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To ΒΕΘ πάει... στη 'Θράκη 2013'
Με 25 συμμετέχουσες επιχειρήσεις - μέλη του, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
ετοιμάζει τις… βαλίτσες του, προκειμένου να δώσει δυναμικό παρών στην 22η
Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση «Θράκη 2013» που θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις
17 Νοεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κομοτηνής.
Η φετινή έκθεση, με συνδιοργανωτές τη Δ.Ε.Θ.–HELEXPO A.E., την Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ανατολικής
Μακεδονίας - Θράκης ΔΕΚΑΜΑΘ, στοχεύει στην ώθηση της τοπικής παραγωγής. Στο
πλαίσιο αυτό και ακολουθώντας την πάγια τακτική στήριξης της επιχειρηματικότητας,
αλλά και της εκθεσιακής του πολιτικής, που σκοπό έχει την ενίσχυση της εξωστρέφειας
των μελών του, το ΒΕΘ συμμετέχει με εικοσιπέντε επιχειρήσεις, από σημαντικούς
κλάδους της οικονομίας, καταλαμβάνοντας ένα χώρο 336 τμ.
Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις, που αναπτύσσονται σε σταντ εμβαδού από 12 έως 24
τ.μ., μεταξύ άλλων προέρχονται από τους χώρους των: τροφίμων, εκδόσεων βιβλίων,
κατασκευής μεταλλικών επίπλων, υπηρεσιών τροφοδοσίας, δερμάτινων ειδών,
ενδυμάτων ασφαλείας, προκατασκευασμένων κατοικιών, λευκών ειδών, ηλεκτρικών
οικιακών συσκευών, παραγωγής και τυποποίησης ζωοτροφών. Επιπρόσθετα, το ΒΕΘ -σε
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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.
«Σε μια περίοδο που η οικονομία της χώρας έχει ανάγκη από αναπτυξιακές πρωτοβουλίες
και κινήσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας το ΒΕΘ βρίσκεται και πάλι στις
επάλξεις στηρίζοντας τις επιχειρήσεις- μέλη του και προβάλλοντας τα ελληνικά
προϊόντα» τονίζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ Παναγιώτης Παπαδόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι
η Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση «Θράκη», που μετρά 22 χρόνια ζωής, αποτελεί εργαλείο
ανάπτυξης της τοπικής παραγωγής και των επιχειρηματικών δράσεων.
Επαφές Στουρνάρα με την τρόικα, που δείχνει να μαζεύει βαλίτσες
«Θα επιστρέψει η τρόικα μετά το Eurogroup της Πέμπτης;» είναι το ερώτημα που
κυριαρχεί στην κυβέρνηση, καθώς όπως όλα δείχνουν τα περιθώρια των
διαπραγματεύσεων με τους εκπροσώπους των δανειστών έχουν στενέψει. Υπό αυτή την
έννοια, το διπλό ραντεβού του Γ.Στουρνάρα με την τρόικα σήμερα, Τρίτη, θεωρείται
κρίσιμο.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η πρώτη συνάντηση του Γ.Στουρνάρα με την τρόικα, ενώ είναι
προγραμματισμένη και δεύτερη το απόγευμα (17:00). «Αν η τρόικα δεν επιστρέψει στην
Αθήνα μετά το Eurogroup της Πέμπτης, τότε φοβάμαι ότι θα ζητήσει σαφή δείγματα
γραφής για το πως θα κλείσει το δημοσιονομικό κενό του 2014 προτού γυρίσει ξανά στην
Αθήνα». Στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχολιάζει με αυτή τη φράση το ενδεχόμενο
να απαιτηθούν μέτρα για να επιστρέψει η τρόικα στην Αθήνα, όπως έχει συμβεί και στο
παρελθόν.
Την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου υπάρχει συνεδρίαση του Eurogroup, με τη συμμετοχή της
τρόικας, όπου θα γίνει μια πρώτη αξιολόγηση της προόδου που έχει επιτευχθεί και
αναμένεται ότι θα ασκηθεί πίεση προς την Ελλάδα.
