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Πρόσκληση σε ηµερίδα του ΒΕΘ τη ∆ευτέρα 12 Νοεµβρίου
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) διοργανώνει την ∆ευτέρα 12 Νοεµβρίου, στις
18.30 µµ, στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace, Μοναστηρίου 305- 307 τη δεύτερη, κατά σειρά
ηµερίδα, στο πλαίσιο της παρουσίασης του έργου «Regional Business Development through the
Use of Information and Communication Technologies» (Περιφερειακή Επιχειρηµατική Ανάπτυξη
µέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών).
Το έργο είναι ενταγµένο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- Βουλγαρία
2007- 2013. Στόχος του έργου είναι η δηµιουργία των απαραίτητων δοµών για την ενίσχυση και
ανάδειξη της επιχειρηµατικότητας στη διασυνοριακή περιοχή. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα
παρουσιασθεί η πλατφόρµα Ηλεκτρονικού Επιχειρείν καθώς και η πλατφόρµα του Συνηγόρου
του Επιχειρηµατία.
Ψηφοφορία σε κλοιό διαδηλώσεων
Εν µέσω κορύφωσης της πολιτικής ζύµωσης στα κόµµατα που στηρίζουν την κυβέρνηση,
προκειµένου να διασφαλιστεί η υπερψήφιση του Μνηµονίου 3, το πολυνοµοσχέδιο των 279
σελίδων, που περιλαµβάνει σε ένα µόνο άρθρο οδυνηρές περικοπές µισθών, συντάξεων και
επιδοµάτων, φορολογικές επιβαρύνσεις και ανατροπές στα εργασιακά, εισήχθη το πρωί στην
Ολοµέλεια της Βουλής. Η ψηφοφορία αναµένεται να διεξαχθεί νωρίς το βράδυ, την ώρα που θα
βρίσκονται σε εξέλιξη απεργιακά συλλαλητήρια.
ΙΟΒΕ: Μικρή επιδείνωση του οικονοµικού κλίµατος
Μικρή επιδείνωση παρουσίασε το οικονοµικό κλίµα τον Οκτώβριο, µε τον σχετικό δείκτη του
ΙΟΒΕ να υποχωρεί ελαφρώς στις 75,8 µονάδες από 76,1 µονάδες που ήταν τον προηγούµενο
µήνα. Σύµφωνα µε το Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών, η µικρή βελτίωση των
επιχειρηµατικών προσδοκιών στη Βιοµηχανία και στις Κατασκευές, αντισταθµίζεται από την
έντονη µείωση των προσδοκιών στις Υπηρεσίες και το Λιανικό Εµπόριο, αλλά και την περαιτέρω
υποχώρηση της καταναλωτικής εµπιστοσύνης. «Η παράταση της διαπραγµάτευσης µε τους
πιστωτές για τα µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής και τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις για
άλλον έναν µήνα επηρεάζει αρνητικά την οικονοµική δραστηριότητα», αναφέρει το ΙΟΒΕ στην
έκθεσή του.
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Γενικός Γραµµατέας δηµόσιων εσόδων στο υπ. Οικονοµικών
Την τοποθέτηση γενικού γραµµατέα δηµοσίων εσόδων στο υπουργείο Οικονοµικών πενταετούς
θητείας και κατάργηση της θέσης του γενικού γραµµατέα φορολογικών και τελωνειακών
θεµάτων προβλέπει το πολυνοµοσχέδιο. Ο γενικός γραµµατέας θα επιλέγεται από το υπουργικό
συµβούλιο, ενώ η θητεία του θα µπορεί να ανανεωθεί ακόµη µία πενταετία.
Με επιταγές ή µέσω τραπεζών οι συναλλαγές άνω των 3.000 ευρώ
Με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών αντικαθίσταται ο Κώδικας Βιβλίων και
Στοιχείων (ΚΒΣ) ο οποίος προβλέπει µεταξύ άλλων την κατάργηση υπό όρους της θεώρησης των
βιβλίων και στοιχείων. Σύµφωνα µε το νέο Κώδικα, οι συναλλαγές άνω των 3.000 ευρώ θα
γίνονται µε τραπεζική επιταγή ή µέσω λογαριασµού, ενώ αλλάζουν και οι κατηγορίες βιβλίων.
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