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Ρεν: Τα χειρότερα έχουν περάσει
Τα χειρότερα έχουν περάσει, η Ευρωζώνη δεν κινδυνεύει και η οικονομία της Ελλάδας
άρχισε πάλι να αναπτύσσεται, υποστηρίζει ο Όλι Ρεν σε συνέντευξή του στην εφημερίδα
Rheinische Post, αποφεύγοντας όμως να αποκλείσει οτιδήποτε για τις προοπτικές του
χρέους.
«Η Ελλάδα δεν έχει ζητήσει καμία περαιτέρω βοήθεια και έτσι το θέμα αυτό δεν
βρίσκεται στην ατζέντα», επισημαίνει ο ευρωπαίος επίτροπος Οικονομικών και
Νομισματικών Υποθέσεων, απαντώντας στην ερώτηση εάν η Ελλάδα μπορεί να
ορθοποδήσει χωρίς νέα βοήθεια με δεδομένο τον τεράστιο όγκο του χρέους.
«Η οικονομία αναπτύσσεται και πάλι και η Αθήνα κατάφερε μάλιστα να διαθέσει με
επιτυχία τα κρατικά της ομόλογα στις αγορές», προσθέτει ο φιλελεύθερος πολιτικός στη
συνέντευξή του. Στην υπενθύμιση του δημοσιογράφου ότι οι υπουργοί Οικονομικών της
Ευρωζώνης υποσχέθηκαν στην Ελλάδα επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των
δανείων και μείωση των επιτοκίων τους, ο κ. Ρεν επιβεβαιώνει ότι «οι δεσμεύσεις των
υπουργών τον Νοέμβριο του 2012 ισχύουν», ωστόσο, όπως λέει, «χρειαζόμαστε κατ’
αρχήν μία νέα αποστολή της τρόικας και μια νέα ανάλυση της βιωσιμότητας του χρέους».
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Απόσυρση τροπολογιών από τον Χατζηδάκη
Σε απόσυρση πέντε υπουργικών τροπολογιών που είχαν κατατεθεί στο νομοσχέδιο του
υπουργείου Ανάπτυξης για την απλούστευση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων,
προχώρησε ο αρμόδιος υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης, «λόγω του μη
επείγοντος χαρακτήρα των διατάξεων».
Συγκεκριμένα
αποσύρονται
και
θα
επανακατατεθούν
οι
τροπολογίες:
* του υπουργείου Οικονομικών για τους οικονομικούς επιθεωρητές και την αιθυλική
αλκοόλη
και
τα
αλκοολούχα
ποτά,
* του υπουργείου Δημόσιας Τάξης σχετικά με την τοποθέτηση εισαγγελέα στην συλλογή
και
ανάλυση
πληροφοριών
από
παρακολουθήσεις,
* του υπουργείου Πολιτισμού για την επιχορήγηση αθλητικών σωματείων και
ομοσπονδιών καθώς και τη διαχείριση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και
* του υπουργείου Εργασίας σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης στους πολίτες μέσω
Διαδικτύου στις διαδικασίες του ΟΑΕΔ (εγγραφής μητρώου ανέργων, ανανέωση ανεργίας
κ.α.) και την επικαιροποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τις
υποχρεώσεις των εργοδοτών κατά την πρόσληψη προσωπικού σε συνδυασμό με το
πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
Θετικός ο δείκτης NGBI 500 μετά από 54 μήνες
Σε θετικό “πεδίο” βρέθηκε τον Απρίλιο 2014, για πρώτη φορά μετά από 54 μήνες, ο
δείκτης Northern Greece Business Index 500 (NGBI 500), ενώ την ίδια στιγμή
καταγράφεται το χαμηλότερο ποσοστό στις επιχειρήσεις, που προτίθενται να προβούν
σε απολύσεις (8%), σύμφωνα με σημερινή σχετική ανακοίνωση της εταιρείας
δημοσκοπήσεων-ερευνών Interview. Ειδικότερα, τον περασμένο μήνα ο δείκτης NGBI
500 διαμορφώθηκε στο 1, έναντι -3 το Μάρτιο, -1 το Φεβρουάριο, -6 τον Ιανουάριο και 14 τον Απρίλιο του 2013 και σύμφωνα με την εταιρεία “είναι μόλις η δεύτερη φορά στην
ιστορία του, που παρουσιάζει θετικό πρόσημο, από τον Οκτώβριο του 2009 οπότε και
γίνονται οι μετρήσεις”.
