6 Μαρτίου 2013
2013
Συνέδριο του ΒΕΘ για την περιφερειακή επιχειρηματική ανάπτυξη μέσω
τεχνολογιών
Διήμερο συνέδριο διοργανώνει την Παρασκευή 8 Μαρτίου και το Σάββατο 9 Μαρτίου το
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης για την παρουσίαση του έργου "Περιφερειακή
επιχειρηματική ανάπτυξη μέσω της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνίας". 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 του συνεδρίου θα παρουσιαστούν τέσσερις ηλεκτρονικές πλατφόρμες που
στοχεύουν
στην
καλύτερη
εξυπηρέτηση
των
μελών
του
ΒΕΘ.
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Grand Hotel Palace, Μοναστηρίου 305307. Tην Παρασκευή το συνέδριο ξεκινά στις 18.00 μμ, ενώ το Σάββατο στις 10.30 π.μ.
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Παράταση για το πρόγραμμα ενίσχυσης των ΜμΕ
Την παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων υπαγωγής
επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου
- Υπηρεσιών», αποφάσισε το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων.
Συγκεκριμένα παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο
Πληροφοριακό
Σύστημα
Κρατικών
Ενισχύσεων
(www.ependyseis.gr,
www.ependyseis.gr/mis) μέχρι και τις 10.05.2013 και ώρα 17:00. Μετά τη λήξη της
ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καμία
υποβολή προτάσεων. Οι προτάσεις πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη
μορφή, το αργότερο σε δέκα ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής
υποβολής των προτάσεων σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ.
Τέλος οι δόσεις για την καταβολή του ΦΠΑ
«Τρέχουν» οι αλλαγές στην καταβολή του ΦΠΑ, εν μέσω διαμαρτυριών των ελεύθερων
επαγγελματιών και εμπόρων για την κατάργηση της πληρωμής σε δόσεις και την άμεση
απόδοση του φόρου.
Όπως υποστηρίζουν από το υπουργείο Οικονομικών, οι αλλαγές είναι προς όφελος της
καλύτερης λειτουργίας της διαδικασίας υποβολής, χωρίς να επιβαρύνονται οι συνεπείς
φορολογούμενοι.
Συγκεκριμένα, μία από τις πάγιες αλλαγές που ζητούνται από τους ειδικούς, αλλά και την
υπηρεσία, ήταν και είναι η αποσύνδεση της δήλωσης από την πληρωμή του ποσού που
οφείλει η επιχείρηση.
Αυτό, κατά το υπουργείο Οικονομικών, είναι σωστό από την άποψη της χρηστής
διοίκησης, καθώς ο φόρος θα είναι γνωστός από τότε που οφείλεται και δεν θα
απασχολείται το ελεγκτικό προσωπικό σε ήσσονος σημασίας, τετριμμένους ελέγχους.
Οι επιχειρήσεις, υπογραμμίζει, δεν επιβαρύνονται υπέρμετρα σε σχέση με το σημερινό
σύστημα, καθώς σήμερα πληρώνουν 2% προσαύξηση για τις δόσεις αυτές σε σχέση με
1% που θα πληρώνουν με το νέο σύστημα.
Σε τροχιά ύφεσης παρέμεινε η Ευρωζώνη στο δ΄τρίμηνο του 2012
Η πτώση των επενδύσεων και της κατανάλωσης, ακόμη και την περίοδο των
Χριστουγέννων, είχαν ως αποτέλεσμα να συρρικνωθεί η οικονομία της Ευρωζώνης στο
τέταρτο τρίμηνο του 2012.
Όπως ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές της εκτιμήσεις, το
ΑΕΠ της Ευρωζώνης υποχώρησε κατά 0,6% το τέταρτο τρίμηνο πέρυσι, σε τριμηνιαία
βάση.
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Πρόκειται για τη μεγαλύτερη υποχώρηση που έχει σημειώσει το ΑΕΠ σε τριμηνιαία βάση
για το 2012, έτος ύφεσης για τη ζώνη του ευρώ.
Η Γερμανία ήταν η μοναδική χώρα όπου σημειώθηκε ανάπτυξη στα τέλη του
προηγούμενου έτους, ενώ η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία παρέμειναν σε ύφεση. Σε
ετήσια βάση, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,9%.
