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Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη ‘Θράκη 2013’
Στην 22η Πανελλήνια Εµπορική Έκθεση ‘Θράκη 2013’ που θα πραγµατοποιηθεί στο ∆ιεθνές
Εκθεσιακό Κέντρο Κοµοτηνής. προτίθεται να συµµετάσχει το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).
Η ‘Θράκη 2013’ θα πραγµατοποιηθεί από τις 30 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου.
Τη διοργάνωση των ελληνικών συµµετοχών έχει αναλάβει η ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Στο πλαίσιο της συνεχιζόµενης εκθεσιακής πολιτικής και στήριξης των επιχειρήσεων-µελών
του, το ΒΕΘ παρέχει στα µέλη του τη δυνατότητα συµµετοχής τους στην εν λόγω έκθεση, ε π ι
δ ο τ ώ ν τ α ς, για σταντ 12 τετραγωνικών µέτρων, ως εξής :
1.
2.
3.
4.

Την 1η συµµετοχή µε 100%
Την 2η & 3η συµµετοχή µε 50 %
Την 4η συµµετοχή µε 30%
Την 5η & πλέον συµµετοχή µε προνοµιακή τιµή
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Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων του ΒΕΘ στα
τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-271-708 και 2310-271-854 µέχρι την Παρασκευή 8 Απριλίου
προκειµένου να τους σταλεί η φόρµα συµµετοχής.
∆ιαδικτυακή ενίσχυση της εκπαίδευσης σε Ελλάδα και Βουλγαρία από το ΒΕΘ
Στην ενίσχυση της διασυνοριακής εκπαίδευσης και στη µεταφορά τεχνογνωσίας στοχεύει η
νεόκοπη ηλεκτρονική πλατφόρµα εκπαίδευσης (e-learning platform) που απέκτησε το
Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).
Μέσω της νεωτεριστικής πλατφόρµας του ΒΕΘ οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να µάθουν πώς να
δηµιουργήσουν µία ιστοσελίδα ή εργαλεία προβολής της επιχείρησής τους (π.χ. καρτ βιζίτ,
µπροσούρες, αφίσες κ.α.).

Η πλατφόρµα, που υλοποιήθηκε από το Πανεπιστήµιο Μακεδονία, αποτελεί ένα ακόµη
χρηστικό εργαλείο που δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου "Περιφερειακή επιχειρηµατική
ανάπτυξη µέσω της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας" που είναι ενταγµένο
στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα εδαφικής συνεργασίας "Ελλάδα -Βουλγαρία 2007-2013". Σκοπός
της πλατφόρµας που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο διήµερου συνεδρίου που διοργάνωσε το ΒΕΘ
για τα αποτελέσµατα του έργου είναι η ενδυνάµωση της διασυνοριακής εκπαίδευσης ανάµεσα
στις περιοχές όλων των ενδιαφεροµένων για θέµατα σχετικά µε τις Τεχνολογίες Πληροφορίας
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο έργο που είναι ενταγµένο στο πρόγραµµα εδαφικής συνεργασίας
«Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013» ως εταίροι, εκτός από το ΒΕΘ, που είναι επικεφαλής,
συµµετέχουν το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο του Blagoevgrad, το Τµήµα
Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και η βουλγαρική
Ένωση ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων.
«Στόχος του έργου» όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΒΕΘ Παναγιώτης Παπαδόπουλος κατά τη
διάρκεια του χαιρετισµού του «είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος, καθώς και η τόνωση του αναπτυξιακού προφίλ της συνολικής περιοχής
παρέµβασης, µέσω της δηµιουργίας των απαραίτητων δοµών για την προώθηση της
επιχειρηµατικότητας µεταξύ των δύο περιοχών».
Τέσσερις πλατφόρµες στην υπηρεσία των βιοτεχνών
Στο πλαίσιο του προγράµµατος όπως ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος «αναπτύχθηκαν τέσσερις
ηλεκτρονικές πλατφόρµες η καθεµία από τις οποίες, αποτελεί χρήσιµο εργαλείο για τη
βελτίωση της επιχειρηµατικότητας, συµβάλλοντας στην καλύτερη, αποδοτικότερη και
αποτελεσµατικότερη αναβάθµιση του επιχειρηµατικού γίγνεσθαι της διασυνοριακής
επιχειρηµατικής κοινότητας».
Συγκεκριµένα πρόκειται για:
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-την πλατφόρµα Ηλεκτρονικής Στελέχωσης (e-recruitment platform) που παρέχει τη
δυνατότητα δικτύωσης των επιχειρήσεων - µελών του ΒΕΘ και των εν δυνάµει εργαζοµένων
σε αυτές, συνεισφέροντας στη µείωση της συνεχώς αυξανόµενης ανεργίας.
