 π.µ.
Στο περίπτερο του ΒΕΘ, συµµετέχουν επιχειρήσεις από σηµαντικούς κλάδους της οικονοµίας,
οι οποίες θα αναπτυχθούν σε σταντ εµβαδού από 12 έως 24 τµ. Οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις
µεταξύ άλλων προέρχονται από τους χώρους των: χηµικών προϊόντων, κουφωµάτων
αλουµινίου, υαλοπινάκων ασφαλείας, βιοµηχανίας τεντών, παρασκευής και εµπορίας
χρωµάτων, χειροποίητων κεντηµάτων, λευκών ειδών, κατασκευής µεταλλικών επίπλων,
εµπορίας επίπλων.
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Επιπλέον, το ΒΕΘ -σε ειδικό σταντ- θα παρέχει πληροφορίες για τις υπηρεσίες που προσφέρει
στα µέλη του καθώς και για το πλαίσιο των δραστηριοτήτων που αναπτύσσει, για τη στήριξη
τους.
Το περίπτερο του ΒΕΘ θα είναι ανοιχτό για το κοινό τις ώρες λειτουργίας της 78ης ∆ΕΘ,
δηλαδή, τις καθηµερινές από τις 16.00 µµ έως τις 22.00 µµ, τα Σαββατοκύριακα από τις 10.00
το πρωί έως τις 22.00 το βράδυ. Ειδικά το Σάββατο, πρώτη ηµέρα της 78ης ∆ΕΘ, η Έκθεση θα
λειτουργήσει από τις 12.00 το µεσηµέρι µέχρι τις 22.00 το βράδυ.
Υπενθυµίζεται ότι η φετινή διοργάνωση πραγµατοποιείται από τον ενιαίο πλέον εθνικό
εκθεσιακό φορέα ∆ΕΘ-HELEXPO A.E., ενώ οι βασικοί άξονες στους οποίους θα αναπτυχθεί
είναι η καινοτοµία, η τεχνολογία, η ανάπτυξη και η εξωστρέφεια.
Σε δύο στρατόπεδα οι ηγέτες των G20 για τη Συρία
Σε δύο στρατόπεδα έχουν χωριστεί οι ηγέτες των G20 εξαιτίας της κρίσης στη Συρία. Ρωσία
και Κίνα απορρίπτουν το χτύπηµα στη Συρία, ενώ αρκετές άλλες χώρες της οµάδας
συµµερίζονται µεν την θέση της Ουάσινγκτον πως το συριακό καθεστώς έχει χρησιµοποιήσει
το
χηµικό
οπλοστάσιο
αλλά
δεν
στηρίζουν
την
επέµβαση.
Το ζήτηµα της Συρίας, που τυπικά δεν ήταν στην ηµερήσια διάταξη, κατέληξε να κυριαρχεί
στις εργασίες της Συνόδου και καθόριζε και τις διµερείς συναντήσεις που είχαν οι ηγέτες στο
περιθώριό της. Το κλίµα διχασµού µετέφερε ο ιταλός πρωθυπουργός Ενρίκο Λέτα µετά το
δείπνο εργασίας: «Ολοκληρώθηκε η συνάντηση, στην οποία επιβεβαιώθηκε η διάσταση για τη
Συρία»
έγραψε
στο
twitter
τη
νύχτα.
Νωρίτερα, η θερµή χειραψία του Οµπάµα µε τον Πούτιν δεν κατάφερε να κρύψει το
ψυχροπολεµικό κλίµα που επικρατεί.

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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