ΟΒΣΘ: «Δώρο άδωρο» η υπουργική απόφαση για το επίδομα ανεργίας σε
ελεύθερους επαγγελματίες
«Δώρο άδωρο» αποδείχθηκε η υπουργική απόφαση για χορήγηση επιδόματος ανεργίας
σε ελεύθερους επαγγελματίες, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων
Θεσσαλονίκης.
«Η απαγορευτική προϋπόθεση για την χορήγησή του (να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες ή
σε καθεστώς ρύθμισης οφειλές στον ΟΑΕΕ), αποδεικνύει για μια ακόμη μια φορά ότι η
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας ζει σε έναν ανύπαρκτο δικό της κόσμο, έξω και
μακριά από τις πραγματικές ανάγκες και προβλήματα των πολύ μικρών και μικρών
επιχειρήσεων», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΟΒΣΘ και προσθέτει: «Ο κάθε άνεργος
πολίτης συμπεριλαμβανομένου και του επαγγελματία που κλείνει την επιχείρησή του και
μένει «επί ξύλου κρεμάμενος», έχει δικαίωμα στην πρόσβαση ακόμη κι ενός ελάχιστου
διχτύου
κοινωνικής
προστασίας
που
είναι
τα
360
ευρώ».
Η ΟΒΣΘ τονίζει ότι πρέπει άμεσα να αποσυνδεθεί η χορήγηση του επιδόματος ανεργίας
από την ύπαρξη ρυθμισμένων οφειλών και από την απόδοση της ειδικής εισφοράς
ανεργίας και η καταβολή του να γίνεται τον αμέσως επόμενο μήνα που ο επαγγελματίας
μένει άνεργος. «Για τους συναδέλφους που έκλεισαν την επιχείρησή τους και δεν έχουν
τις προϋποθέσεις για την καταβολή του επιδόματος ανεργίας, να αξιοποιηθεί το κονδύλι
του Ειδικού Λογαριασμού για προγράμματα κοινωνικού τουρισμού για ασφαλισμένους
του ΟΑΕΕ, ώστε να τους δοθεί έκτακτο επίδομα ανεργίας», καταλήγει η ανακοίνωση.
Όλες οι γεύσεις και τα αρώματα στην Detrop – Oenos
Με την παρουσία σχεδόν 500 εκθετών απ’ όλη την Ελλάδα, οι Detrop - Oenos ξεκινούν
αύριο στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης και θα διαρκέσουν
μέχρι τις 10 Μαρτίου, αντιπροσωπεύοντας τον δυναμισμό και την εξωστρέφεια της
εγχώριας παραγωγής τροφίμων -ποτών.
Κομβικό ρόλο στην προσπάθεια των ελληνικών βιομηχανιών τροφίμων-ποτών να
εξάγουν προϊόντα τους στο εξωτερικό θα διαδραματίσουν οι πάνω από 100
προσκεκλημένοι ξένοι εμπορικοί επισκέπτες (hosted buyers), που έχουν επιβεβαιώσει τη
συμμετοχή τους στις εκθέσεις και προέρχονται από τις ΗΠΑ, Γερμανία, Ρωσία, Ιταλία,
Σουηδία, Βέλγιο και πολλές άλλες χώρες.
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Η Βενεζουέλα θρηνεί για το χαμό του ηγέτη της Ούγκο Τσάβες
Επταήμερο εθνικό πένθος κηρύχθηκε στη Βενεζουέλα που θρηνεί για την απώλεια του
προέδρου Ούγκο Τσάβες, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την Τρίτη μετά από
πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.
Χιλιάδες υποστηρικτές του Τσάβες μετά την είδηση του θανάτου του, βγήκαν στους
δρόμους, θρηνώντας, φωνάζοντας συνθήματα και υποσχόμενοι ότι θα συνεχίσουν την
επανάσταση που ξεκίνησε εκείνος. «Ο Τσάβες ζει για πάντα», «Ο αγώνας συνεχίζεται»
φώναζαν.
Ο θάνατος του Τσάβες προκαλεί πολιτική αναστάτωση στη Βενεζουέλα, με τον
αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Νικολάς Μαδούρο, που εκτελεί καθήκοντα προσωρινού
προέδρου, να ανακοινώνει ότι θα τεθεί σε επιφυλακή ο στρατός για να διασφαλιστεί η
ειρήνη στη χώρα.
Οι πολίτες της Βενεζουέλας θα κληθούν στις κάλπες εντός 30 ημερών για να εκλέξουν το
νέο πρόεδρο της χώρας, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Ελίας Χούα.

4

