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Νέος αέρας πνέει… στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ
Ένα ακόμη χρηστικό εργαλείο προσθέτει στη φαρέτρα των βιοτεχνών, και όχι μόνον, το
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ). Ο λόγος για την ανανεωμένη ιστοσελίδα
του επιμελητηρίου που φιλοδοξεί να παντρέψει την ενημέρωση των μελών του με την
ειδησεογραφία. Κεντρικό ρόλο στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ (www.veth.gov.gr) κατέχει η
επικαιρότητα όπως αυτή θα καταγράφεται μέσα από τις κατηγορίες: Βιοτεχνία,
Οικονομία,
Επιχειρήσεις,
Θεσσαλονίκη,
Περιφέρεια
και
Πολιτική.
Ο επισκέπτης στο πρώτο μισό του site θα έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για τις
δράσεις, ανακοινώσεις, εκδηλώσεις, θέσεις, απόψεις, δελτία Τύπου, έρευνες του ΒΕΘ
καθώς και για προγράμματα που τρέχουν και αφορούν τις ΜμΕ, ενώ στο δεύτερο μισό
της ιστοσελίδας θα έχει τη δυνατότητα να μαθαίνει ταχύτατα οτιδήποτε συμβαίνει στην
επικαιρότητα.
«Το επιμελητήριο πιστό στις απαιτήσεις της εποχής, εμπλούτισε τον ηλεκτρονικό του
κόμβο προκειμένου να γίνει περισσότερο χρηστικός προς τα μέλη του παρέχοντας τους
σύνθετη μορφή πληροφόρησης. Μέσα από το νεωτεριστικό αυτό εγχείρημα στόχος μας
είναι ο επισκέπτης να ενημερώνεται σφαιρικά τόσο για την επικαιρότητα όσα και για
θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων των βιοτεχνών» τονίζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ,
Παναγιώτης Παπαδόπουλος επισημαίνοντας «ευελπιστούμε ότι το ανανεωμένο μας site
θα αποτελέσει ένα νέο καθημερινό …ηλεκτρονικό προορισμό για όλους».
Επιπλέον η ιστοσελίδα του ΒΕΘ προσφέρει τη δυνατότητα στα μέλη του να κάνουν
χρήση των ηλεκτρονικών εργαλείων που δημιούργησε το επιμελητήριο για την καλύτερη
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εξυπηρέτηση τους. Ο λόγος για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες b2bmall (υπηρεσία
ηλεκτρονικής δικτύωσης), ΒΕΘ e-recruitment (υπηρεσία ηλεκτρονικής στελέχωσης) και
biz
help
(συνήγορος
του
επιχειρηματία).
Το ΒΕΘ επενδύει στη νέα τεχνολογία και στην έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των μελών
του. Μέσα από το πρίσμα αυτό βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων
δημιουργώντας νεωτεριστικές υπηρεσίες.

Εκδήλωση ΒΕΘ για την ‘Ενίσχυση ΜμΕ στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού,
Εμπορίου-Υπηρεσιών’ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας και την ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ, εταίρου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα’ (ΕΠΑΝ ΙΙ)
– ΕΦΕΠΑΕ πραγματοποιούν ενημερωτική ημερίδα για την παρουσίαση του
προγράμματος ‘Ενίσχυση ΜμΕ στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών στο
πλαίσιο
του
ΕΣΠΑ
2007-2013’.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου, στις 19.00 μμ, στην
αίθουσα συνεδριάσεων του ΒΕΘ (Αριστοτέλους 27, 4ος όροφος).
Με εντατικούς ρυθμούς η κατάρτιση των προγραμμάτων για το ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Αγώνα δρόμου ξεκινά η κυβέρνηση προκειμένου να σχεδιαστεί το νέο ΕΣΠΑ της περιόδου
2014-2020 μετά την απόφαση της Συνόδου Κορυφής που δίνει στην Ελλάδα κοινοτικά
κονδύλια συνολικού ύψους 18,5 δισ. ευρώ.
Η Ελλάδα εξασφαλίζει 14,5 δισ. ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 και
1,8 δισ. ευρώ από το διαρθρωτικό σκέλος της αγροτικής πολιτικής, ενώ στην απόφαση
του Συμβουλίου γίνεται αναφορά στη χώρα μας προκειμένου να της δοθούν επιπλέον
πόροι το 2016 όταν θα αναθεωρηθούν τα ποσοστά συμμετοχής της λόγω της μεγάλης
συρρίκνωσης του ΑΕΠ από την κρίση. Από αυτή τη διορθωτική κίνηση αναμένονται 2 δισ.
ευρώ.
Η Αθήνα θα ενισχυθεί και από το ταμείο για την αντιμετώπιση της ανεργίας, που
συστήνεται με τον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ, ενώ θα λάβει και 500 εκατ. για την
αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.
Το βάρος πέφτει τώρα στο υπουργείο Ανάπτυξης προκειμένου το επόμενο διάστημα και
μέχρι το καλοκαίρι να σχεδιάσει το νέο ΕΣΠΑ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να μη
χαθεί ούτε ευρώ.
