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Εκδήλωση του ΒΕΘ, σήμερα, 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 σήμερα, στις 19.00 μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του
ΒΕΘ (Αριστοτέλους 27, 4ος όροφος).
Μαζεύει… τη δήλωση του για μείωση κατώτατου μισθού ο Γ. Μέργος
Κατηγορηματικά διαψεύδει ο Γιώργος Μέργος, γενικός γραμματέας του υπουργείου
Οικονομικών, ότι μέσω του χθεσινού σχόλιου του ότι το ύψος του κατώτατου μισθού
στην Ελλάδα παραμένει υψηλό, το οποίο προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, ζητούσε
μείωση
του.
Ο κ. Μέργος καταρχάς επισημαίνει ότι τα όσα είπε στην ομιλία του στην Ένωση
Ασφαλιστικών Εταιρειών είναι οι προσωπικές απόψεις του για το πώς θα στηριχθεί στην
Ελλάδα
η
ανάπτυξη
και
η
ανταγωνιστικότητα.
Ξεκαθαρίζει ότι «ουδέποτε ζήτησα μείωση κατώτατου μισθού», αναγνωρίζει ότι οι μισθοί
«έχουν μειωθεί πάρα πολύ και είναι ήδη σε πολύ χαμηλά επίπεδα» λόγω της
δημοσιονομικής προσαρμογής των τελευταίων ετών και καταγγέλλει ότι «απομονώθηκε
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ένα απόσπασμα που παρουσίασα στοιχεία της Eurostat για το επίπεδο του κατώτατου
μισθού στις χώρες της Ευρώπης» από ολόκληρη την ομιλία του, που ανέλυε «πώς η
ανταγωνιστικότητα θα πρέπει να προέλθει από βελτίωση της παραγωγικότητας του
συνολικού
συστήματος
και
όχι
από
άλλη
μείωση
μισθών».
Της διευκρινιστικής δήλωσης του κ. Μέργου είχαν προηγηθεί ανακοίνωση του
υπουργείου Οικονομικών που τόνιζε ότι «για την κυβέρνηση προφανώς και δεν τίθεται
θέμα κατώτατου μισθού», αλλά και δήλωση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση.
«Έχω δηλώσει κατ' επανάληψη ότι ο κατώτατος μισθός είναι χαμηλός και θα μείνει σε
αυτά τα επίπεδα μέχρι το τέλος του προγράμματος» δήλωσε ο κ. Βρούτσης.
Ανώμαλη προσγείωση των ελληνικών προσδοκιών για διαπραγμάτευση από Ρεν
Φρένο στις κυβερνητικές προσδοκίες για διαπραγμάτευση στους σκληρούς όρους του
Μνημονίου έβαλε η χθεσινή τοποθέτηση στο Ecofin του επιτρόπου οικονομικών
υποθέσεων Όλι Ρεν, ο οποίος αντέδρασε στα περί λάθους στους πολλαπλασιαστές.
Συγκεκριμένα, ο κ. Ρεν φέρεται να σχολίασε ότι τα περί λάθος είναι απλοϊκά και ότι το
ελληνικό πρόγραμμα είναι απολύτως σωστό.
Σύντομα η δημοπράτηση για τη Δυτική Εσωτερική Περιφερειακή
Νέα παρέμβαση στον τομέα των οδικών δικτύων εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά στην αναβάθμιση της Δυτικής Εσωτερικής
Περιφερειακής
Οδού
της
Θεσσαλονίκης.
Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας υπέγραψε την
προέγκριση των τευχών δημοπράτησης για την δημοπράτηση της «Αναβάθμισης της
Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής από ισόπεδο κόμβο Εσωτερικής Περιφερειακής με
Συμμαχική Οδό (περιοχή Α/Κ16) έως και Α/Κ Μαιάνδρου», η οποία αποτελεί τμήμα του
έργου «Βελτίωση/αναβάθμιση της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού
Θεσσαλονίκης από πέρας κόμβου Κ16 (Λαχαναγορά) έως κόμβο Κ5 (Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου)».
Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη 20072013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και
ο προϋπολογισμός της δημοπράτησης ανέρχεται σε 40,46 εκατ. ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Με το τμήμα που δημοπρατείται, βελτιώνεται και
αναβαθμίζεται η Δυτική Εσωτερική Περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης από το πέρας
του Ανισόπεδου Κόμβου Μακρυγιάννη (ο οποίος έχει περιληφθεί σε άλλη εργολαβία που
είναι ήδη υπό δημοπράτηση) έως και την σύνδεση με το υπό κατασκευή έργο του
ανισόπεδου
κόμβου
Κ16
στο
ύψος
της
Λαχαναγοράς.
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Αρνητική επίδοση της Ελλάδας στην αιολική ενέργεια το 2012
Στην Ελλάδα εγκαταστάθηκαν 116,6 MW αιολικής ισχύος το 2012, μόλις το 1% της
συνολικής
ισχύος
στην
Ευρώπη
των
«27».
Ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα παρουσιάζει την μεγαλύτερη μετά την Σλοβενία και τη Σλοβακία- αρνητική απόκλιση από τους στόχους αιολικής
ενέργειας, όπως αυτοί περιέχονται στα εθνικά σχέδια δράσης. Η απόκλιση αυτή είναι 30,6%.
Τη μέγιστη διείσδυση αιολικής ενέργειας παρουσιάζει η Δανία με 27% και ακολουθούν η
Πορτογαλία (17%), η Ισπανία (16%) και η Ιρλανδία (13%).
Παρουσία Σαμαρά η υπογραφή της συμφωνίας για τον αγωγό TAP
Σε εξέλιξη βρίσκεται στο υπουργείο Εξωτερικών, παρουσία του πρωθυπουργού Αντώνη
Σαμαρά, η τελετή υπογραφής της τριμερούς Διακυβερνητικής Συμφωνίας Ελλάδας Αλβανίας - Ιταλίας για την κατασκευή του Αδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (Trans
Adriatic Pipeline), που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν στην Ευρώπη.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η παρουσία στην τελετή υπογραφής του βοηθού υφυπουργού
Εξωτερικών των ΗΠΑ Έρικ Ρούμπιν που βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Ελλάδα.
Η κατασκευή του ΤΑΡ αναμένεται να δημιουργήσει στην Ελλάδα επενδύσεις ύψους 1,5
δισ. ευρώ και εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας.
Ραγδαία αύξηση στις κλοπές ρεύματος τον τελευταίο χρόνο
Ανεξέλεγκτες διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο της κλοπής ρεύματος, λόγω της
αδυναμίας των ελληνικών νοικοκυριών να αποπληρώσουν τους φουσκωμένους
λογαριασμούς
της
ΔΕΗ.
Το φαινόμενο έχει επεκταθεί σε όλη τη χώρα και εντοπίζεται όχι μόνο σε υποβαθμισμένες
αλλά και σε ακριβές περιοχές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις αρμοδίων γίνεται από
επαγγελματίες
ηλεκτρολόγους
έναντι
αμοιβής.
Στελέχη του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ),
όπως αναφέρει Η Καθημερινή, τονίζουν ότι ο τζίρος από τις κλοπές ρεύματος μόνο στα
επαγγελματικά ακίνητα έχει τετραπλασιαστεί και από 10 εκατ. το 2011 ξεπέρασε τα 40
εκατ.ευρώ το 2012.
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