Σύμφωνα με την εταιρεία, ευεργετικά στη διαμόρφωση του δείκτη επέδρασε το γεγονός
ότι η περίοδος του Πάσχα «έπεσε» μέσα στον Απρίλιο, αφού τονώθηκε η κίνηση στην
αγορά, ειδικότερα στα εμπορικά καταστήματα και σε αυτά των παροχής υπηρεσιών.
Ειδικότερα, τον προηγούμενο μήνα οι επιχειρήσεις έκριναν σε ποσοστό 22% ότι η
κατάστασή τους είναι καλή, έναντι 25% το Μάρτιο 2014. Την ίδια στιγμή διαμορφώνεται
στο 43% το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι η κατάσταση τους είναι ικανοποιητική, ενώ
μειώνεται στο 35%, έναντι 40% τον Μάρτιο το ποσοστό όσων λένε ότι είναι κακή.
Αισιόδοξες προβλέψεις για την πορεία του ξενοδοχειακού κλάδου το 2014
Την ανοδική του πορεία εκτιμάται ότι θα συνεχίσει το 2014 ο εγχώριος ξενοδοχειακός
κλάδος, καθώς σύμφωνα με επίσημες προβλέψεις φορέων, ο αριθμός των επισκεπτών
στη χώρα αναμένεται να ξεπεράσει τα 18,5 εκατ. τουρίστες, με τις εισπράξεις να
ενισχύονται στα 13 δισ. ευρώ, σημειώνεται σε μελέτη της Infobank Hellastat ΑΕ. Όπως
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προκύπτει από τα συμπεράσματα της μελέτης, ήδη το πρώτο τρίμηνο του 2014 οι
αεροπορικές αφίξεις από το εξωτερικό σε κύρια αεροδρόμια της χώρας παρουσιάζουν
αύξηση
23%
σε
σχέση
με
το
αντίστοιχο
διάστημα
του
2013.
Σύμφωνα με την Infobank Hellastat, οι θετικές συνθήκες για την αγορά εντοπίζονται στις
ανταγωνιστικές τιμές των ξενοδοχειακών υπηρεσιών, καθώς και στην πολιτική
σταθερότητα που επικρατεί μετά την αβεβαιότητα προηγούμενων ετών. Έτσι, η
υποχώρηση της τουριστικής κίνησης άρχισε να εξομαλύνεται κατά το δεύτερο εξάμηνο
του έτους, με τα ξενοδοχεία να περιορίζουν τις απώλειες που υπέστησαν τους
προηγούμενους μήνες.
Υπερκαλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας
Υπερκαλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 2,5 δισ. ευρώ της Εθνικής Τράπεζας, μία
ημέρα πριν κλείσει το βιβλίο προσφορών, δήλωσε σήμερα, τραπεζίτης κοντά στην
διαδικασία.
«Η αύξηση μέχρι στιγμής έχει υπερκαλυφθεί πάνω από μία φόρα», δήλωσε στο Reuters ο
τραπεζίτης που ζήτησε να μην κατονομαστεί. Το βιβλίο για την αύξηση άνοιξε την Τρίτη
και θα κλείσει την Πέμπτη.
Τη δεκαετία 1999-2010 διακινήθηκε το περισσότερο «μαύρο» χρήμα μέσω
τραπεζών
Η δεκαετία 1999-2010 φαίνεται να είναι η περίοδος κατά την οποία διακινήθηκε το
περισσότερο «μαύρο» χρήμα στην Ελλάδα με την αξιοποίηση του χρηματοπιστωτικού
συστήματος, σύμφωνα με εκτιμήσεις μελών της Αρχής Καταπολέμησης της
Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της
Τρομοκρατίας
και
Ελέγχου
των
Δηλώσεων
Περιουσιακής
Κατάστασης.
