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Το ΒΕΘ πάει... στην 79η ΔΕΘ
Στη μεγάλη γιορτή της πόλης, και όχι μόνο, που διοργανώνει από τις 6 έως τις 14
Σεπτεμβρίου η ΔΕΘ-Helexpo προτίθεται να συμμετάσχει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ). Ο λόγος για την 79η ΔΕΘ, η οποία διατηρώντας τους βασικούς
άξονες της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας επιστρέφει στον εμπορικό και
διεθνή της χαρακτήρα, με έμφαση στην ανάδειξη και ανάπτυξη των εξαγωγικών
δυνατοτήτων της χώρας.
Παράλληλα ο συνδυασμός του εμπορικού και επιχειρηματικού περιεχομένου της 79ης
ΔΕΘ με το ποικίλο πρόγραμμα ψυχαγωγικών εκδηλώσεων αναμένεται να προσδώσουν
την απαραίτητη δυναμική μιας πολυδιάστατης διοργάνωσης. Στο πλαίσιο αυτό και με
μοναδικό γνώμονα τη στήριξη των μελών του και την επιχειρηματικότητα, το ΒΕΘ, που
εμπρα8 κτως την ε8 χει αποδει8ξει κατ΄επανα8 ληψη, δεν θα μπορου8 σε να απουσια8 ζει απο8 τη
φετινή ΔΕΘ.
Οι επιχειρήσεις-μέλη του ΒΕΘ που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη διοργάνωση θα
επωφεληθούν, υπό προϋποθέσεις που προβλέπονται στην εκθεσιακή πολιτική του
επιμελητηρίου, από ειδική εκπτωτική τιμή και την επιδότηση του επιμελητηρίου για
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ατομικό stand 12 τετραγωνικών μέτρων. Σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός των
επιχειρήσεων που θα επιδοτηθούν από το επιμελητήριο είναι περιορισμένος και θα
τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με
το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΘ, στα τηλέφωνα: 2310 271708, 2310271854.
Κίνδυνος μπλακ άουτ την 21η Ιουλίου στα επιμελητήρια
Αντιμέτωπες με πιθανό μπλάκ άουτ κινδυνεύουν να βρεθούν οι υπηρεσίες ΓΕΜΗ των
επιμελητηρίων, τη Δευτέρα 21 Ιουλίου. Πέτρα του σκανδάλου… τα πρακτικά των γενικών
συνελεύσεών των ΑΕ και ΕΠΕ (με ημερομηνία σύγκλησης μέχρι τις 30 Ιουνίου), τα οποία
θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 20 Ιουλίου στις υπηρεσίες ΓΕΜΗ, συνοδευόμενα με
παράβολο ή παράβολα τελών δημοσίευσης. Στο σημείο αυτό αρχίζουν τα ευτράπελα,
καθώς η καταληκτική ημερομηνία που έχει οριστεί είναι η Κυριακή 20 Ιουλίου. Κατά
συνέπεια η ημερομηνία μεταφέρεται για την επόμενη εργάσιμη, δηλαδή τη Δευτέρα 21
Ιουλίου. Ωστόσο από την 21η Ιουλίου βάσει του νόμου 4250, καταργείται το παράβολο
δημοσίευσης για τις επιχειρήσεις.
«Το ερώτημα που προκύπτει από όλο αυτό το κομφούζιο που δημιουργείται είναι το
εξής. Γιατί ο επιχειρηματίας, ο οποίος θα είναι καθόλα νομότυπος, να καταθέσει τα
πρακτικά της γενικής συνέλευσης της εταιρίας του πριν τις 21 Ιουλίου και να πληρώσει
το σχετικό παράβολο, όταν μπορεί να το κάνει την 21η Ιουλίου ατελώς; Η κατάσταση
είναι τραγελαφική» σχολιάζει ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης,
Παναγιώτης Παπαδόπουλος υπογραμμίζοντας ότι, αναπόφευκτα, την 21η Ιουλίου θα
δημιουργηθούν ουρές στα επιμελητήρια.
«Για τα επιμελητήρια που έχουν στα μητρώα τους μεγάλο αριθμό ΑΕ και ΕΠΕ
δημιουργείται ένα σημαντικό πρόβλημα που ζητά επιτακτικά λύση. Για το λόγο αυτό
είναι απαραίτητη η παρέμβαση του υπουργού Ανάπτυξης, Νίκου Δένδια» σημειώνει ο
πρόεδρος του ΒΕΘ, υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να ανακοινωθεί άμεσα παράταση για
την κατάθεση των σχετικών πρακτικών προκειμένου να αποφευχθούν συνωστισμοί,
εκνευρισμοί και ταλαιπωρίες τα επιμελητήρια.
