10 Απριλίου 2014

Επιτυχημένη έξοδος της χώρας στις αγορές
Ικανοποιημένη εμφανίζεται η κυβέρνηση από την επιστροφή της χώρας στις αγορές,
τέσσερα χρόνια μετά τον αποκλεισμό της. «Σήμερα βγήκαμε για πρώτη φορά μετά από 4
χρόνια στις διεθνείς αγορές δανεισμού. Σε λίγο θα ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα
αυτού του καταλυτικού εγχειρήματος» δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης
Στουρνάρας στο Ζάππειο.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, που μεταδίδουν το Bloomberg, η Wall Street
Journal και το Reuters, η Ελλάδα θα αντλήσει 3 δισ. ευρώ με απόδοση 4,95%.
Το βιβλίο προσφορών, που άνοιξε στις 11:00 ώρα Ελλάδας, ξεπέρασε τα 20 δισ. ευρώ, με
την συμμετοχή 550 επενδυτών. Το βιβλίο έκλεισε στις 11:30. Θετικό σήμα έδωσαν οι
αγορές ήδη από το βράδυ της Τετάρτης. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για
προεγγραφές άνω των 16 δισ. ευρώ. Το πρωί της Πέμπτης, οι αρχικές πληροφορίες
ανέφεραν ότι οι προσφορές ξεπέρασαν τα 17,8 δισ. ευρώ και πως συνολικά υποβλήθηκαν
πάνω από 450 αρχικές προσφορές. Κατόπιν αυτών, το ελληνικό Δημόσιο προσδιόρισε
κοντά στο 5% την ενδεικτική τιμολόγηση του 5ετούς ομολόγου.
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Έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος
Ισχυρή έκρηξη παγιδευμένου με εκρηκτικά αυτοκινήτου σημειώθηκε το πρωί της
Πέμπτης στην οδό Αμερικής, στο κέντρο της Αθήνας, έξω από το κτίριο της Τράπεζας της
Ελλάδος. Είχαν προηγηθεί δύο προειδοποιητικά τηλεφωνήματα -στις 5:10 και 5:15- σε
ιστοσελίδα και εφημερίδα.
Οι αξιωµατικοί ερευνούν, µεταξύ άλλων, και τις κάµερες ασφαλείας στην περιοχή προκειµένου
να εξακριβώσουν αν έχει γίνει καταγραφή των κινήσεων των δραστών πριν και µετά τη
στάθµευση του παγιδευµένου µε εκρηκτικά Ι.Χ. Το όχηµα είχε κλαπεί στις 6 Απριλίου και οι
δράστες το είχαν τοποθετήσει απέναντι από την είσοδο του κτιρίου της ΤτΕ, έξω από το θέατρο
Αλίκη. Στο συγκεκριµένο κτίριο διατηρούσαν τα γραφεία τους και οι εκπρόσωποι των
δανειστών.
Η µέρα και το σηµείο το οποίο επελέγη για το συγκεκριµένο χτύπηµα δεν είναι τυχαίο, καθώς
την Πέµπτη το υπουργείο Οικονοµικών κάνει την πρώτη κίνηση εξόδου της χώρας στις
διεθνείς αγορές, ενώ την Παρασκευή φτάνει στην Αθήνα η καγκελάριος της Γερµανίας
Ανγκελα Μέρκελ.
Επιπλέον, στις 10 Απριλίου 2010 οι Αρχές είχαν προχωρήσει στη σύλληψη των Μαζιώτη και
Ρούπα.
Κυβέρνηση: Δεν θα επιτρέψουμε στους τρομοκράτες να περάσουν την ατζέντα
τους
Με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο καταδίκασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το
περιστατικό που συνέβη το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. «Είναι προφανείς
οι σκοπιμότητες, αλλά η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει σε τρομοκράτες να περάσουν τη
δική τους ατζέντα» δήλωσε ο Σ.Κεδίκογλου.
Το γεγονός σχολίασαν μέσω Twitter ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ
Δημήτρης Παπαδημούλης και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.
Σε τροχιά ανάκαμψης οι μισοί βιομηχανικοί κλάδοι της χώρας
Οι επιχειρήσεις των 12 από τους 24 βιοµηχανικούς κλάδους της χώρας παρήγαγαν το πρώτο
δίµηνο του τρέχοντος έτους περισσότερα προϊόντα από όσα είχαν παράξει το πρώτο δίµηνο του
2013.
