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Πρόσκληση σε ηµερίδα του ΒΕΘ τη ∆ευτέρα 12 Νοεµβρίου
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) διοργανώνει την ∆ευτέρα 12 Νοεµβρίου, στις
18.30 µµ, στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace, Μοναστηρίου 305- 307 τη δεύτερη, κατά σειρά
ηµερίδα, στο πλαίσιο της παρουσίασης του έργου «Regional Business Development through the
Use of Information and Communication Technologies» (Περιφερειακή Επιχειρηµατική Ανάπτυξη
µέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών).
Το έργο είναι ενταγµένο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- Βουλγαρία
2007- 2013. Στόχος του έργου είναι η δηµιουργία των απαραίτητων δοµών για την ενίσχυση και
ανάδειξη της επιχειρηµατικότητας στη διασυνοριακή περιοχή. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα
παρουσιασθεί η πλατφόρµα Ηλεκτρονικού Επιχειρείν καθώς και η πλατφόρµα του Συνηγόρου
του Επιχειρηµατία.

Οι δανειστές της Ελλάδας πρέπει να στείλουν θετικά µηνύµατα, λέει ο Γ. Ζανιάς
Στην ανάγκη οι δανειστές της Ελλάδας να απευθύνουν θετικά µηνύµατα αναφέρθηκε πριν λίγο ο
Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας και Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γιώργος Ζανιάς
ανοίγοντας συνέδριο του Economist στην Αθήνα. ∆ύσκολο έτος χαρακτήρισε το 2013 για την
Ελλάδα ο επικεφαλής του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας Παναγιώτης Θωµόπουλος
ξεκαθαρίζοντας πως η Ελλάδα χρειάζεται ένα λειτουργικό τραπεζικό σύστηµα που θα τη
βοηθήσει να εξέλθει γρηγορότερα από την κρίση.
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Στα τέλη Νοεµβρίου η απόφαση για την εκταµίευση της δόσης στην Ελλάδα
Στα τέλη Νοεµβρίου αναµένεται να αποφασίσει η Eυρωζώνη για την εκταµίευση της δόσης στην
Ελλάδα, µε την προϋπόθεση ότι ∆ΝΤ και Eurogroup θα έλθουν σε συµφωνία στο θέµα της
βιωσιµότητας του ελληνικούς χρέους και της κάλυψης του χρηµατοδοτικού κενού από τη διετή
επιµήκυνση του προγράµµατος προσαρµογής.
Εάν τελικά οι αποφάσεις ληφθούν πριν από τις 20 Νοεµβρίου, τότε στελέχη του οικονοµικού
επιτελείου της κυβέρνησης εκτιµούν πως η δόση των 31,5 δισ. ευρώ θα εκταµιευθεί ανάµεσα στις
26 Νοεµβρίου και 3 ∆εκεµβρίου. Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και η Ευρωζώνη δεν
διαφωνούν µόνο για το θέµα της βιωσιµότητας του ελληνικούς χρέους και την κάλυψη του
χρηµατοδοτικού κενού της περιόδου 25 -26 δισ. ευρώ ύψους 25 δισ. ευρώ περίπου, αλλά και για
τα κρίσιµα ζητήµατα που αφορούν στο πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων και στον ειδικό
δεσµευµένο λογαριασµό για τα οποία Γερµανία και Γαλλία ζητούν πλέον να λαµβάνονται
αποφάσεις από το εξωτερικό.

Πιο ασφαλή χαρτονοµίσµατα ευρώ εντός του 2013 µε έµπνευση από την ελληνική
µυθολογία
Μια προσωπογραφία της Ευρώπης -µορφής της ελληνικής µυθολογίας από την οποία προήλθε η
ονοµασία της ηπείρου - θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό της νέας πλήρους σειράς
χαρτονοµισµάτων ευρώ µε εξελιγµένα χαρακτηριστικά ασφάλειας που θα κυκλοφορήσει η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και οι εθνικές τράπεζες του ευρωσυστήµατος σταδιακά,
αρχής γενοµένης από το Μάιο του 2013 µε πρώτο το χαρτονόµισµα των 5 ευρώ. Η
προσωπογραφία της Ευρώπης θα βρίσκεται στο υδατογράφηµα και το ολόγραµµα. Τα άλλα
χαρτονοµίσµατα του ευρώ (των 10, 20, 50, 100, 200 και 500 ευρώ) θα τεθούν σε κυκλοφορία
σταδιακά στη διάρκεια αρκετών ετών.
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