Κρίσιμη εβδομάδα για την υλοποίηση της πρώτης δόσης των προαπαιτούμενων
Περιθώριο έως την επόμενη Δευτέρα 30 Ιουνίου έχει η κυβέρνηση προκειμένου να
δρομολογήσει την υλοποίηση μέρους των έξι πρώτων προαπαιτούμενων για τη δόση του
Ιουνίου. Ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης φέρεται να θεωρεί ότι είναι
ρεαλιστικός ο στόχος ολοκλήρωσης των προαπαιτούμενων έως το τέλος της εβδομάδας.
Από τα προαπαιτούμενα του Ιουνίου έχουν υλοποιηθεί ο νόμος για το υπαίθριο εμπόριο
και το νέο πλαίσιο αδειοδοτήσεων για τον χωροταξικό σχεδιασμό. Υπολείπονται η
επικαιροποίηση του καταλόγου των φόρων υπέρ τρίτων, η υιοθέτηση κώδικα
συμπεριφοράς για τα μέλη της κυβέρνησης, ώστε να περιοριστεί η διαφθορά, η έκδοση
Κοινής Υπουργικής Απόφασης από τα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης για το
σχέδιο δράσης σχετικά με τη είσπραξη των οφειλών και η μείωση του περιθωρίου
κέρδους των φαρμακοποιών.
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Φόροι 11 δισ.ευρώ το β΄εξάμηνο του 2014
Φόρους συνολικού ύψους 11 δισ. ευρώ πρέπει να πληρώσουν 5,5 εκατ. φορολογούμενοι
το δεύτερο εξάμηνο του 2014. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Καθημερινή», από
τα τέλη Ιουλίου μέχρι και την τελευταία μέρα του τρέχοντος έτους θα πρέπει να
καταβληθεί στα δημόσια ταμεία ο φόρος εισοδήματος, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, το
τέλος επιτηδεύματος, ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης, ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας
Ακινήτων
(ΕΝΦΙΑ)
καθώς
και
τα
τέλη
κυκλοφορίας
του
2015.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα, την ίδια στιγμή, στη δεξαμενή των ληξιπρόθεσμων οφειλών
αναμένεται να εισρεύσουν περισσότερες οφειλές, κάτι που φαίνεται και από τα μέχρι
στιγμής στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών. Χωρίς δηλαδή να έχει ξεκινήσει η
πληρωμή των μαζεμένων φορολογικών υποχρεώσεων, από την αρχή του έτους μέχρι και
σήμερα τα ληξιπρόθεσμα αυξάνονται κατά 1 δισ. ευρώ μηνιαίως.
ΣΕΠΕ : Στα 5,716 δισ. ευρώ η αξία της ελληνικής αγοράς τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών
Ανάκαμψη της παγκόσμιας βιομηχανίας τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με
ικανοποιητικό ρυθμό την διετία 2014 – 2015 καταδεικνύουν στοιχεία που εμπεριέχονται
σε έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητήριου Πληροφορικής (EITO) την οποία
παρουσίασε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).
Η αγορά τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην Ελλάδα αναμένεται ότι θα
παρουσιάσει μείωση 3% το 2014 και η συνολική αξία αγοράς αναμένεται να ανέλθει στα
5,716 δισ. ευρώ, ενώ για το 2015 εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει μείωση 1,8% και θα
φτάσει τα 5,612 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με την έκθεση η αγορά τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
αναμένεται να εμφανίσει, το 2014, νέα βελτίωση σε ποσοστό 4,1%, με την αξία της
αγοράς να εκτιμάται στα 2,957 τρισ. ευρώ, ενώ και για το 2015 οι εκτιμήσεις συνηγορούν
υπέρ περαιτέρω ανάπτυξης, κατά 4%, στα 3,074 τρισ. ευρώ. Οι επιδόσεις της διετίας
2014 - 2015, αποτελούν συνέχεια της σταθεροποιητικής πορείας της αγοράς το
περασμένο έτος, όταν ενισχύθηκε κατά 6,7% στα 2,841 τρισ. ευρώ.
Στον εισαγγελέα οι 14 συλληφθέντες για το νέο φορτίο ηρωίνης
Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 14 που εμπλέκονται στην υπόθεση του νέου φορτίου
ηρωίνης, το οποίο εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένα κοτέτσια σε αποθήκη στο Κορωπί.
Οι 14 συλληφθέντες είναι τα 11 μέλη του πληρώματος του δεξαμενόπλοιου «Noor 1» με
σημαία Τόγκο που βρίσκεται στη Βλήχα Ελευσίνας και είχε μεταφέρει την ηρωίνη και
άλλα τρία άτομα, μεταξύ των οποίων δύο Έλληνες, μία γυναίκα και ένας άνδρας.
