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Αντιπρόεδρος των Ευρωεπιμελητηρίων ο Κ. Μίχαλος
Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος
Μίχαλος αναδείχθηκε ομόφωνα αντιπρόεδρος των Ευρωεπιμελητηρίων στις αρχαιρεσίες
που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια των εργασιών της 114ης Γενικής Συνέλευσης των
Ευρωεπιμελητηρίων, που πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη.
Ο κ. Μίχαλος αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες για τη χάραξη της οικονομικής στρατηγικής
των Ευρωεπιμελητηρίων, της επικοινωνίας και των διεθνών σχέσεων. Στις αρχαιρεσίες
για την ανάδειξη νέου προεδρείου των Ευρωεπιμελητηρίων έλαβαν μέρος πρόεδροι και
εκπρόσωποι των 45 ενώσεων - μελών της Ένωσης Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων
Εμπορίου
και
Βιομηχανίας
(Eurochambres).
Στην ομιλία του κατά τη Γενική Συνέλευση, ο νέος αντιπρόεδρος των Ευρωεπιμελητηρίων
παρουσίασε αναλυτικά τις προτεραιότητες των Επιμελητηρίων ενόψει της ανάληψης
από τη χώρα μας της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Μίχαλος
αναφέρθηκε στους άξονες της ελληνικής προεδρίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 οι
οποίοι
θα
εστιάσουν
στην:
1. Ανάπτυξη, απασχόληση, συνοχή
2. Εμβάθυνση της ΕΕ και ολοκλήρωση της ευρωζώνης
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3.Μετανάστευση και κινητικότητα
4. Θαλάσσια πολιτική
Πλεόνασμα 1,2 δισ. ευρώ στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον Αύγουστο
Πλεόνασμα 1,2 δισ. ευρώ παρουσίασε τον Αύγουστο του 2013 το ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών. Το ποσό αυτό είναι μικρότερο κατά 412 εκατ. ευρώ από εκείνο του
Αυγούστου του 2012, κυρίως λόγω της ανόδου του ελλείμματος του ισοζυγίου των
εισοδημάτων και της εμφάνισης ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων,
στο οποίο είχε καταγραφεί πλεόνασμα τον Αύγουστο του 2012, ενώ αυξήθηκε και το
εμπορικό έλλειμμα. Οι εξελίξεις αυτές αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την άνοδο του
πλεονάσματος του ισοζυγίου των υπηρεσιών.
Οπως σημειώνει η Τράπεζα της Ελλάδος, η σημαντικότερη θετική εξέλιξη του Αυγούστου
είναι η βελτίωση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, κυρίως λόγω της ανόδου των τουριστικών
εισπράξεων. Επίσης, το εμπορικό έλλειμμα εκτός καυσίμων και πλοίων περιορίστηκε,
καθώς συνεχίστηκε η άνοδος των εισπράξεων από εξαγωγές και η μείωση της δαπάνης
για εισαγωγές. Οι εξελίξεις αυτές όμως δεν αντιστάθμισαν την επιδείνωση των ισοζυγίων
καυσίμων και πλοίων, με αποτέλεσμα το συνολικό εμπορικό έλλειμμα να αυξηθεί.
Στα 256 εκατ. ευρώ οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα στο 8μηνο
Καθαρή εισροή ύψους 256 εκατ. ευρώ εμφάνισαν οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από
μη κατοίκους στο διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2013. Ειδικά τον Αύγουστο του 2013
οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους εμφάνισαν καθαρή εισροή ύψους
21 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρής εκροής 270 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο του 2012, χωρίς
αξιοσημείωτες συναλλαγές.
Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζα της Ελλάδος στην κατηγορία των επενδύσεων
χαρτοφυλακίου σημειώθηκε καθαρή εκροή ύψους 10 δισ. ευρώ, έναντι καθαρής εκροής
75,6 δισ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2012, κυρίως λόγω της μείωσης των
τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.
Επίσης, εκροή σημειώθηκε και λόγω της αύξησης των τοποθετήσεων των εγχώριων
θεσμικών επενδυτών κυρίως σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού.
Οι καταληκτικές προθεσμίες για την υποβολή των συγκεντρωτικών
καταστάσεων
Σε ένα μήνα από σήμερα θα ξεκινήσει η εκπνοή των προθεσμιών υποβολής των
συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών και στελέχη του υπουργείου
Οικονομικών προτείνουν στους φορολογουμένους να μην περιμένουν έως την τελευταία
στιγμή για να καταθέσουν τα σχετικά στοιχεία στο Τaxisnet.
