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Ενώνουν τις δυνάμεις τους τα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια της χώρας
Πράξη το ρητό ‘η ισχύς εν τη ενώσει’ επιχειρούν να κάνουν τα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια
της χώρας αναλαμβάνοντας κοινές δράσεις ώστε να ενισχύσουν τις παρεχόμενες
υπηρεσίες τους.
Η συνεχιζόμενη αρνητική οικονομική συγκυρία με τα παρελκόμενα της για τον
επιχειρηματικό κόσμο, και η ανάγκη ενίσχυσης και διατήρησης του επιμελητηριακού
θεσμού ήταν η αφορμή για το δεύτερο ραντεβού των Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων κατά
τη διάρκεια του οποίου μπήκαν οι βάσεις για την στενότερη συνεργασία των εν λόγω
Επιμελητηρίων.
Στη σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης,
συμμετείχαν οι πρόεδροι του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ΒΕΑ), Παύλος Ραβάνης,
του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΒΕΠ), Ανδριανός Μιχάλαρος, του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), Παναγιώτης Παπαδόπουλος και ο πρόεδρος του
Επιμελητηρίου Μαγνησίας, Αριστοτέλης Μπασδάνης.
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Επί τάπητος από την πλευρά του προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά
(ΒΕΠ), Ανδριανού Μιχάλαρου, ετέθη το ζήτημα της πιστοποίησης των επαγγελματιών.
Όπως τόνισε κατά τη εισήγησή του το ΒΕΠ έχει προχωρήσει στην διαπίστευση του κατά
ISO 17024 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) με σκοπό τη διοργάνωση και
υλοποίηση εκπαιδευτικών ενοτήτων και εξετάσεων για την πιστοποίηση επαγγελματιών
που είναι, κυρίως, εγγεγραμμένοι στα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια. Μάλιστα για την
υποστήριξη των εκπαιδευτικών θεματικών ενοτήτων, το ΒΕΠ έχει εξασφαλίσει μέσω
διαγωνιστικής διαδικασίας, την υποστήριξη της TUV Rheinland.
Θετικοί στην προοπτική συνεργασίας εμφανίστηκαν τόσο ο πρόεδρος του ΒΕΑ, Παύλος
Ραβάνης, όσο και ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Μάλιστα το θέμα της
πιστοποίησης θα τεθεί εκ νέου στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο
διάστημα στο ΒΕΑ.
«Η αγορά εξελίσσεται και αποκτά νέες ανάγκες. Δημιουργώντας νέες υπηρεσίες τα
Επιμελητήρια μπορούν να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση και να προσφέρουν
επιπλέον εχέγγυα στα μέλη τους» ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος.
Σύσκεψη στο ΒΕΘ του Δικτύου Επιμελητηρίων Αδελφοποιημένων Πόλεων
Ελλάδος με την Πάφο
Tην πόρτα για την… ενίσχυση της εξωστρέφειας επιχειρεί να ξεκλειδώσει το Δίκτυο
Επιμελητηρίων Αδελφοποιημένων Πόλεων Ελλάδος με την Πάφο της Κύπρου, θέτοντας
ως στόχο τη διοργάνωση εξορμήσεων σε χώρες - στόχους αλλά και την ανάληψη κοινών
δράσεων για την εξυπηρέτηση των μελών τους.
Στο στόχαστρο του βάζει μεταξύ άλλων το Αζερμπαϊτζάν, το Καζακστάν, και το
Ουζμπεκιστάν, αγορές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για τους Έλληνες, όσο και για τους
Κύπριους επιχειρηματίες.
Μάλιστα, το ενδεχόμενο επιχειρηματικών αποστολών στις εν λόγω χώρες και όχι μόνο
τέθηκε επί τάπητος στην πρόσφατη συνάντηση του Δικτύου, που πραγματοποιήθηκε στο
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Δίκτυο συμμετέχουν
τα Επιμελητήρια Πάφου, Φθιώτιδας, Πρέβεζας, Χανίων, Λέσβου, Κέρκυρας, το Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
Επιτροπή για τον εκσυγχρονισμό της επιμελητηριακής νομοθεσίας
Νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό της
επιμελητηριακής νομοθεσίας συγκροτήθηκε στο υπουργείο Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας με απόφαση του υφυπουργού Γεράσιμου Γιακουμάτου.
Έργο της επιτροπής είναι η κατάρτιση σχεδίου νόμου με σκοπό την αναθεώρηση και τον
εκσυγχρονισμό της επιμελητηριακής νομοθεσίας και το έργο της θα περατωθεί μέχρι 30
Οκτωβρίου 2014.
Από το βήμα της συνεδρίασης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ), που
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πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, ο υφυπουργός Ανάπτυξης είχε
προαναγγείλει ότι στις 5 Νοεμβρίου θα εισαγάγει στη Βουλή νομοσχέδιο που θα ρυθμίζει
συνολικά τα των επιμελητηρίων, αλλά και ότι νωρίτερα θα περάσει τροπολογία, η οποία
θα διασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητά τους.