Η γυναίκα, 53 χρόνων, κάτοικος Αργυρούπολης, φέρεται ως εκπρόσωπος της
πλοιοκτήτριας εταιρείας, ενώ ο άνδρας φέρεται να έχει βοηθήσει στη μεταφορά της
ηρωίνης στην έπαυλη της Φιλοθέης. Το τρίτο άτομο είναι υπήκοος Ιράν ο οποίος φέρεται
ότι είχε αναλάβει τη φύλαξη της ποσότητας ηρωίνης που εντοπίστηκε σε αποθήκες στο
Κορωπί. Επτά από τους συλληφθέντες θα απολογηθούν την Τρίτη και άλλοι επτά την
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Τετάρτη. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και
διακίνηση ναρκωτικών.
Αύξηση δαπανών για την Υγεία ζήτησε ο Βορίδης
Την αύξηση των δαπανών για την Υγεία, μέσω εσωτερικής αναδιανομής του
προϋπολογισμού, ζήτησε ο υπουργός Υγείας Μάκης Βορίδης, σημειώνοντας ότι θα
συνεχίσει
τη
δουλειά
που
έγινε
από
την
προηγούμενη
ηγεσία.
Μιλώντας στον ΑΝΤ1, o κ. Βορίδης προανήγγειλε συνεννόηση του υπουργείου Υγείας με
το υπουργείο Οικονομικών για το θέμα, υπογραμμίζοντας πως για την κυβέρνηση είναι
«κεντρική πολιτική επιλογή» να δοθεί έμφαση στην κοινωνική πολιτική. Ανέφερε, επίσης,
ότι θα συνεχίσει τη δουλειά που έγινε από την προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου
Υγείας και αναγνώρισε όσα έχουν γίνει από τον Αδ.Γεωργιάδη.
Μητσοτάκης: Σενάρια, όχι αποφάσεις τα περί αυξομειώσεων μισθών του
Δημοσίου
Υπό εξέταση σενάρια, για τα οποία δεν είναι ακόμα έτοιμος να απαντήσει, χαρακτήρισε, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης τα περί μειώσεων και αυξήσεων μισθών των δημοσίων
υπάλληλων. Μιλώντας στον ΣΚΑΙ ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης είπε ότι όλα
όσα
γράφονται
είναι
εκτιμήσεις
και
όχι
συγκεκριμένες
προτάσεις.
Αναγνώρισε, πάντως, ότι η «ψαλίδα» μισθού μεταξύ του νέο-εισερχόμενου και του
γενικού διευθυντή είναι πολύ μικρή και πρόσθεσε ότι «πρέπει να βρεθούν κονδύλια αν
θέλουμε αυτό να αλλάξει γιατί τα κονδύλια του προϋπολογισμού είναι συγκεκριμένα».
Πρόσθεσε ότι θα ήθελε να δοθεί ένα πριμ καλής απόδοσης για όσους υπαλλήλους έχουν
πετύχει τους στόχους τους.
Για τις απολύσεις στο δημόσιο ανέφερε ότι οι υποχρεώσεις είναι συγκεκριμένες,
προσθέτοντας ότι το επόμενο διάστημα θα δοθεί βάρος στο θέμα της αξιολόγησης και
της διαθεσιμότητας στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
Από αύριο η κατάθεση μηχανογραφικών
Από αύριο, Τρίτη τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των
μηχανογραφικών δελτίων. Οι υποψήφιοι έχουν κληθεί από τις 18 Ιουνίου να προσέλθουν
στο λύκειό τους, προκειμένου να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας
(password), ο οποίος τους είναι χρήσιμος για την ηλεκτρονική υποβολή του
μηχανογραφικού
τους.
Έτσι, από αύριο μπορούν, με το password και τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων, να
επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr. Έως την
ανακοίνωση των βαθμών, οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερώνονται, να μελετούν και
να επεξεργάζονται το μηχανογραφικό τους, κάνοντας προσωρινή αποθήκευση (πρόχειρο
μηχανογραφικό). Από την ανακοίνωση των βαθμών έως και τη Δευτέρα 14 Ιουλίου οι
υποψήφιοι θα πρέπει να κλειδώσουν το τελικό τους Μ.Δ., στην ίδια ηλεκτρονική
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διεύθυνση, επιλέγοντας «ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ». Μετά την οριστικοποίηση το
μηχανογραφικό δελτίο καταχωρίζεται στη βάση του υπουργείου Παιδείας και δεν είναι
δυνατή καμία τροποποίηση.
Με την απειλή κυρώσεων στη Ρωσία προσέρχονται οι «28» στο Λουξεμβούργο
Υπουργοί Εξωτερικών των «28» δηλώνουν πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι «έτοιμη εάν
χρειαστεί» να προχωρήσει σε νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας εξαιτίας της
ουκρανικής κρίσης.
Παρών στο Συμβούλιο των ΥΠΕΞ στο Λουξεμβούργο είναι και ο ουκρανός υπουργός
Εξωτερικών, ο οποίος και θα παρουσιάσει το σχέδιο εκεχειρίας που έχει θέσει το Κίεβο
στους φιλορώσους ενόπλους.

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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