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Αντίθετο το ΒΕΘ στη μετακίνηση τμημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Απαράδεκτη και κοινωνικά ανάλγητη χαρακτηρίζει ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), Παναγιώτης Παπαδόπουλος την πρόταση του
υπουργείου Παιδείας που προβλέπει τη δραστική συρρίκνωση του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στο
πλαίσιο του σχεδίου «Αθηνά».
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας, οκτώ τμήματα του
ΤΕΙ μεταφέρονται στις Σέρρες, δύο στην Φλώρινα και άλλα τρία καταργούνται με
αποτέλεσμα να αναγκάζονται 12.500 φοιτητές να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε άλλες
πόλεις.
«Πολύ φοβάμαι ότι με την τακτική εξόντωσης που προτίθεται να ακολουθήσει το
υπουργείο Παιδείας για το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, μεγάλη μερίδα των φοιτητών θα
αναγκαστεί, λόγω μεταφοράς των τμημάτων τους, σε διακοπή των σπουδών τους,
εξαιτίας οικονομικής δυσχέρειας» επισημαίνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ υπογραμμίζοντας ότι
αν το υπουργείο Παιδείας θέλει να ενισχύσει τα ΤΕΙ άλλων πόλεων θα πρέπει να βρει
διαφορετικό τρόπο.
«Είναι τραγικό να διαλυθεί το 4ο μεγαλύτερο ΤΕΙ της χώρας εξαιτίας των βιαστικών
αποφάσεων ενός υπουργού» σημειώνει ο κ. Παπαδόπουλος.
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
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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
εξυπηρέτηση τους. Ο λόγος για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες b2bmall (υπηρεσία
ηλεκτρονικής δικτύωσης), ΒΕΘ e-recruitment (υπηρεσία ηλεκτρονικής στελέχωσης) και
biz
help
(συνήγορος
του
επιχειρηματία).
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 αύριο, στις 19.00 μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του
ΒΕΘ (Αριστοτέλους 27, 4ος όροφος).
Τη µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση επιδιώκει η κυβέρνηση
Τη δηµοσιονοµική αναποτελεσµατικότητα ορισµένων από τα µέτρα του Μνηµονίου, τα οποία
σχεδιάστηκαν για να αυξήσουν τα δηµόσια έσοδα αλλά τελικά υπολείπονται των προσδοκιών,
θέλει να αναδείξει η ηγεσία του υπουργείου Οικονοµικών.
Στην πρώτη γραµµή των πιθανών µέτρων, τα οποία θα µπορούσαν να αποσυρθούν εφόσον
προκύψουν σαφή και µετρήσιµα στοιχεία ότι απέτυχαν, βρίσκεται η αύξηση του ΦΠΑ στην
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εστίαση από το 13% στο 23%, µέτρο το οποίο, σύµφωνα µε παράγοντες της αγοράς, συνέβαλε
στην κάθετη πτώση της κατανάλωσης και στη µείωση εν τέλει των εισπράξεων από τον φόρο.

Προσαρμογή του ελληνικού προγράμματος ζήτησε ο Στουρνάρας
Θέµα προσαρµογής του προγράµµατος της Ελλάδας υπό το φως των λανθασµένων εκτιµήσεων
για την ύφεση έθεσε εµµέσως στους Ευρωπαίους οµολόγους του ο υπουργός Οικονοµικών
Γιάννης Στουρνάρας.
Σύµφωνα µε την Καθηµερινή, ζήτησε να εξαχθούν συµπεράσµατα οικονοµικής πολιτικής από
τη συζήτηση για τους λανθασµένους δηµοσιονοµικούς πολλαπλασιαστές, που πρακτικώς
σηµαίνει χαλαρότερη δηµοσιονοµική προσαρµογή µε ταυτόχρονη αύξηση της χρηµατοδότησης
προς την Ελλάδα. Οι υπουργοί Οικονοµικών δεν θέλησαν να ανοίξουν τέτοιο θέµα σε αυτή τη
φάση.
Παράλληλα, το υπουργείο Οικονοµικών εξετάζει το ενδεχόµενο να προτείνει στην τρόικα
ακόµη και τη µείωση έµµεσων φόρων, η αύξηση των οποίων δεν απέφερε τα αναµενόµενα
αποτελέσµατα, όπως για παράδειγµα του ΦΠΑ στην εστίαση και των ειδικών φόρων.
Γ. Μαυραγάνης: Συγκυριακή η μείωση στα έσοδα του Ιανουαρίου
Την εκτίμηση ότι οι αποκλίσεις στα έσοδα του προϋπολογισμού τον Ιανουάριο μπορεί να
είναι συγκυριακές εξέφρασε ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης, μιλώντας στον
ΒΗΜΑ 99,5 το πρωί της Τρίτης. Σε κάθε περίπτωση ανέφερε ότι είναι νωρίς για να βγάλει
κάποιος
συμπεράσματα.
Ο κ. Μαυραγάνης δήλωσε ότι η κυβέρνηση κατανοεί το πρόβλημα αδυναμίας πληρωμής
φόρων εκ μέρους πολλών φορολογουμένων και σημείωσε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση
με τον γγ Φορολογικών Εσόδων Χάρη Θεοχάρη για μια ρύθμιση που θα διευκολύνει την
κατάσταση. Σε ό,τι αφορά τον ενιαίο φόρο ακινήτων, ο υφυπουργός Οικονομικών είπε
ότι η κυβέρνηση κινείται στην κατεύθυνση ενός διευρυμένου φόρου που θα είναι
προοδευτικός.
Πάντως, δεν επιβεβαίωσε τα σενάρια για αφορολόγητο στις 50.000 ευρώ.

Μέσα στις επόμενες ημέρες ο διαγωνισμός για την πώληση της ΕΥΑΘ
Εντός των επόμενων ημερών θα προκηρύξει το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) το διαγωνισμό για την πώληση πλειοψηφικού
μετοχικού ποσοστού, μαζί με το μάνατζμεντ, της εισηγμένης ΕΥΑΘ ΑΕ.

3

Σημειώνεται ότι στις 21 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση
των μετόχων της εταιρείας.
Όπως προκύπτει από το σχέδιο αλλαγών του καταστατικού, καταργείται η παλαιότερη
δέσμευση του Δημοσίου να μπορεί να διαθέσει σε επενδυτές μόνο μέχρι 49% του
μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης.
Έτσι, το ΤΑΙΠΕΔ, που ελέγχει σχεδόν καθολικά την ΕΥΑΘ, θα μπορεί να πωλήσει την
πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου (το 51%) και να διατηρήσει ακόμη 23% για να το
διαθέσει στο μέλλον, ίσως και με καλύτερους όρους.
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