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Τα προβλήματα των βιοτεχνών στη συνάντηση ΒΕΘ- Ιωαννίδη
Tην ανάγκη να παραμείνουν εν ζωή τα επιμελητήρια και μετά την 1-1-2015, οπότε
καταργείται η υποχρεωτική εγγραφή σε αυτά, επισήμανε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), Παναγιώτης Παπαδόπουλος στον υποψήφιο
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Γιάννη Ιωαννίδη, που επισκέφτηκε, χθες, το
επιμελητήριο. Ο κ. Ιωαννίδης επισκέφτηκε το ΒΕΘ στο πλαίσιο επαφών με τους
παραγωγικούς φορείς της πόλης, προκειμένου να ακούσει τα προβλήματα και τα
προτάσεις τους.
«Η κατάργηση της υποχρεωτικής εγγραφής στα επιµελητήρια ισοδυναµεί µε λουκέτο για αυτά,
καθώς δεν θα µπορούν να καλύψουν τις στοιχειώδεις λειτουργικές τους ανάγκες» σηµείωσε ο
κ. Παπαδόπουλος. Μάλιστα µε την έτερη ιδιότητα του, αυτή του α΄ αντιπροέδρου της
Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων ενηµέρωσε τον κ. Ιωαννίδη ότι έχουν συγκεντρωθεί ήδη
185 υπογραφές βουλευτών από όλα τα κόµµατα, εκτός του ΚΚΕ και της Χρυσής Αυγής, σε µία
προσπάθεια να κατατεθεί τροπολογία για την ακύρωση της Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου, µε την οποία καταργείται η υποχρεωτικότητα.
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Από την πλευρά του ο κ. Ιωαννίδης εξέφρασε την εκτίµηση ότι, το ζήτηµα που έχει ανακύψει
µε τα επιµελητήρια, σύντοµα θα βρει λύση. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι ο µακρύς κατάλογος των
υπογραφών κατατέθηκε από τον πρόεδρο της ΚΕΕΕ, Κωνσταντίνο Μίχαλο στο γραφείο του
πρωθυπουργού.
Ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο µικροµεσαίος
επιχειρηµατικός κόσµος ζητώντας την συµβολή του κ. Ιωαννίδη ώστε να ανατραπεί το
σηµερινό αρνητικό σκηνικό. Μεταξύ άλλων επεσήµανε την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών
ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία, εντατικοποίησης της προσπάθειας για ταχύτερη
απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, αλλά και της διαµόρφωσης ενός σταθερού και
ανταγωνιστικού φορολογικού πλαισίου.
Για τον κ. Ιωαννίδη αιχμή του δόρατος για αναστροφή του κλίματος είναι το τρίπτυχο
πρωτογενής τομέας- τουρισμός – κοινωνία με την βασική προϋπόθεση ότι λαμβάνονται
υπόψη οι ιδιαιτερότητες της κάθε περιφέρειας.
Εισαγγελική έρευνα για το βίντεο της συνομιλίας Κασιδιάρη-Μπαλτάκου
Εισαγγελική έρευνα, µε τη µορφή του επείγοντος, για τη µαγνητοσκοπηµένη συνοµιλία του
Ηλία Κασιδιάρη µε τον τέως γενικό γραµµατέα της κυβέρνησης Παναγιώτη Μπαλτάκο,
διέταξε η προϊσταµένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Παναγιώτα Φάκου.
Η κ. Φάκου ανέθεσε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στην εισαγγελέα Πρωτοδικών
Καλλιόπη Νταγιάντα, προκειµένου να διαπιστωθεί εάν εκ µέρους του βουλευτή έχει τελεστεί
το κακούργηµα της παραβίασης του νόµου περί προσωπικών δεδοµένων. Στο πλαίσιο της
έρευνας, θα κληθεί να καταθέσει ως µάρτυρας και ο κ. Μπαλτάκος, ώστε να διευκρινιστεί,
εφόσον γνωρίζει, το πότε και υπό ποιες συνθήκες µαγνητοσκοπήθηκε η συνοµιλία του µε τον
κ. Κασιδιάρη.
Από την πλευρά του ο Παναγιώτης Μπαλτάκος, µιλώντας στον Real FM είπε ότι
πραγµατοποίησε τις συναντήσεις µε τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής Ηλία Κασιδιάρη «για το
καλό της παράταξης» ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς δεν
γνώριζε καµία από τις κινήσεις του.