Στην ίδια συνεδρίαση τονίσθηκε πως τα 58 επιμελητήρια όλης της χώρας βρίσκονται σε
κομβικό σημείο, καθώς τον προσεχή Νοέμβριο καλούνται να καταρτίσουν τον
προϋπολογισμό τους για το 2015, χωρίς να γνωρίζουν ακόμη αν θα μπορούν να
πληρώσουν το προσωπικό τους, αφού από την αρχή του 2015 βάσει της μνημονιακής
νομοθεσίας καταργείται η υποχρεωτική εγγραφή και η πληρωμή συνδρομής για τα μέχρι
σήμερα μέλη τους.
Στο μεταξύ, για λάθος που πρέπει να διορθωθεί έκανε λόγο ο γενικός γραμματέας
Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου, Δημήτρης Βαρτζόπουλος αναφερόμενος στην
άρση της υποχρεωτικότητας εγγραφής στα Επιμελητήρια .
Δένδιας: Η κυβέρνηση θέλει να βοηθήσει τις μικρές επιχειρήσεις
«Υπάρχουν 80 δισ. σε δάνεια που δεν εξυπηρετούνται», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης,
Νίκος Δένδιας, στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, προσθέτοντας ότι η διευθέτηση του
ζητήματος είναι κομμάτι του σχεδιασμού για την επαναφορά της ρευστότητας στην
αγορά. Σε ό,τι αφορά στους πλειστηριασμούς και το θέμα της άρσης της προστασίας της
πρώτης κατοικίας ο κ. Δένδιας είπε ότι το θέμα «δεν συζητήθηκε με την τρόικα, ούτε με
κανέναν άλλον». «Δεν είναι θέμα των συζητήσεων πριν το Δεκέμβριο που είναι η ώρα
τους», σημείωσε εννοώντας ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν όταν λήγει το καθεστώς
προστασίας
που
υπάρχει.
Ανέφερε ακόμη ότι στο τραπέζι με τους δανειστές έθεσε και την πρόταση που έκανε και ο
πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, δηλαδή τη χορήγηση επιπλέον δανείων στις
επιχειρήσεις με το ΕΣΠΑ. Για τα επιχειρηματικά δάνεια, ο υπουργός είπε ότι η σχετική
συζήτηση δεν έχει ολοκληρωθεί. «Η κυβέρνηση θέλει να βοηθήσει τις μικρές
επιχειρήσεις» είπε ο κ. Δένδιας, διευκρινίζοντας ότι «δεν είναι δική τους ευθύνη η πτώση
του τζίρου, αλλά της κρίσης». Ξεκαθάρισε πάντως ότι η κρατική μέριμνα δε θα αφορά
τους «μπαταχτσήδες, αυτούς που εκμεταλλεύονται την κρίση» λέγοντας ότι «δεν γίνεται
να υπάρχει φτωχή επιχείρηση με πλούσιο επιχειρηματία».
Ψηλά στην ατζέντα του Eurogroup το ελληνικό πρόγραμμα
Για τις θέσεις του Euro Working Group αναφορικά με την πρόοδο των
διαπραγματεύσεων της Ελλάδας με την τρόικα θα ενημερώσει σήμερα, Δευτέρα, τους
δημοσιογράφους ανώτατο κοινοτικό στέλεχος στις Βρυξέλλες. Αναμένεται, δε, να
αναφερθεί και στο θέμα που προέκυψε την προηγούμενη εβδομάδα αναφορικά με τη
σύγκληση «συνόδου» για το ελληνικό χρέος στην Ουάσιγκτον κάτι που υποβαθμίζεται
ανοικτά από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.
Η Ελλάδα θα είναι το δεύτερο θέμα στην ατζέντα του Eurogroup (μετά την Κύπρο) και
ουσιαστικά οι συζητήσεις θα περιστραφούν στην πορεία της εφαρμογής του
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προγράμματος και στην ελληνική πρόοδο εν όψει της επικείμενης αξιολόγησης στα τέλη
Σεπτεμβρίου, από την οποία θα εξαρτηθεί η χορήγηση της τελευταίας δόσης του
προγράμματος του EFSF ύψους 1,9 δισ. ευρώ και η δόση 3,5 δισ. ευρώ από το ΔΝΤ.
Ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης αναμένεται να ενημερώσει τους
ομολόγους του για το κλίμα των συναντήσεων με την τρόικα στο Παρίσι, για τις
πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ, για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2015,
αλλά και για την υλοποίηση των 542 εκκρεμών μνημονιακών δράσεων (η τρόικα
αποδέχεται ότι έχει ολοκληρωθεί το 50%, η κυβέρνηση θεωρεί πως έχει ολοκληρωθεί το
75%).