-την πλατφόρµα Ηλεκτρονικής ∆ικτύωσης Επιχειρήσεων (e-business networking platform). Η
πλατφόρµα δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να παρουσιάζουν το επιχειρηµατικό τους
προφίλ, καθώς και τα προϊόντα - υπηρεσίες που διαθέτουν στην αγορά. Κατά αυτόν τον τρόπο
οι επιχειρήσεις µπορούν να εντοπίσουν ταχύτατα και αποτελεσµατικά συνεργάτες άµεσου
ενδιαφέροντος αλλά και να απευθυνθούν σε δυνητικούς πελάτες.
-την πλατφόρµα Ηλεκτρονικού Συνηγόρου του Επιχειρηµατία «e-ombudsman» που φιλοδοξεί
να αποτελέσει τον διαµεσολαβητή µεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε
Ελλάδα και Βουλγαρία µε την κατά τόπους δηµόσια διοίκηση είτε σε τοπικό, είτε σε κεντρικό
επίπεδο.
και
-την πλατφόρµα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης (e-learning platform).
Στο 5,7% η ύφεση στην Ελλάδα στο δ’ τρίµηνο 2012
Στο 5,7% διαµορφώθηκε η ύφεση στην Ελλάδα το τέταρτο τρίµηνο 2012, έναντι 6% που
προέβλεπε αρχικά η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Σε µέσα επίπεδα το 2012 το ΑΕΠ
µειώθηκε κατά 6,375%.
Στοιχεία για το ΑΕΠ στο τέταρτο τρίµηνο του 2012 που δηµοσιοποίησε σήµερα η ΕΛΣΤΑΤ µη εποχικά διορθωµένα στοιχεία- καταδεικνύουν πως το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε
όρους όγκου παρουσίασε µείωση κατά 5,7% σε σχέση µε το τέταρτο τρίµηνο 2012 του 2011,
έναντι µείωσης κατά 6% που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίµηση του τέταρτου τρίµηνου
2012 και είχε ανακοινωθεί στις 14 Φεβρουαρίου 2013.
Παραιτήθηκε (και) ο γγ Βιοµηχανίας Σπύρος Ευσταθόπουλος
Μετά τις παραιτήσεις του επικεφαλής του ΤΑΙΠΕ∆ Τάκη Αθανασόπουλου και του γγ του
υπουργείου Οικονοµικών Γιώργου Μέργου, την παραίτησή του υπέβαλε τη ∆ευτέρα και ο γγ
Βιοµηχανίας Σπύρος Ευσταθόπουλος.
Ο κ. Ευσταθόπουλος, όπως και οι άλλοι δύο παραιτηθέντες, ήταν µέλος του ∆Σ της ∆ΕΗ την
περίοδο 2007 - 2009.
Το Σάββατο, τις παραιτήσεις τους υπέβαλαν στον πρωθυπουργό Αντώνη Σαµαρά ο γενικός
γραµµατέας του υπουργείου Οικονοµικών Γιώργος Μέργος και ο πρόεδρος του Ταµείου
Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ∆) Τάκης Αθανασόπουλος, µετά την άσκηση
δίωξης κατά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΗ κατά το έτος 2009 στο οποίο ήταν µέλη,
σχετικά µε την ανάθεση κατασκευής της µονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος του
Αλιβερίου.
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Στο µεταξύ, όπως ανακοινώθηκε ο Στέλιος Σταυρίδης, µέχρι σήµερα πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της ΕΥ∆ΑΠ αντικαθιστά τον Τάκη Αθανασόπουλο στην προεδρία του ΤΑΙΠΕ∆.
Να διατηρηθεί το χαράτσι στα ακίνητα και το 2013 πιέζει η τρόικα
Την παράταση της επιβολής του Έκτακτου Ειδικού Τέλος Ηλεκτροδοτηµένων ∆οµηµένων
Επιφανειών (ΕΕΤΗ∆Ε) και το 2013 ζητά η τρόικα από την κυβέρνηση, καθώς θεωρεί πως δεν
υπάρχει χρονικό περιθώριο για να επιβληθεί ο ενιαίος φόρος ακινήτων από το Σεπτέµβριο
2013.
Νέα µέτρα 3 δισ. ευρώ ζητά η τρόικα
∆ηµοσιονοµικές αποκλίσεις που σε ετήσια βάση ξεπερνούν τα 3 δισ. ευρώ εκτιµά ότι θα
υπάρξουν για το 2013 η τρόικα. Για τον λόγο αυτό έχει ζητηθεί από τα υπουργεία που
εµπλέκονται στην εφαρµογή του Μνηµονίου να καθορίσουν προτάσεις δηµοσιονοµικής
εξοικονόµησης.