«Είναι δυνατόν να απασχολώ τον πρωθυπουργό με αυτά τα πράγματα, με τον Κασιδιάρη
και τον Μιχαλολιάκο, όταν είχε να ασχοληθεί ο ίδιος με τον Σόιμπλε» είπε
χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε ο κ. Μπαλτάκος, είχε συναντήσεις με τους βουλευτές της
Χρυσής Αυγής καθώς «αποφάσισα να έχω ένα συγκεκριμένο ρόλο για το καλό της
παράταξης και της χώρας». «Τους έλεγα ορισμένα πράγματα που ήθελα να ακούσουν,
προκειμένου να κρατώ επαφή μαζί τους» τόνισε. Για το ύφος που χρησιμοποίησε στη
στιχομυθία με Κασιδιάρη είπε ότι αλλάζει ύφος ανάλογα με το ποιον μιλάει.
Στο μεταξύ, ο γιος του κ. Μπαλτάκου αναζητείται στο πλαίσιο Αυτόφωρου, αφού οι
βουλευτές της Χρυσής Αυγής, τους οποίους ξυλοκόπησε, υπέβαλαν μήνυση εις βάρος του.
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Στουρνάρας: Πλήρης επάνοδος στις αγορές το 2016
Πλήρη επάνοδο στις αγορές το 2016 βλέπει ο Γιάννης Στουρνάρας, προαναγγέλλοντας
μία πρώτη «δοκιμαστική» έκδοση ομολόγων μικρής έκτασης εντός των επόμενων τριών
μηνών. Ο υπουργός Οικονομικών περιμένει επίσης ότι θα ξεκινήσουν συζητήσεις με τους
εταίρους για ελάφρυνση του ελληνικού χρέους μετά την επιβεβαίωση του πρωτογενούς
πλεονάσματος από την Eurostat μέσα στον Απρίλιο, όπως και ότι η Ελλάδα δεν θα
χρειαστεί νέο πακέτο τον επόμενο χρόνο.
Σε συνέντευξή του στο Reuters, ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι στο επόμενο
τρίμηνο θα επιδιωχθεί έκδοση ομολόγου σχετικά μικρού ύψους ώστε να αξιοποιηθούν οι
ευνοϊκές συνθήκες στις αγορές. Σε αντίστοιχη συνέντευξή του στο ίδιο πρακτορείο, ο
πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα «εξετάζει την έκδοση
ομολόγου εντός του επόμενου τριμήνου». Ο Γ.Στουρνάρας είπε ότι υπάρχει «μεγάλη
όρεξη των επενδυτών» για ελληνικά ομόλογα. Σχετικά με τα όσα ακούγονται για έκδοση
πενταετούς ομολόγου για άντληση δύο με τριών δισ. ευρώ, ο υπουργός αρνήθηκε να
σχολιάσει και δεν μπήκε σε λεπτομέρειες για την πρώτη έκδοση.
Δύσκολη εξίσωση η ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank
Σε δύσκολη εξίσωση εξελίσσεται για την κυβέρνηση η ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank,
καθώς η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θα πρέπει να γίνει σε τιµή που θα είναι θελκτική για
τους επίδοξους επενδυτές, θα ανταποκρίνεται στην «εύλογη αξία» (fair value) της τράπεζας
Παράλληλα θα πρέπει να είναι συµβατή µε τα δεδοµένα που έχει θέσει η Γενική ∆ιεύθυνση
Ανταγωνισµού της ΕΕ, ώστε να µην χαρακτηρισθεί η είσοδος του νέου επενδυτή στην τράπεζα
ως έµµεση κρατική ενίσχυση.
Νέος κύκλος υποστήριξης επιχειρηματικών προτάσεων από το Jeremie Openfund
II
Πρόσκληση υποβολής επιχειρηµατικών προτάσεων για χρηµατοδότηση και συµβουλευτική
υποστήριξη απευθύνει σε startup εταιρείες το Jeremie Openfund II. Το Jeremie Openfund II θα
υποστηρίξει τις επιλεχθείσες προτάσεις µε αρχική χρηµατοδότηση (ενδεικτικά από 50.000 έως
100.000 ευρώ) και συµβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της επιχειρηµατικής τους
ιδέας και την ανάπτυξή της στη διεθνή αγορά.
