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Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Κασιµάτης
Πέθανε σε ηλικία 62 ετών, µετά από µάχη µε τον καρκίνο, ο πρόεδρος του Εµπορικού και
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πειραιά και επίτιµος πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης
Επιµελητηρίων Γιώργος Κασιµάτης. Η νεκρώσιµος ακολουθία θα ψαλεί αύριο στις 15.30 µετά
το µεσηµέρι, στο Ναό Αγίας Τριάδας στον Πειραιά.
Ο Γιώργος Κασιµάτης εκλεγόταν στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πειραιά από το
1987.
Την έκδοση ψηφίσµατος αποφάσισε η διοικητική επιτροπή της ΚΕΕΕ, η οποία συνήλθε σε
έκτακτη συνεδρίαση µε αφορµή την αναγγελία του θανάτου του επίτιµου προέδρου της,
αναγνωρίζοντας την πολυετή προσφορά του τόσο από τη θέση του προέδρου όσο και του
γενικού γραµµατέα της ΚΕΕΕ για την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό του
επιµελητηριακού θεσµού.
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Εκδήλωση του ΒΕΘ, αύριο, για τη στήριξη της µικρής επιχείρησης
Οι τρόποι στήριξης της µικρής επιχείρησης, που αποτελεί τον πιο ευάλωτο κρίκο στην αλυσίδα
της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, θα τεθούν επί τάπητος σε εκδήλωση που
συνδιοργανώνουν το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Β.Ε.Θ.), το Γραφείο
Ισότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, και ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (Σ.Ε.Γ.Ε.).
Η εκδήλωση µε θέμα «Στήριξη Μικρής Επιχείρησης» θα πραγματοποιηθεί, αύριο, Τετάρτη
17 Απριλίου, στις 18.00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης, στην οδό Αριστοτέλους 27.
Έκαψαν το αστυνοµικό τµήµα Ιερισσού
Στις φλόγες παραδόθηκε το αστυνοµικό τµήµα Ιερισσού τα ξηµερώµατα της Τρίτης. Σύµφωνα
µε τις πληροφορίες, έχουν καεί επίσης τρία οχήµατα, που ήταν σταθµευµένα έξω από το
αστυνοµικό τµήµα, εκ των οποίων δύο βαν, που είχαν κατασχεθεί, κι ένα ΙΧ. Οι κάτοικοι
καταγγέλλουν προβοκάτσια, για να δυσφηµιστεί ο αγώνας που δίνουν κατά της λειτουργίας
των µεταλλείων χρυσού στις Σκουριές.
Όπως σηµειώνεται σε τοπικά µέσα ενηµέρωσης, οι κάτοικοι της Ιερισσού είχαν ανοίξει τα
οδοφράγµατα το µεσηµέρι της ∆ευτέρας, µε απόφαση της Επιτροπής Αγώνα και η πρόσβαση
στο χωριό είναι ελεύθερη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το απόγευµα της ∆ευτέρας αστυνοµικές
δυνάµεις άδειασαν το αστυνοµικό τµήµα από ό,τι είχε µείνει µέσα και µετέφεραν σε άλλο
σηµείο ένα καινούριο αυτοκίνητο που είχε κατασχεθεί. Σύµφωνα µε τοπικά µέσα ενηµέρωσης,
το κτίριο, στο οποίο στεγάζεται το αστυνοµικό τµήµα, ανήκει σε ενεργό στέλεχος της
Επιτροπής Αγώνα.
Σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 4,57 εκατ.ευρώ η Alpha Bank
Εγκρίθηκε την Τρίτη από την β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση των µετόχων της Alpha Bank
η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ), στο πλαίσιο της κάλυψης των κεφαλαιακών της
αναγκών, συνολικού ύψους 4,57 δισ. ευρώ.
Κατά την παρέµβασή του στη συνέλευση, ο πρόεδρος της τράπεζας Γιάννης Κωστόπουλος,
απηύθυνε πρόσκληση στους µετόχους να συµµετάσχουν στην αύξηση, λέγοντας ότι η
διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης αποτελεί το «κλειδί» για την πορεία της τράπεζας και του
τραπεζικού συστήµατος γενικότερα.
Σε καθοδική πορεία στην αγορά οι ακάλυπτες επιταγές
Συνεχίζεται, µαζί µε την αύξηση των λουκέτων, η τάση περιορισµού των ακάλυπτων επιταγών
από την αγορά, σηµειώνοντας 77,33% µείωση το φετινό Μάρτιο σε σχέση µε το Μάρτιο του
2012.
Επίσης, σηµαντική µείωση, κατά 54%, παρατηρείται και σε επίπεδο τριµήνου ως προς τα ποσά
των ακάλυπτων επιταγών και των απλήρωτων συναλλαγµατικών.
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Πιο συγκεκριµένα, τον τρίτο µήνα του έτους οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν σε 4.146 τεµάχια,
συνολικού ύψους 45,804 εκατ. ευρώ και οι απλήρωτες συναλλαγµατικές ανήλθαν σε 6.601
τεµάχια, αντίστοιχου ύψους αξίας 10,119 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάδα µοναδική χώρα στην ΕΕ µε αποπληθωρισµό
Η Ελλάδα είναι η µοναδική χώρα, προς το παρόν τουλάχιστον, στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε
αρνητικό πληθωρισµό, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δηµοσιοποίησε την Τρίτη η
Eurostat. Συγκεκριµένα, στη χώρα µας ο δείκτης τιµών καταναλωτή διαµορφώθηκε στο -0,2%,
ενώ ακολουθούν η Λετονία (0,3%) και η Σουηδία (0,5%).Το Μάρτιο του 2012 ο πληθωρισµός
στην Ελλάδα είχε διαµορφωθεί σε 1,4%.
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