Η ανάκαµψη αυτή, που ώθησε ανοδικά τον συνολικό δείκτη της ελληνικής µεταποιητικής
παραγωγής λόγω της σηµαντικής βαρύτητας ορισµένων από τους κλάδους που µπόρεσαν να
αυξήσουν εκ νέου τον όγκο της παραγωγής τους, φαίνεται να τροφοδοτήθηκε κατά βάση από
την, έστω και ασθενική, βελτίωση της εσωτερικής ζήτησης, αφού κατά το ίδιο χρονικό
διάστηµα σηµειώθηκε κάµψη των εξαγωγών σειράς βιοµηχανικών προϊόντων.
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Σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης παραγωγής της εγχώριας
µεταποιητικής βιοµηχανίας την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014 παρουσίασε, ως
γνωστόν, αύξηση της τάξης του 1,5%, καθώς ο όγκος της παραγωγής µεταποιηµένων
βιοµηχανικών προϊόντων αυξήθηκε κατά 1% τον Ιανουάριο και κατά 1,9% τον Φεβρουάριο, σε
σύγκριση µε τον όγκο των προϊόντων που είχαν παραχθεί τους ίδιους µήνες του 2013.
Τράπεζα Πειραιώς: Κεφάλαια 1,75 δισ. ευρώ από την ΑΜΚ
Συνολικά κεφάλαια ύψους 1,75 δισ. ευρώ συγκέντρωσε, µέσω της αύξησης µετοχικού
κεφαλαίου, η Τράπεζα Πειραιώς, σύµφωνα µε την ανακοίνωση που εξέδωσε την Πέµπτη.
Ειδικότερα, στη δηµόσια προσφορά συγκεντρώθηκαν 175 εκατ. ευρώ και στη διεθνή
προσφορά 1,57 δισ. ευρώ.
Πρόγραμμα μαθητείας από τον ΟΑΕΔ
Την υλοποίηση προγράµµατος µαθητείας από τον ΟΑΕ∆, στο οποίο θα µετάσχουν 12.000
µαθητές οι οποίοι θα εισπράξουν ηµερήσια αποζηµίωση της τάξεως των 11 ευρώ, προβλέπει
κοινή υπουργική απόφαση που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. Το πρόγραµµα ενέκριναν ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Χρ. Σταϊκούρας και οι υπουργοί Ανάπτυξης Κωστής
Χατζηδάκης, Παιδείας, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος και Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης.
Όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ, το πρόγραµµα αφορά το 2014 και ο προϋπολογισµός του
ανέρχεται περίπου στα 20 εκατ. ευρώ. Μέσω του προγράµµατος, οι µαθητές θα µπορούν να
συµµετάσχουν σε πρακτική άσκηση, είτε σε φορείς του δηµοσίου και δήµους είτε ακόµη και σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης θα είναι τέσσερα εξάµηνα ενώ οι
µαθητές θα απασχολούνται για έξι ώρες ηµερησίως.
Η απόφαση περιγράφει δύο διαδικασίες απόδοσης της ηµερήσιας αποζηµίωσης των 11 ευρώ
στους δικαιούχους: είτε απευθείας, είτε µέσω των εργοδοτών. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να
αποδεικνύεται η κατάθεση των ποσών στους τραπεζικούς λογαριασµούς των µαθητών.
Σε ισχύ το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων για το Πάσχα
Σε ισχύ τίθεται από σήμερα, το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων για
την περίοδο του Πάσχα ενώ την Κυριακή 13 Απριλίου τα καταστήματα θα παραμείνουν
ανοικτά.