Είναι ενδεικτικό πως τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού στο δίµηνο Ιανουαρίου –
Φεβρουαρίου 2013, που θα δοθούν εντός της ηµέρας στη δηµοσιότητα, θα αποτυπώνουν τη
σηµαντική υστέρηση στο σκέλος των εσόδων. Μπορεί η συγκράτηση των δαπανών να µην
αποκαλύπτει πλήρως το εισπρακτικό πρόβληµα, αλλά αυτό αναµένεται να καταδειχθεί
εµφανέστερα
στο
προσεχές
διάστηµα.
Στο πλαίσιο αυτό, σύµφωνα µε το in.gr, κυβέρνηση και τρόικα προχωρούν σε διαρκείς
υπολογισµούς για το σωρευτικό δηµοσιονοµικό κενό καθώς οι πιθανές αποκλίσεις του 2013
επηρεάζουν τόσο την εκτέλεση του προγράµµατος του 2014, όσο και την έκθεση βιωσιµότητας
του
χρέους.
Βούληση της κυβέρνησης είναι µέσα από τις ρυθµίσεις για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές και τη
διευκόλυνση πληρωµής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών να καλύψει εντός του 2013 το
µεγαλύτερο µέρος της δηµοσιονοµικής απόκλισης των 3 δισ. ευρώ. Άµεσο δηµοσιονοµικό
όφελος θα προκύψει και από την απόλυση των 6.000 επίορκων υπαλλήλων, θέµα για το οποίο
η τρόικα εµφανίζεται ανυποχώρητη.
Καταλήψεις και απεργίες πείνας κατά του σχεδίου Αθηνά
Τη δική της πρόταση απέναντι στο σχέδιο «Αθηνά» ανακοίνωσε η σύγκλητος του
Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα, οι αντιδράσεις για τις αλλαγές
που έρχονται στον ακαδηµαϊκό χάρτη συνεχίζονται µε απεργίες πείνας, αλλά και µε
καταλήψεις σε ΤΕΙ της χώρας. Το µέλλον των κινητοποιήσεων αναµένεται να αποφασιστεί
σήµερα,
∆ευτέρα,
στις
κατά
τόπους
συνελεύσεις.
Απεργία πείνας πραγµατοποιούν από τις 8 Μαρτίου φοιτητές του τµήµατος ΑλιείαςΥδατοκαλλιέργειας του παραρτήµατος του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στα Μουδανιά, αντιδρώντας
στην προωθούµενη µεταφορά του στο ΤΕΙ Μεσολογγίου.
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Interview: Έκοψαν τα αλλαντικά οι καταναλωτές εξαιτίας της κρίσης
Σχεδόν ένας στους δύο καταναλωτές (54%) αγόρασε λιγότερα αλλαντικά τον περασµένο χρόνο
σε σχέση µε πριν τρία χρόνια ενώ οι προτιµήσεις τους στρέφονται σε φτηνότερα αλλαντικά.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που προκύπτουν από έρευνα της εταιρείας δηµοσκοπήσεων Interview
το 47% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι πιστεύουν πως οι καταναλωτές προτιµούν αλλαντικά
τύπου πάριζα αντί για τα παραδοσιακά αλλαντικά λόγω φτηνότερης τιµής. Πολλοί όµως είναι
και εκείνοι που δεν αγοράζουν παραδοσιακά αλλαντικά επειδή δεν τα γνωρίζουν (39,8%) ενώ
ένα ποσοστό 13,1% των καταναλωτών δεν τα αγοράζουν επειδή δυσκολεύονται να τα βρουν.
Από τα στοιχεία της έρευνας, που παρουσιάστηκε σε ενηµερωτική ηµερίδα του περιοδικού
Meat Place στο πλαίσιο της 22ης ∆ιεθνούς Έκθεσης Detrop, προκύπτει ότι το 61% των
ερωτηθέντων αγοράζει αλλαντικά ενώ το 39% δεν αγοράζει. Από όσους δεν καταναλώνουν
αλλαντικά ένα υψηλό ποσοστό της τάξης του 82% δεν τα θεωρεί υγιεινά, το 12% δεν τα θεωρεί
ασφαλή και το 6% τα βρίσκει ακριβά. Από αυτούς που καταναλώνουν αλλαντικά το 20%, το
κάνει κάθε µέρα, το 54% δύο µε τρεις φορές την εβδοµάδα, το 19% δύο µε τρεις φορές το µήνα
και το 8% σπανιότερα.
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