Σημειώνεται πως με τις συγκεντρωτικές καταστάσεις το υπουργείο ζητά από κάθε
επιτηδευματία, να υποβάλλει στοιχεία για το σύνολο των συναλλαγών με τους πελάτες
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και τους προμηθευτές του για με παραστατικά καθαρής αξίας μεγαλύτερης των 300
ευρώ.
Συγκεντρωτικές καταστάσεις για το 2012, έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν όλοι οι
ελεύθεροι επαγγελματίες με ατομική επιχείρηση καθώς και όλες τις εταιρείες και
κοινοπραξίες που είχαν δραστηριότητα μέσα στο ημερολογιακό έτος .
Η προθεσμία υποβολής όλων των καταστάσεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για
τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2012, καθώς και των
ισοζυγίων για τις χρήσεις που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2012, παρατάθηκε στις 30
Σεπτεμβρίου μέχρι την 18η Νοεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει
σε 1,2,3, μέχρι την 21η Νοεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε
4,5,6, μέχρι την 25η Νοεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 7,8,9
και μέχρι την 28η Νοεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 0.
Κ. Χατζηδάκης: Δεν είμαστε σε επενδυτική «άνοιξη»
Αυξημένος είναι ο όγκος των επενδυτικών σχεδίων που κατατίθενται στο υπουργείο
Ανάπτυξης σε σχέση με την περασμένη χρονιά χωρίς ωστόσο να υπάρχουν αντίστοιχα
ενθαρρυντικά στοιχεία ως προς την ταχύτητα επεξεργασίας και έγκρισής τους με
αποτέλεσμα
να
διαψεύδονται
οι
προσδοκίες
για
«fast
track».
Ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης, σύμφωνα με το protothema.gr, απαντώντας
στην Βουλή σε σχετική ερώτηση της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη που του επισήμανε ότι
«δεν υπάρχει ούτε fast ούτε track… υπάρχουν επενδυτικά σχέδια από την άνοιξη τυ 2012
και δεν έχει εγκριθεί κανένα», ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «προφανώς δεν είμαστε σε
επενδυτική άνοιξη. Απλά κάτι έχει αρχίσει να κινείται, κάποιες επιχειρήσεις εκδηλώνουν
ενδιαφέρον: Hp, Phillip Morris, ZTE κ.α. Αυτό που απομένει είναι η ανάκτηση της
εμπιστοσύνης…
Χρειάζεται
σύστημα,
ταχύτητα,
πατριωτισμός».
Πρόσθεσε δε ότι το πρώτο 6μηνο του 2013 παρουσιάζει αύξηση κατά 40% ως προς την
κατάθεση επενδυτικών σχεδίων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 και
εξήγησε «σε εμάς έχουν κατατεθεί 39 σχέδια και έχουν αξιολογηθεί ενώ στην περιφέρεια
κατατέθηκαν 92 από τα οποία αξιολογήθηκαν τα 68».
Σύσκεψη στο Μαξίμου για τον «πονοκέφαλο» της κινητικότητας στο Δημόσιο
Το θέμα της κινητικότητας και οι διαφορές ανάμεσα στις συμβιβαστικές προτάσεις
κυβέρνησης και τις σαφώς σκληρότερες της τρόικας θα τεθούν επί τάπητος στο
Κυβερνητικό Συμβούλιο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το οποίο συνεδριάζει το μεσημέρι
υπό την προεδρία του Αντώνη Σαμαρά.Υπενθυμίζεται ότι βάσει Μνημονίου, το 2013
πρέπει να απομακρυνθούν από το Δημόσιο 4.000 υπάλληλοι και άλλοι 11.000 το 2014
μέσω
της
διαθεσιμότητας.
Με το ξαφνικό λουκέτο στην ΕΡΤ απολύθηκαν 2.662 εργαζόμενοι αορίστου χρόνου,
αριθμός ο οποίος προσμετρήθηκε στις υποχρεωτικές απομακρύνσεις που έπρεπε να
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γίνουν εντός του έτους. Ωστόσο, από την τρόικα υπήρξε η ένσταση ότι από αυτό τον
αριθμό πρέπει να αφαιρεθούν οι νέες προσλήψεις στην Δημόσια Τηλεόραση. Όπως
αναφέρει το «Έθνος» της Παρασκευής, στην κυβέρνηση υπάρχει προβληματισμός για
τους περίπου 1.400 υπαλλήλους που πρέπει να απομακρυνθούν βάσει της δέσμευσης των
4.000 εντός του 2013.
