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Πρόσκληση σε ηµερίδα του ΒΕΘ, σήµερα στις 18.30 µµ
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) διοργανώνει σήµερα, στις 18.30 µµ, στο
ξενοδοχείο Grand Hotel Palace, Μοναστηρίου 305- 307, τη δεύτερη κατά σειρά, ηµερίδα, στο
πλαίσιο της παρουσίασης του έργου «Regional Business Development through the Use of
Information and Communication Technologies» (Περιφερειακή Επιχειρηµατική Ανάπτυξη µέσω
της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών).
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 της εκδήλωσης θα
παρουσιασθεί η πλατφόρµα Ηλεκτρονικού Επιχειρείν καθώς και η πλατφόρµα του Συνηγόρου
του Επιχειρηµατία.
3ο επιχειρηµατικό φόρουµ στο Τσανάκαλε
Η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος, σε συνεργασία µε την Ένωση Τουρκικών
Επιµελητηρίων, το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Βουλγαρίας και το Εµπορικό και
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Τσανάκαλε, διοργανώνουν το 3ο Επιχειρηµατικό Φόρουµ µε θέµα:
«Περιφερειακή Οικονοµική Συγκυρία µεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας & Βουλγαρίας». Το φόρουµ θα
πραγµατοποιηθεί 20-21 Νοεµβρίου 2012 στο Τσανάκαλε της Τουρκίας.
Το 3ο Επιχειρηµατικό Φόρουµ είναι στρατηγικά τοποθετηµένο ώστε να δώσει απαντήσεις σε
καίριες ερωτήσεις σχετικά µε τις µεταφορές, τα αγροτικά προϊόντα και τον τουρισµό, εν µέσω της
δυσχερούς οικονοµικής συγκυρίας, που αντιµετωπίζει η πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην
περιοχή.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι το κόστος µεταφοράς των επιχειρηµατιών της Θεσσαλονίκης έχουν
αναλάβει από κοινού το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης και το Επαγγελµατικό
Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο γραφείο
∆ηµοσίων Σχέσεων του ΒΕΘ, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-271708, email : public@veth.gov.gr.
Η έγκαιρη συµµετοχή θα µεγιστοποιήσει τη σωστή οργάνωση των επιχειρηµατικών συναντήσεων
b2b που επιδιώκονται από εταιρίες των γειτονικών χωρών.
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Υπερψηφίστηκε από τη Βουλή ο Προϋπολογισµός του 2013
Υπερψηφίστηκε µε 167 «ναι», έναντι 128 «όχι» και 4 «παρών» -σε σύνολο 299 βουλευτών- ο
προϋπολογισµός 2013 τα µεσάνυχτα της Κυριακής. Απών από την ψηφοφορία ήταν ο βουλευτής
της ∆ΗΜΑΡ Γιάννης Πανούσης. Όσον αφορά στους δύο «αντάρτες» της ∆ΗΜΑΡ, ο Οδυσσέας
Βουδούρης ψήφισε «ναι» στις δαπάνες της Προεδρίας της ∆ηµοκρατίας και «όχι» σε όλες τις
άλλες δαπάνες του προϋπολογισµού· «όχι» και από τον Π.Μουτσινά. Εν τω µεταξύ, ο
πρωθυπουργός αποφάσισε τη διαγραφή του βουλευτή Λευκάδας της Ν∆ Θοδωρή Σολδάτου που
δεν υπερψήφισε τις δαπάνες του προϋπολογισµού για το υπουργείο Ανάπτυξης και Κοινωνικής
Ασφάλισης. Σε ό,τι αφορά τους διαγραφέντες του ΠΑΣΟΚ: «Ναι» στον προϋπολογισµό ψήφισε ο
Κώστας Σκανδαλίδης και η Θεοδώρα Τζάκρη. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Μίµης Ανδρουλάκης
ψήφισε «παρών», όπως και οι Γιάννης Κουτσούκος, Αντζελα Γκερέκου και Μάρκος Μπόλαρης.
«Όχι» ψήφισε ο Μιχάλης Κασσής. Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Αντώνης Σαµαράς, µετά την
ανακοίνωση του αποτελέσµατος της ψηφοφορίας. «Με ακόµη µεγαλύτερη ενότητα έγινε το
δεύτερο αποφασιστικό βήµα. Τώρα ανάκαµψη και ανάπτυξη».
Πολιτική δήλωση αντί της δόσης των 31,5 δισ. ευρώ από το Eurogroup
Παρά την ψήφιση του σκληρού πακέτου µέτρων την περασµένη Τετάρτη και την ψήφιση του
προϋπολογισµού, χθες το βράδυ, το σηµερινό Eurogroup δεν αναµένεται να δώσει το «πράσινο
φως» για την εκταµίευση της δόσης τόσο λόγω της καθυστέρησης της τρόικας να παρουσιάσει
την έκθεση για το ελληνικό πρόγραµµα όσο και εξαιτίας της διαφωνίας µεταξύ ∆ΝΤ και ΕΕ, αλλά
και εντός της ΕΕ για τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους. Αυτό που προσδοκά τώρα η Αθήνα
από το Eurogroup είναι µια πολιτική δήλωση στήριξης, που ενδεχοµένως θα ξεκαθαρίσει και το
χρονοδιάγραµµα καταβολής της βοήθειας.
Πάνω από 65.000 εταιρείες έχουν εγγραφεί στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο
Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία απογραφής των εµπορικών επιχειρήσεων της χώρας στο
Γενικό Εµπορικό Μητρώο. Ήδη, έχουν ολοκληρώσει την απογραφή τους είτε µέσω του
∆ιαδικτύου (αυτοαπογραφή) είτε µέσω των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. πάνω από 65.000 εταιρίες
(οµόρρυθµες, ετερόρρυθµες, περιορισµένης ευθύνης και ανώνυµες).
Κονδύλια 1,44 δισ. ευρώ θα ξεµπλοκάρουν από την ΕΤΕπ για τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις
Συνάντηση µε τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για να οριστικοποιηθούν
οι λεπτοµέρειες ώστε να απεµπλακούν 1,44 δισ. ευρώ για δάνεια και ενισχύσεις στις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, θα έχουν την ερχόµενη Τετάρτη ο υπουργός Ανάπτυξης και ο
υπουργός Οικονοµικών, όπως γνωστοποίησε το Σάββατο ο Κωστής Χατζηδάκης, κατά τη
συζήτηση στη Βουλή επί του κρατικού προϋπολογισµού 2013. «Είµαστε αποφασισµένοι να
κλείσουµε αυτή τη συζήτηση», δήλωσε και εκτίµησε ότι µέσα στο Νοέµβριο θα αρχίσουν να
πέφτουν τα πρώτα χρήµατα στην αγορά. Αναφορικά µε την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, ο κ.
Χατζηδάκης τόνισε ότι υπάρχουν σε εξέλιξη τουλάχιστον έξι µέτωπα. Συγκεκριµένα, ανέφερε ότι
η απορρόφηση η οποία «τρέχει» σε ρυθµούς πάνω από τον µέσο όρο της ΕΕ θα ξεπεράσει και τις
χώρες που είναι πιο µπροστά.
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