Μικροένταση έξω από το ΥΠΟΙΚ και ατύχημα με μοτοσικλετιστή
Μικροένταση επικράτησε έξω από το υπουργείο Οικονομικών στο Σύνταγμα, στη
διάρκεια συγκέντρωσης των απολυμένων καθαριστριών του υπουργείου. Οι απολυμένες
υπάλληλοι της καθαριότητας επιχείρησαν να μπουν στο κτήριο, μόλις αντιλήφθηκαν την
άφιξη μελών των τεχνικών κλιμακίων της τρόικας, αλλά απωθήθηκαν από αστυνομικούς.
Να σημειωθεί πως κατά την άφιξη αξιωματούχων της τρόικας σημειώθηκε ατύχημα με
διερχόμενο μοτοσικλετιστή.
Πρόστιμα 163,6 εκατ. ευρώ καταλόγισε το ΣΔΟΕ τον Οκτώβριο
Πρόστιμα 163,6 εκατ. ευρώ καταλόγισε το ΣΔΟΕ Αττικής τον Οκτώβριο 2013, ενώ
πανελλαδικά εντοπίσθηκαν δεκάδες άλλες υποθέσεις φοροδιαφυγής.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στo πλαίσιο
των ελέγχων και ερευνών για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος κατά τον
Οκτώβριο 2013, διαπίστωσε και απέστειλε τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου στον αρμόδιο
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Οικονομικό Εισαγγελέα και τις αρμόδιες ΔΟΥ για σημαντικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής
και αδήλωτων εισοδημάτων. Συγκεκριμένα το ΣΔΟΕ Αττικής πραγματοποίησε τον
Οκτώβριο 2013, 1.942 ελέγχους με 976 παραβάτες και συνολικό καταλογισμό προστίμων
163,6 εκατ. ευρώ. Οι έλεγχοι αφορούσαν κυρίως αδήλωτα εισοδήματα, μη έκδοση
αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων.
Στη «μαύρη λίστα» επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δεν αποδίδουν ΦΠΑ
Μετά τις κατασχέσεις καταθέσεων για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών, το
υπουργείο Οικονομικών προχωρά ένα βήμα παραπέρα ενεργοποιώντας σχέδιο για
επιβολή φορολογικού «Τειρεσία» σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δεν αποδίδουν
ΦΠΑ και για όσους εντοπίζονται να εκδίδουν εικονικά τιμολόγια. Tο μέτρο που έχει
αποφασίσει να λάβει όπως το περιγράφει ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών
Συστημάτων Χάρης Θεοχάρης αφορά την ηλεκτρονική «απενεργοποίηση» του ΑΦΜ της
επιχείρησης που δεν υποβάλει περιοδική δήλωση ΦΠΑ για δύο συνεχόμενες περιόδους.
Παράλληλα, από 1η Ιανουαρίου 2014 όλες οι επιχειρήσεις και ανάλογα τα βιβλία που
τηρούν θα υποχρεωθούν να υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις κάθε μήνα για τα
έσοδα που έχουν, ενώ αποφασίστηκε να γίνονται συνεχώς ηλεκτρονικές διασταυρώσεις
σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία με κριτήρια
κινδύνου μέσω του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου.
Στο Παρίσι ο Σαμαράς για την ανεργία των νέων
Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για να συμμετέχει στη
δεύτερη συνάντηση κορυφής για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων της Ευρώπης.