Η εκτίμηση αυτή διατυπώθηκε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας
της Βουλής την Τρίτη η οποία συνεκλήθη προκειμένου να εγκρίνει την ανασυγκρότηση
της Αρχής με την τοποθέτηση 12 νέων τακτικών μελών. Πρόκειται για πρόσωπα με
μεγάλη εμπειρία κυρίως στον ελεγκτικό τομέα και θα πλαισιώσουν κρίσιμες μονάδες της
Αρχής.
Γ.Προβόπουλος: Οι τράπεζες πρέπει να ενθαρρύνουν τις εταιρικές συγχωνεύσεις
Την προτροπή προς τις Διοικήσεις των τραπεζών να αφήσουν τις αδύναμες επιχειρήσεις
να καταρρεύσουν και να ενθαρρύνουν τον συγκεντρωτισμό σε όλο το φάσμα της
οικονομίας, για να μπορέσει να επιστρέψει η χώρα σε σταθερή ανάπτυξη, έχει απευθύνει
ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γ. Προβόπουλος. Μιλώντας στους Financial
Times ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας ανέφερε πως μετά από τόσο βαθιά κρίση,
χρειάζεται ισχυρή επιχειρηματική συγκέντρωση στην οικονομία μια διαδικασία που έχει
ήδη αρχίσει, αλλά όπως τόνισε πρέπει να επιταχυνθεί.
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Ο κ. Προβόπουλος τόνισε ότι ο επιτυχής συγκεντρωτισμός του ίδιου του τραπεζικού
κλάδου αποτελεί σημείο αναφοράς για την υπόλοιπη οικονομία. Συγκεκριμένα ανάφερε
πως από τις 18 εμπορικές τράπεζες που υπήρχαν το 2009, η Ελλάδα έχει σήμερα τέσσερις
συστημικές τράπεζες, μια μικρή ιδιωτική τράπεζα και λίγες περιφερειακές
συνεταιριστικές τράπεζες.
Στη Βουλή για την άρση ασυλίας τους δύο προφυλακισμένοι βουλευτές της ΧΑ
Στη Βουλή βρίσκονται οι προφυλακισμένοι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, Γιώργος
Γερμενής και Στάθης Μπούκουρας, προκειμένου να πάρουν μέρος στη συζήτηση και την
ονομαστική ψηφοφορία επί του εισαγγελικού αιτήματος άρσης της ασυλίας τους, που
σχετίζεται με τη δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση.
Οι δύο βουλευτές μεταφέρθηκαν από τις φυλακές με ειδικά τζιπ της Ελληνικής
Αστυνομίας, τα οποία εισήλθαν στο χώρο της Βουλής από το υπόγειο πάρκινγκ του
κτιρίου.
Ανελκύστηκε το καναντέρ από τον Θερμαϊκό
Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης η επιχείρηση ανέλκυσης του πυροσβεστικού
αεροσκάφους CL-415 της Πολεμικής Αεροπορίας από τη θαλάσσια περιοχή της Νέας
Μηχανιώνας. Το CL-415 τοποθετήθηκε σε πλωτή πλατφόρμα και μεταφέρεται δια
θαλάσσης
στην
113
Πτέρυγα
Μάχης.
Υπενθυμίζεται ότι το αεροσκάφος ανετράπη τη Δευτέρα στον Θερμαϊκό Κόλπο ενώ
βρισκόταν στη διαδικασία προσθαλάσσωσης για υδροληψία, κατά τη διάρκεια
εκπαιδευτικής πτήσης.
Αγοραστή αναζητά το Καραβάν Σαράι
Τουριστικά ακίνητα της Βόρειας Ελλάδας, κυρίως ξενοδοχειακές μονάδες 4 και 5
αστέρων αλλά και το Καραβάν Σαράι “αναζητούν” επενδυτές από την Τουρκία με σκοπό
την πώληση, μίσθωση, συνεκμετάλλευση ή άλλες συνεργασίες. Όπως μεταδίδει το ΑΠΕΜΠΕ, τα εν λόγω ακίνητα είναι περίπου δέκα και θα παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση
που
οργανώνεται
στην
Κωνσταντινούπολη
στις
22
Μαΐου.
