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Το ΒΕΘ συµµετέχει στην 1η Εµπορική – Ενεργειακή και Παραγωγική Έκθεση ‘Βοιωτία 2012’
Στην 1η Εµπορική – Ενεργειακή και Παραγωγική Έκθεση ‘Βοιωτία 2012’ προτίθεται να συµµετάσχει το
Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ). H έκθεση θα πραγµατοποιηθεί από τις 21 έως τις 27
Νοεµβρίου, στο χώρο του εργοστασίου Unicot,, που βρίσκεται στη διασταύρωση Λιβαδειάς – Ορχοµενού.
Την έκθεση διοργανώνει το Επιµελητήριο Βοιωτίας. Το ΒΕΘ στο πλαίσιο
πλαίσιο της συνεχιζόµενης εκθεσιακής
του πολιτικής και στήριξης των επιχειρήσεων-µελών
επιχειρήσεων µελών του, αλλά και της αρµονικής συνεργασίας των δύο
επιµελητηρίων, παρέχει στα µέλη του τη δυνατότητα συµµετοχής τους σε σταντ 12 τετραγωνικών µέτρων,
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του κανονισµού συµµετοχής σε εκθέσεις εσωτερικού. Οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται µέχρι τη ∆ευτέρα, 12 Νοεµβρίου, στο γραφείο ∆ηµοσίων
Σχέσεων του επιµελητηρίου, στα τηλέφωνα 2310-271708,
2310
2310-271854,
271854, προκειµένου να τους αποσταλε
αποσταλεί η
φόρµα συµµετοχής.
Λήγουν οι προθεσµίες για την αυτοαπογραφή στο ΓΕΜΗ
Λήγει στις 3 Νοεµβρίου η προθεσµία για την αυτοαπογραφή των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ που το ΑΦΜ
τους καταλήγει σε 2. Όσοι ενδιαφερόµενοι δεν έχουν προχωρήσει σε αυτοαπογραφή των επιχ
επιχειρήσεων
τους θα πρέπει να σπεύσουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και αποστολής ή προσκόµισης των
απαραίτητων εγγράφων στην υπηρεσία ΓΕΜΗ του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ). Για
περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα
Μητρώου – ΓΕΜΗ- Υ.Μ.Σ. του ΒΕΘ, Αριστοτέλους 27 (3ος όροφος) -54627
54627 Θεσσαλονίκη και στα
τηλέφωνα 231-0272502, 2310-241158,
241158, 2310-241668,
2310
fax: 2310-232667, 2310-281635
281635 και στο email:mit@veth.gov.gr και gemi@veth.gov
gov.gr .
Τελευταίες διαβουλεύσεις στην κυβέρνηση µε φόντο τις κόκκινες γραµµές της τρόικας
Η αντίστροφη µέτρηση για
ια την κατάθεση στη Βουλή του πακέτου των µέτρων έχει αρχίσει για την
κυβέρνηση, ωστόσο, το µέτωπο µε τη ∆ηµοκρατική Αριστερά (∆ΗΜΑΡ) για τα εργασιακά δεν έχει κλείσει.
Με δεδοµένο το σθεναρό «όχι» της τρόικας στις αλλαγές που επιθυµεί η ∆ΗΜΑΡ, ο Αντώνης Σ
Σαµαράς θα
επικοινωνήσει µε τον Φώτη Κουβέλη εντός της ηµέρας, ώστε να πάρει την τελική του θέση. Σηµειώνεται
ότι η τρόικα παραµένει ανυποχώρητη σε τρία σηµεία: το 10% του οικογενειακού επιδόµατος, την
επεκτασιµότητα των συλλογικών συµβάσεων και την κύρωση από τη Βουλή των ιδιωτικοποιήσεων.