Πιο συγκεκριμένα το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων είναι το εξής: Πέμπτη 10
Απριλίου: 10:00 – 21:00, Παρασκευή 11 Απριλίου: 10:00 – 21:00, Σάββατο 12 Απριλίου:
10:00 – 18:00, Κυριακή των Βαΐων 13 Απριλίου: 11:00 – 18:00, Μ. Δευτέρα 14 Απριλίου:
10:00 – 21:00, Μ. Τρίτη 15 Απριλίου: 10:00 – 21:00, Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου: 10:00 –
21:00, Μ. Πέμπτη 17 Απριλίου: 10:00 – 21:00, Μ. Παρασκευή 18 Απριλίου: 13:00 – 19:00,
Μ. Σάββατο 19 Απριλίου: 10:00 – 16:00
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Βροχές και καταιγίδες το σκηνικό του καιρού
Iσχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις περισσότερες περιοχές της κεντρικής
και βόρειας Ελλάδας. Τα φαινόμενα πιθανώς θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και
ισχυρούς άνεμους, ενώ χιονιά θα πέσουν στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν
βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση από
Βορρά προς Νότο. Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στην Αττική, αλλά βαθμιαία θα
αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές.
Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές
διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα βόρειοι βορειοανατολικοί με την ιδία
ένταση. Το θερμόμετρο θα δείξει από 11 έως 19 βαθμούς κελσίου.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές και καταιγίδες οι οποίες πιθανώς θα είναι κατά
τόπους ισχυρές. Βαθμιαία βελτίωση θα υπάρξει από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν
βορειοδυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στο Θερμαϊκό 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί
από 12 έως 16 βαθμούς κελσίου.
Από τις 24 Μαΐου μέχρι την 1η Ιουνίου η 48η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας
Από τις 24 Μάιου έως την 1η Ιουνίου θα διαρκέσει η 48η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, που
έχει καθιερωθεί ως τόπος συνάντησης εμπόρων, παραγωγών και καταναλωτικού κοινού.
Η έκθεση στοχεύει στην προβολή των επιχειρήσεων όλων των κλάδων, στη δημιουργία
εμπορικών επαφών και συναντήσεων, στην ενημέρωση των καταναλωτών και στην
προώθηση των πωλήσεων. Φέτος η έκθεση χωρίζεται σε κλαδικούς τομείς για
πληρέστερη πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Ο διαχωρισμός της
έκθεσης θα γίνει με βάση τους παρακάτω τομείς: Δόμηση – Κατοικία, ΕνέργειαΤεχνολογία Περιβάλλοντος, Αυτοκίνητο - Μοτοσυκλέτα –Σκάφος – Αξεσουάρ, ΓεωργίαΚτηνοτροφία, Τρόφιμα-Ποτά, Τουρισμός- Αγροτουρισμός.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις
υπηρεσίες της Π.Ε.Λ. στα τηλέφωνα 22310-22704 και 28063 και την κα. Εύη Κέππα.
Ευνοϊκή μεταχείριση υπόσχεται το Κίεβο στους φιλορώσους καταληψίες
Καμία δίωξη δεν θα ασκηθεί εις βάρος των φιλορώσων ακτιβιστών που έχουν καταλάβει
κυβερνητικά κτίρια εφόσον τα εγκαταλείψουν και παραδώσουν τα όπλα τους,
διαβεβαίωσε
ο
πρόεδρος
της
Ουκρανίας
Ολεξάντερ
Τουρτσίνοφ.
«Εγγυόμαστε ότι δεν θα υπάρξει δίωξη όσων παραδώσουν τα όπλα τους και
αποχωρήσουν από τα κτίρια. Προτίθεμαι να εκδώσω σχετικό Προεδρικό Διάταγμα»
δήλωσε ενώπιον του κοινοβουλίου. Λίγες ώρες νωρίτερα, το Κίεβο είχε δώσει διορία 48
ωρών στους φιλορώσους διαδηλωτές να εγκαταλείψουν τα κτίρια, λέγοντας ότι
υπάρχουν δύο επιλογές: «Διαπραγματεύσεις ή η βία». Οι διαδηλωτές αγνόησαν παντελώς
τις προειδοποιήσεις της κυβέρνησης, ενισχύοντας τα οδοφράγματα γύρω από τα κτίρια
και καλώντας τον Πούτιν να σπεύσει σε βοήθεια.
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Από την πλευρά του, ο ρώσος πρόεδρος κάλεσε τις αρχές της Ουκρανίας να μην
«διαπράξουν τίποτα ανεπανόρθωτο», ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι οι διπλωματικές
προσπάθειες θα έχουν «θετική έκβαση».

Οι 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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