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Τι θα συζητηθεί για Ελλάδα και Κύπρο στο Eurogroup
Την πορεία εφαρμογής των 15 προαπαιτούμενων δράσεων που έχει αναλάβει η χώρα
μας αναμένεται να παρουσιάσει στη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup ο υπουργός
Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας. Είναι η πρώτη συνεδρίαση του σώματος που θα
τελεσθεί υπό την προεδρία του ολλανδού υπουργού Οικονομικών Γερούν
Ντάισελμπλουμ, ο οποίος πρόσφατα διαδέχθηκε τον ο Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ στην ηγεσία
του Eurogroup.
Ανάμεσα στις εν λόγω δράσεις βρίσκονται το πρόγραμμα υπαγωγής σε καθεστώς
διαθεσιμότητας για 25.000 χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, η επικαιροποίηση του
μεσοπρόθεσμου προγράμματος, η εφαρμογή διατάξεων ενίσχυσης του φοροελεγκτικού
μηχανισμού,
αλλά
και
το
πρόγραμμα
αποκρατικοποιήσεων.
Στο προσκήνιο των διαβουλεύσεων αναμένεται να βρεθεί το ακανθώδες ζήτημα
διάσωσης της Κύπρου, λίγες ημέρες πριν τη διενέργεια προεδρικών εκλογών στη
Μεγαλόνησο, αλλά και η ιδιαίτερα υψηλή ισοτιμία του ευρώ προς το αμερικανικό δολάριο
και το ιαπωνικό γιέν.
Ανησυχία στην κυβέρνηση για την «τρύπα» στα έσοδα Ιανουαρίου
Μειωμένα κατά 305 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου ήταν τα δημόσια έσοδα τον Ιανουάριο,
ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012 η πτώση αγγίζει το 16%, καθώς, παρά
τις αυξημένες εισπράξεις από τους φόρους ακινήτων και εισοδημάτων, μεγάλη πτώση
εμφανίζουν
τα
έσοδα
από
ΦΠΑ.
Τα προσωρινά στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού για το μήνα Ιανουάριο
παρουσιάζει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.
Η πτώση των εσόδων από τον ΦΠΑ οφείλεται κυρίως στην μειωμένη κατανάλωση
καυσίμων κα ειδικά του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά και στο γεγονός ότι πολλοί
επιτηδευματίες έχουν σταματήσει να υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.
Τα καθαρά έσοδα τον Ιανουάριο ήταν μειωμένα κατά 305 εκατ. ευρώ σε σχέση με το
στόχο που είχε τεθεί και διαμορφώθηκαν σε 4,052 δισ. ευρώ, καθώς οι εισπράξεις από
τον ΦΠΑ ήταν 15% χαμηλότερες σε σχέση με ένα χρόνο πριν.
Έτοιμο το σχέδιο της κυβέρνησης για τις ρυθμίσεις δανείων
Το αργότερο μέσα στις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες θα είναι έτοιμο το σχέδιο της
κυβέρνησης για τις ρυθμίσεις καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων, όπως είπε
σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό ΒΗΜΑ 99,5 ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Θανάσης
Σκορδάς. «Από τις εκτιμήσεις που έχουμε από τις επαφές με την Τράπεζα της Ελλάδος,
εντός της εβδομάδας θα έχει δώσει και η Τράπεζα τις απαντήσεις της στην τρόικα»,
σημείωσε
ο
υφυπουργός
Ανάπτυξης.
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«Συνεπώς», προσέθεσε, «από εκεί και μετά, είναι μόνο θέμα αν όχι ημερών, δύο-τριών
εβδομάδων. Δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί παραπάνω. Το ταχύτερο δυνατό. Εμείς έτοιμοι
είμαστε». Ο κ. Σκορδάς συνέχισε λέγοντας ότι «οι όποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν είναι
καθαρά οριακές. Νομίζω ότι στο τέλος δεν θα χρειαστούν ούτε αυτές».
Σε αποκλεισμούς δρόμων για μία ώρα κάθε μέρα προχωρούν οι αγρότες
Σε συμβολικό αποκλεισμό δρόμων για μία ώρα (14:00 - 15:00 μ.μ.) κάθε μέρα, χωρίς να
χρησιμοποιούν τα τρακτέρ τους, προχωρούν οι αγρότες μέχρι να ικανοποιηθεί το αίτημά
τους για συνάντηση με τον πρωθυπουργό.
Η κυβέρνηση επιμένει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για περαιτέρω παροχές και διαμηνύει
ότι δεν θα επιτρέψει σε καμία περίπτωση κλείσιμο δρόμων με τρακτέρ.
Η νέα κατάσταση που διαμορφώνεται στο αγροτικό μέτωπο θα εξεταστεί εντός της
ημέρας στο πρωθυπουργικό επιτελείο για να δοθούν οι κατευθυντήριες γραμμές στα
υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης.
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