Σε αυτά συγκαταλέγονται ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής, της Πιερίας, της
Θάσου και της Αλεξανδρούπολης. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει το κτιριακό
συγκρότημα που έμεινε γνωστό με το όνομα Καραβάν Σαράι, καθώς κατασκευάστηκε
πάνω στα ερείπια παλαιότερου κτιρίου του 15ου αιώνα, το οποίο -όπως εξάλλου
προδίδει το όνομά του- λειτούργησε (και) ως πανδοχείο. Σε τμήμα του Καραβάν Σαράι
στεγάζονταν μέχρι πρότινος, το δημαρχείο Θεσσαλονίκης, στο γωνιακό τμήμα επί των
οδών Βενιζέλου και Βαμβακά.
Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές
Στις κάλπες προσέρχονται από το πρωί οι φοιτητές και σπουδαστές στα πανεπιστήμια
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και τα ΤΕΙ σε περίπου 250 συλλόγους σε όλη την Ελλάδα. Η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί
στις
19:00
–
20:00
ανάλογα
με
το
σύλλογο.
Φοιτητές και σπουδαστές, ψηφίζουν για την εκλογή των νέων διοικητικών συμβουλίων
των συλλόγων και τους αντιπροσώπους τους για τα Πανσπουδαστικά Συνέδρια τα οποία,
ωστόσο, έχουν να γίνουν εδώ και είκοσι χρόνια. Πέρυσι ήταν η χρονιά με τη χαμηλότερη
συμμετοχή μεταπολιτευτικά, καθώς ψήφισε μόλις το 50% του συνόλου των ενεργών
φοιτητών.
Βρέθηκαν ανθρώπινα οστά σε αυτοκίνητο στο βυθό της θάλασσας
Ένα IX αυτοκίνητο, μέσα στο οποίο βρισκόταν διασκορπισμένα ανθρώπινα οστά και
υπολείμματα ρούχων, εντοπίστηκε στο βυθό στα αριστερά της προβλήτας του Λαυρίου
σε βάθος 18 μέτρων.
Είχε προηγηθεί καταγγελία στις Αρχές. Άμεσα στο σημείο έφθασαν στελέχη του
λιμενικού, ενώ ενημερώθηκε ιδιώτης δύτης ο οποίος καταδύθηκε εντοπίζοντας το όχημα.
Τα οστά θα διακομιστούν στο Νεκροτομείο Αθηνών για τη διενέργεια νεκροψίαςνεκροτομής.
Το ΒΕΘ στην 79 ΔΕΘ
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προτίθεται να συμμετέχει στην 79η Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί από 6 έως 14 Σεπτεμβρίου 2014. Οι
επιχειρήσεις-μέλη του ΒΕΘ που θα συμμετέχουν, με ατομικό stand 12 τετραγωνικών
μέτρων, θα επωφεληθούν από την ειδική εκπτωτική τιμή και την επιδότηση του
επιμελητηρίου. Βασική προϋπόθεση επιδότησης μιας επιχείρησης είναι να μην έχει
χρηματοδοτηθεί από το ΒΕΘ για συμμετοχή της σε έκθεση εσωτερικού ή εξωτερικού τα
τρία τελευταία χρόνια. Η πραγματοποίηση της συμμετοχής αυτής θα εξαρτηθεί από τον
αριθμό των εκθετών-μελών του, καθώς και από το συνολικό χώρο που θα καλύψουν.
Ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που θα επιδοτηθούν από το επιμελητήριο είναι
περιορισμένος και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Όσοι επιθυμούν να
συμμετέχουν μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους άμεσα στο Γραφείο Δημοσίων
Σχέσεων του ΒΕΘ (τηλέφωνο : 2310 271708, 2310271854).
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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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