Οι ενδιαφερόµενοι επιχειρηµατίες καλούνται να αποστείλουν καινοτόµες ιδέες για προϊόντα
και υπηρεσίες πληροφορικής που στοχεύουν στις διεθνείς αγορές και οι οποίοι µε τις οµάδες
τους διαµένουν ή σκοπεύουν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα. Για το πρόγραµµα επένδυσης
αρχικού σταδίου (pre-seed) καλούνται να παρουσιάσουν την επιχειρηµατική τους πρόταση
συµπληρώνοντας τη σχετική φόρµα υποβολής (http://theopenfund.com/apply/build-a-product)
έως και την 20η Μαίου, ενώ εταιρείες που διαθέτουν ένα ώριµο προϊόν και επιθυµούν να
αναπτύξουν περαιτέρω τις δραστηριότητές τους (seed) µπορούν να αποστείλουν τα
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επιχειρηµατικά τους σχέδια οποτεδήποτε στη διεύθυνση http://theopenfund.com/apply/build-abusiness.

Στις ευρωεκλογές ο Π.Ψωμιάδης με τον πολιτικό όμιλο «Πατρίδα»
Θα είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον πολιτικό όμιλο «Πατρίδα», που έχει ιδρύσει
και θα μετεξελιχθεί σε κόμμα, για αυτό βρίσκεται σε επικοινωνία με πολιτικά στελέχη και
ήδη μίλησε με δύο επικεφαλείς πολιτικών κινήσεων, δήλωσε ο Παναγιώτης Ψωμιάδης.
«Δεν χρωστάω σε κανένα επώνυμο παρά μόνο στο λαό. Ο κ. Σαμαράς και η κυβέρνησή
του μου χρωστούν πολλά. Δεν τους χρωστάω τίποτα» δήλωσε ο Παναγιώτης Ψωμιάδης,
σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε για να εξηγήσει τους λόγους που τον οδήγησαν στην
παραίτηση από το κόμμα της ΝΔ, όταν ενημερώθηκε ότι δεν θα είναι υποψήφιος
ευρωβουλευτής. «Λυτρώθηκα. Συνεχίζω με την Πατρίδα και το Λαό. Έσπασα τις
κομματικές αλυσίδες και τους ευχαριστώ. Σύντομα θα κριθούμε όλοι» υπογράμμισε.
Δύο φοιτητές τραυματίες από επίθεση αγνώστων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Ομάδα περίπου 25 αγνώστων επιτέθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης σε φοιτητές στο
φουαγιέ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας την ώρα που ήταν σε εξέλιξη πάρτι της ΔΑΠ
ΝΔΦΚ. Από την επίθεση τραυματίστηκαν δύο φοιτητές, ενώ προκλήθηκαν σημαντικές
υλικές
ζημιές
στο
εσωτερικό
του
κτηρίου.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο. Τους φοιτητές που
δέχθηκαν δολοφονική επίθεση συνάντησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ο
υποψήφιος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Γιάννης Ιωαννίδης.
Σε υψηλά επίπεδα τριετίας ο τομέας υπηρεσιών της Ευρωζώνης
Σε υψηλά επίπεδα τριετίας διατηρήθηκε τον Μάρτιο η παραγωγή του τομέα υπηρεσιών
στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Markit. Αν και ο δείκτης υπευθύνων
προμηθειών PMI μειώθηκε τον Μάρτιο στις 52,2 μονάδες από 52,6 μονάδες τον
Φεβρουάριο τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ευρωζώνη αναμένεται να αναπτυχθεί με τον
ταχύτερο ρυθμό της τελευταίας τριετίας (κάθε τιμή πάνω από τις 50 μονάδες δείχνει
αύξηση της δραστηριότητας).
Ο σύνθετος δείκτης PMI για τον τομέα των υπηρεσιών και τον μεταποιητικό τομέα
μειώθηκε τον Μάρτιο στις 53,1 μονάδες από 53,3 μονάδες τον προηγούμενο μήνα.
Σύμφωνα με την Markit, τα τελικά στοιχεία του δείκτη PMI υποδηλώνουν έναν ρυθμό
ανάπτυξης 0,5% στο πρώτο τρίμηνο του 2014.
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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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