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Όπως άφησε, µάλιστα χθες, να εννοηθεί ο υπουργός Οικονοµικών, Γιάννης Στουρνάρας δεν υπάρχουν
πολλά περιθώρια για περαιτέρω διαπραγµάτευση µε την τρόικα. Όπως µάλιστα εξήγησε, κατά την τρόικα
το πρώτο ζήτηµα είναι ήδη νοµοθετηµένο
οθετηµένο ενώ το δεύτερο, επίσης κατά την τρόικα, δεν ισχύει σχεδόν
πουθενά.
Αύξηση 5% στο δείκτη τιµών παραγωγού στη βιοµηχανία το Σεπτέµβριο
Αύξηση 5% σηµείωσε ο γενικός δείκτης τιµών παραγωγού στη βιοµηχανία τον Σεπτέµβριο, σε σύγκριση µε
τον αντίστοιχο
ιχο δείκτη του Σεπτεµβρίου 2011, έναντι αύξησης 8,3% που σηµειώθηκε κατά την ίδια
σύγκριση των δεικτών το 2011 προς το 2010. Σύµφωνα τα στοιχεία που δηµοσίευσε, σήµερα, η Ελληνική
Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η εξέλιξη αυτή στο κόστος παραγωγής των ελληνικών βιοµηχανιών οφείλεται
στις εξής µεταβολές των
ν δεικτών των επιµέρους αγορών:
α.Στην
Στην
αύξηση
του
δείκτη
τιµών
παραγωγού
εγχώριας
αγοράς
κατά
5,1%.
β. Στην αύξηση του δείκτη τιµών παραγωγού εξωτερικής αγοράς κατά 4,5%.
Μέσω τράπεζας οι συναλλαγές άνω των 500 ευρώ σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα
Υποχρεωτική µέσω τραπεζών, µε επιταγές, πιστωτικές κάρτες ή χρέωση λογαριασµού, προτίθεται το
υπουργείο Οικονοµικών να κάνει τη διενέργεια συναλλαγών αξίας άνω των 500 ευρώ, σύµφωνα µε Τα
Νέα, ως µέρος των προσπαθειών για πάτ
πάταξη
αξη της φοροδιαφυγής. Το νέο όριο θα περιληφθεί στο
νοµοσχέδιο για την κατάργηση του ΚΒΣ, το οποίο θα καθιερώνει επίσης ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων για
ελεύθερους επαγγελµατίες και επιχειρήσεις.
ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκαν κατά 7,2% οι εξαγωγές
Η αύξηση κατά 7,2% των εξαγωγών τον Αύγουστο σε συνδυασµό µε τη µείωση κατά 8,5% των εισαγωγών
είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση του εµπορικού ισοζυγίου κατά 22,2%. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία για
τις εµπορευµατικές συναλλαγές που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική
Στατι
Αρχή.
Κλείνει την πόρτα της ΕΚΤ για αγορά οµολόγων αναφορικά µε την Ελλάδα, ο Μ. Ντράγκι
«Το πρόγραµµα (σ.σ. αγοράς οµολόγων των υπερχρεωµένων κρατών της Ευρωζώνης από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα) δεν αφορά καθόλου την Ελλάδα, καθώς απευθύνεται αποκλειστικά
αποκλειστικά σε χώρες οι οποίες
εξακολουθούν χρηµατοδοτούνται από τις αγορές κεφαλαίων», επισηµαίνει ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο
Ντράγκι, σε συνέντευξή του που δηµοσιεύεται στο γερµανικό περιοδικό Der Spiegel.. Στη συνέντευξη, ο κ.
Ντράγκι υπεραµύνεται της απόφασης
όφασης της ΕΚΤ για αγορά οµολόγων από τις υπερχρεωµένες χώρες του
ευρώ, υποστηρίζοντας ότι «τα επιτόκια σε ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες περιείχαν πρόσθετη επιβάρυνση
για εικασίες σχετικά µε ενδεχόµενη κατάρρευση της Ευρωζώνης, άρα, επειδή αυτές οι εικασίες ή
ήταν
αδικαιολόγητες, έπρεπε να δράσουµε για να τις καταπολεµήσουµε».
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