Στη συνάντηση θα συμμετέχει κι ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος
φθάνει στη γαλλική πρωτεύουσα σήμερα το βράδυ. Για τη συνάντηση, η οποία θα
πραγματοποιηθεί στο προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων, έχουν προσκληθεί οι Ευρωπαίοι
αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, οι υπουργοί εργασίας, ο πρόεδρος του ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Χέρμαν Βαν Ρομπάι, ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόσο, ο
πρόεδρος του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας επενδύσεων Βέρνερ Χόγιερ. Η συνάντηση αποτελεί συνέχεια της πρώτης
συνάντησης κορυφής που έγινε για τους νέους, στις 3 Ιουλίου στο Βερολίνο.
Ν. Μαριάς: Πρόσκληση συνεργασίας στο ΣΥΡΙΖΑ για τις αυτοδιοικητικές εκλογές
Πρόσκληση για συγκρότηση «αντιμνημονιακού μετώπου» εν όψει αυτοδιοικητικών
εκλογών απηύθυνε σε δυνάμεις του «πατριωτικού δημοκρατικού τόξου» - όπως τις
αποκάλεσε, αλλά κυρίως στον ΣΥΡΙΖΑ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των
Ανεξάρτητων Ελλήνων Νότης Μαριάς, επιβεβαιώνοντας ένα πολιτικό φλερτ που υπάρχει
εδώ και μήνες μεταξύ των ΑΝΕΛ και της Κουμουνδούρου.
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Νότης Μαριάς είπε ότι θα μπορούσαν να συγκροτηθούν «κοινά
ψηφοδέλτια» με τον ΣΥΡΙΖΑ και »άλλες δυνάμεις του πατριωτικού δημοκρατικού τόξου»
σε δήμους ή περιφέρειες. Προανήγγειλε μάλιστα συνάντηση με δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ στο
Ηράκλειο, μέσα στο επόμενο διάστημα.
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Δεν υπάρχει κεντρική συμφωνία κοινής καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ με τους Ανεξάρτητους
Έλληνες, αλλά δεν καταργείται η αυτονομία των τοπικών κοινωνιών, δήλωσε από την
πλευρά του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Σκουρλέτης.
Κασσής: Έκτρωμα ο ΕΝΦΑ
Την πρόθεσή του να καταψηφίσει το νομοσχέδιο για τον ενιαίο φόρο ακινήτων, αν δεν
υπάρξουν αλλαγές, επανέλαβε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μ. Κασσής, μιλώντας στον
τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1. «Αυτό το πράγμα είναι έκτρωμα και δεν πρέπει να περάσει»,
ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει αδικίες και για
τα ακίνητα που βρίσκονται στα αστικά κέντρα, αλλά και στην επαρχία.
Ο κ. Κασσής υποστήριξε ότι στον ενιαίο φόρο ακινήτων πρέπει να εφαρμοστεί η
αναλογικότητα, να φορολογηθούν δηλαδή οι πολίτες βάσει των περιουσιακών τους
στοιχείων. «Καταργώντας το χαράτσι πρέπει να πληρώσουμε λιγότερα», συμπλήρωσε.
Σιμόπουλος: Έως τα Χριστούγεννα οι διαδικασίες για τους αυτοκινητόδρομους
Μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες για να προχωρήσουν
με εντατικούς ρυθμούς τα έργα στους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους της χώρας, δήλωσε ο
γενικός γραμματέας Δημοσίων Έργων Στράτος Σιμόπουλος. Όπως εξήγησε, θα πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί η ψήφιση από τη Βουλή των αναθεωρημένων συμβάσεων
παραχώρησης και να έχουν πληρωθεί με κάποια ποσά οι παραχωρησιούχοι.
Ο κ. Σιμόπουλος μιλώντας στον Σκάι είπε ότι στο σημείο που υπήρξε η καθίζηση στο
Καματερό βρίσκονται σε εξέλιξη τρεις εργολαβίες διευθέτησης χειμάρρων και τα σχετικά
έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2014. Από του χρόνου και μετά, πρόσθεσε,
δεν θα έχουμε τέτοια φαινόμενα. Σημείωσε, ακόμη, ότι πρέπει να προχωρήσει και το έργο
διευθέτησης των νερών από το Ζεφύρι, προϋπολογισμού 170 εκατ., το οποίο έχει
ενταχθεί
στο
ΕΣΠΑ.