Με το ποσό των 12.137.040.000 ευρώ θα επιχορηγηθούν τα Ταμεία
Αναλυτικά στοιχεία για το πώς διαμορφώνονται τα ποσά επιχορηγήσεων των
ασφαλιστικών ταμείων από τον τακτικό προϋπολογισμό διαβιβάστηκαν στη Βουλή από
τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα.
Σύμφωνα με το έγγραφο που διαβιβάστηκε, με ημερομηνία 14 Οκτωβρίου, σε απάντηση
ερώτησης της βουλευτού των Ανεξάρτητων Ελλήνων Μαρίας Κόλλια-Τσαρουχά το
συνολικό ποσό ύψους 12.137.040.000 ευρώ που θα πάρουν τα ταμεία, θα καταμεριστεί
ως εξής:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΙΚΑ 2.800.000.000 ευρώ
ΟΓΑ 3.140.000.000 ευρώ
ΟΑΕΕ 1.400.000.000 ευρώ
ΕΟΠΥΥ 1.108.000.000 ευρώ
ΝΑΤ 1.000.000.000 ευρώ
ΤΑΠ-ΟΤΕ 534.600.000 ευρώ
ΟΑΕΔ 473.990.000 ευρώ
ΕΚΑΣ 750.000.000 ευρώ
Κοινωνική Χρηματοδότηση 320.000.000 ευρώ
Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στους τομείς ασφάλισης της ΔΕΗ 578.000.000 ευρώ
Λοιπά Ταμεία 31.750.000 ευρώ

Η ερώτηση προς το υπουργείο Οικονομικών της βουλευτού των Ανεξάρτητων Ελλήνων
αφορούσε στο ενδεχόμενο νέων περικοπών σε μισθούς και συντάξεις με δεδομένα και τα
ελλείμματα στα τρία μεγαλύτερα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ) που
καλύπτουν τις συντάξεις του 90% των ασφαλισμένων.
Αισιόδοξος ο Μητσοτάκης για την πορεία της Ελλάδας
Την αισιοδοξία ότι η Ελλάδα θα ξεπεράσει την κρίση, παρά τη δύσκολη περίοδο που
διανύει, εξέφρασε ο επίτιμος πρόεδρος της ΝΔ, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, απαντώντας
σε ερώτηση δημοσιογράφων που του ευχήθηκαν για τα 95α γενέθλιά του. Ο κ.
Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η χώρα έχει μπροστά της μια δύσκολη διαπραγμάτευση,
ωστόσο υπογράμμισε ότι «είμαι αισιόδοξος για το αποτέλεσμα. Είμαι ξεκάθαρος
ευρωπαϊστής. Πιστεύω ότι οι Ευρωπαίοι στο τέλος θα πράξουν το χρέος τους. Έστω και
αν περάσουμε μέσα από δύσκολες φάσεις στη διαπραγμάτευση».
Παράλληλα, ο επίτιμος πρόεδρος της ΝΔ επεσήμανε ότι στόχος είναι η χώρα να βγει
αλώβητη από την κρίση και συνέστησε μετριοπάθεια. «Δεν είναι ώρα να λύσουμε όλες
μας τις διάφορες τώρα. Όχι όξυνση. Ελάχιστη εθνική συνεννόηση. Η Ένωση δίνει δύναμη.
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Το να δυναμιτίζουμε την ατμόσφαιρα είναι λάθος. Θα σφίξουν οι Έλληνες άλλη μια φορά
τα δόντια και θα τα καταφέρουμε», πρόσθεσε.
Στη 'Θράκη 2013' το ΒΕΘ
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) προτίθεται να συμμετάσχει 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, στην Κομοτηνή, με μια νέα τιμολογιακή πολιτική [κόστος
συμμετοχής 40,00 ευρώ /τ.μ. σε στεγασμένο σταντ με εξοπλισμό], στοχεύει στην ώθηση
της τοπικής παραγωγής. Παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει για άλλη μια χρονιά σημείο
αναφοράς για τις επιχειρήσεις και τους φορείς της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων
και
της
Νοτιοανατολικής
Ευρώπης.
Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκθεσιακής πολιτικής και στήριξης των επιχειρήσεων –
μελών του, το ΒΕΘ θα παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα συμμετοχής στην εν
λόγω έκθεση, με προνομιακούς όρους. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν
να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του Β.Ε.Θ., στα
τηλέφωνα επικοινωνίας : 2310-271708 & 2310-271854 μέχρι την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου
, προκειμένου να τους σταλεί η σχετική φόρμα συμμετοχής.

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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