Θετική η ΕΕ σε ενδεχόμενη προσθετή στήριξη της Ελλάδας
Με αμηχανία αντιμετωπίζουν κοινοτικοί αξιωματούχοι την επόμενη ημέρα ολοκλήρωσης
του προγράμματος στήριξης της Ευρωζώνης προς την Ελλάδα, καθώς δεν είναι σε θέση
να γνωρίζουν ούτε ποια μορφή θα έχει η εποπτεία της χώρας, ούτε εάν θα υφίσταται η
τρόικα. Ανώτατο κοινοτικό στέλεχος αναφέρθηκε εκτεταμένα σήμερα από τις Βρυξέλλες
στο ελληνικό πρόγραμμα με αφορμή την προσεχή συνεδρίαση του Eurogroup στο Μιλάνο
την προσεχή Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.
Σχολιάζοντας το ελληνικό πρόγραμμα ανέφερε πως πολλά θα εξαρτηθούν από την
αξιολόγηση που θα ξεκινήσουν οι ΔΝΤ, ΕΕ και ΕΚΤ στα τέλη Σεπτεμβρίου και από την
οποία θα καταδειχθούν ς οι μελλοντικές χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας και ως εκ
τούτου το εάν θα απαιτηθεί πρόσθετη στήριξη από τη ζώνη του ευρώ. Ο αξιωματούχος
ξεκαθάρισε πως η ελληνική κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει ένδειξη ότι θα
ζητήσει νέα χρηματοδοτική βοήθεια, ωστόσο ο ίδιος είπε πως το Eurogroup θα ήταν
ανοιχτό σε ένα έτοιμα για παράταση του ισχύοντος προγράμματος ή για ένα νέο
πρόγραμμα στήριξης εάν και εφόσον το ζητούσε η χώρα.
Παραδέχθηκε πάντως πως σύμφωνα με όλε στις ενδείξεις οι όποιες πρόσθετες
χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας για τα επόμενα έτη θα είναι διαχειρίσιμα ποσά.
«Δεν θα πρόκειται για τεράστια ποσά», ανέφερε.
Γ.Γιακουμάτος: Τουλάχιστον 72 δόσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές στα Ταμεία
Σε τουλάχιστον 72 δόσεις θα είναι δυνατή η εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα
ασφαλιστικά Ταμεία, όπως δήλωσε τη Δευτέρα ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γεράσιμος
Γιακουμάτος. Μιλώντας στο Mega, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο οι δόσεις να είναι τελικά
περισσότερες, λέγοντας: «Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να προλάβω τον πρωθυπουργό
αν πει 100».Ο ίδιος επανέλαβε, πάντως, πως οφειλές από τα πρόστιμα που δεν
τακτοποιούνται
θα
μεταφέρονται
στην
εφορία.
Σε ό,τι αφορά την τιμή του γάλακτος, που δεν πέφτει παρά τις πρόσφατες νομοθετικές
ρυθμίσεις, ο κ. Γιακουμάτος ανέφερε ότι την επόμενη εβδομάδα θα προχωρήσει σε μια
«συμφωνία κυρίων» με επιχειρήσεις για τη μείωση των της λιανικής τιμής στο φρέσκο
γάλα.
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Εκλογή νέου προεδρείου στο Δημοτικό Συμβούλιο εν μέσω έντασης
Ανέβηκαν οι τόνοι την Κυριακή στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης,
στη διάρκεια των διεργασιών για την εκλογή του νέου προεδρείου, με αφορμή την
παρουσία των εκπροσώπων της Χρυσής Αυγής στον χώρο. Ο επικεφαλής της παράταξης
που στηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, στην τοποθέτησή του
επανέλαβε τα περί εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης για τη Χρυσή Αυγή. «Θέλουμε
εj να αναλογικοj προεδρειjο που να σεj βεται το εκλογικοj αποτεj λεσμα. Σ΄αυτηj την αντιj ληψη
δεν περιλαμβάνεται η Χρυσή Αυγή», είπε.
Ανάλογη ήταν και η τοποθέτηση του επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, Γιάννη Δελή,
που ζήτησε την πολιτική απομόνωση της Χρυσής Αυγής, ενώ υπέρ της θέσης του κ.
Μηταφίδη τάχθηκε και η επικεφαλής της παράταξης «Οικολογία - Αλληλεγγύη», Ελεάνα
Ιωαννίδου. Ακολούθησε ψηφοφορία για την εκλογή του προεδρείου του Δημοτικού
Συμβουλίου, κατά την οποία πρόεδρος επανεξελέγη ο Παναγιώτης Αβραμόπουλος.
Αντιπρόεδρος θα είναι ο Δημήτρης Κούβελας από την παράταξη «Εντάξει» του Σταύρου
Καλαφάτη, ενώ γραμματέας εξελέγη η Γλυκερία Καλφακάκου από την παράταξη
«Ανοιχτή Πόλη».
Η ΕΕ θα θέσει «εντός της ημέρας» σε ισχύ τις νέες κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας
H Κομισιόν ανακοίνωσε πως το νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας για την
ουκρανική κρίση θα τεθεί και επισήμως σε ισχύ «αργότερα τη Δευτέρα».

Oι 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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