Ερωτηθείς αν επιθυμεί να είναι υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης ο κ. Σιμόπουλος
απάντησε ότι δεν αρνείται καμία μάχη στη ζωή του, αν αφορά τη Θεσσαλονίκη.
Συμφώνησε η ΕΕ σε προϋπολογισμό του 2014 με μειωμένες δαπάνες
Μετά από μαραθώνιες διαβουλεύσεις στις Βρυξέλλες, οι «28» κατέληξαν σε συμφωνία για
τον προϋπολογισμό της ΕΕ το 2014, με δαπάνες που μειώνονται στα 135,5 δισ. ευρώ. Η
συμφωνία, που πρέπει να πάρει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θέτει το
έδαφος για τις συνομιλίες με στόχο τη συμφωνία για το επταετές δημοσιονομικό πλάνο
της ΕΕ, «μάχη» που είχε ξεκινήσει νωρίτερα φέτος και θα συνεχιστεί τις επόμενες
εβδομάδες.
Το πρωί της Τρίτης, μετά από συνομιλίες που κράτησαν 15 ώρες, ο επικεφαλής της
λιθουανικής προεδρίας της ΕΕ ανακοίνωσε πως οι «28» και η αντιπροσωπεία του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε συμφωνία. Ο προϋπολογισμός προβλέπει
δαπάνες 135,5 δισ. ευρώ, δηλαδή μειωμένες κατά περίπου 9,4% σε σύγκριση με φέτος
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(περίπου 144,2 δισ. ευρώ). Η πλευρά της Ευρωβουλής επιδίωκε δαπάνες 136,4 δισ. ευρώ
και η πλευρά των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων 135 δισ. ευρώ.
Ερντογάν: Δεν υπάρχει χώρα που ονομάζεται Κύπρος
«Δεν υπάρχει χώρα που ονομάζεται Κύπρος», δήλωσε ο Τούρκος πρωθυπουργός Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας σε συνέδριο στην Πολωνία. "Δεν την δέχθηκαν ως νότια
Κύπρο. Έγινε δεκτή ως Κύπρος. Δεν υπάρχει χώρα που ονομάζεται Κύπρος. Υπάρχει η
τοπική διοίκηση της νότιας Κύπρου. Επειδή, υπάρχει Βόρεια Κύπρος και μια πράσινη
γραμμή υπάρχει μεταξύ τους. Ποιος είναι εκεί στην πράσινη γραμμή; Μονάδες ασφαλείας
του ΟΗΕ. Απολύτως καμία χώρα εντός της ΕΕ δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζει
προβλήματα ασφάλειας. Αυτό το μέρος έχει ένα τέτοιο εσωτερικό πρόβλημα" είπε ο
Τούρκος
πρωθυπουργός.
Οι δηλώσεις του προκάλεσαν αντιδράσεις και στο εσωτερικό της Τουρκίας. Σε άρθρο της
εφημερίδας «Γενίν Ντουζέν», δημοσιογράφος ανέφερε: «ο κ. πρωθυπουργός γνωρίζει
πολύ καλά ότι υπάρχει μια χώρα που ονομάζεται Κύπρος» και συμπλήρωσε: «σε μια χώρα
που λέγεται Κύπρος τι δουλειά έχουν 40.000 δικοί σου στρατιώτες; Γιατί η σημαία του
κυματίζει σε κάθε γωνιά; Ποιος είσαι εσύ και όταν το θέμα των Βαρωσίων έρχεται στην
ημερήσια διάταξη μπορείς να πεις σαν να ήταν ιδιοκτησία σου ότι «εγώ δεν θα δώσω
σπιθαμή γης στην Κύπρο ακόμη και για την πλήρη ένταξη» διερωτάται στο άρθρο.

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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