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3ο επιχειρηµατικό φόρουµ στο Τσανάκαλε
Η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος, σε συνεργασία µε την Ένωση Τουρκικών Επιµελητηρίων, το
Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Βουλγαρίας και το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο
Τσανάκαλε, διοργανώνουν το 3ο Επιχειρηµατικό Φόρουµ µε θέµα: «Περιφερειακή
«Περιφερειακή Οικονοµική Συγκυρία
µεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας & Βουλγαρίας». Το φόρουµ θα πραγµατοποιηθεί στις 20 και 21 Νοεµβρίου
2012 στο Τσανάκαλε της Τουρκίας.
Το φόρουµ φιλοδοξεί να δώσει απαντήσεις σε καίριες ερωτήσεις σχετικά µε τις µεταφορές, τα αγροτικά
προϊόντα,
ροϊόντα, τον τουρισµό, τη βιοµηχανία τροφίµων και το γενικό εµπόριο, στην περιοχή, στοχεύοντας στην
προώθηση των επιχειρηµατικών σχέσεων µεταξύ Ελλάδος, Τουρκίας και Βουλγαρίας. Κατά τη διάρκεια
του φόρουµ, η συµµετοχή στο οποίο είναι δωρεάν, θα πραγµατοποιηθούν
οιηθούν παρουσιάσεις, συζητήσεις και
κυρίως b2b συναντήσεις µεταξύ επιχειρηµατιών των τριών χωρών .
Αξίζει να σηµειωθεί ότι το κόστος µεταφοράς «Θεσσαλονίκη – Τσανάκαλε – Θεσσαλονίκη» προσφέρουν,
δωρεάν, από κοινού το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης και το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο γραφείο ∆ηµοσίων
Σχέσεων του ΒΕΘ, µέχρι την Παρασκευή, 16 Νοεµβρίου 2012 στις 12 το µεσηµέρι. Tηλέφωνο
ηλέφωνο επικοινωνίας
2310-271708, email :public@veth.gov.gr
gr.
∆ύο νέες ηλεκτρονικές πλατφόρµες θέτει, το ΒΕΘ, στην υπηρεσία των επιχειρηµατιών
Στην επόµενη ηµέρα των επιχειρηµατικών συνεργασιών, µε επίκεντρο την ηλεκτρονική δικτύωση,
στοχεύει το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) που θέτει στην υπηρεσία του επιχειρείν δύο
νέα σύγχρονα εργαλεία.
Πρόκειται για την πλατφόρµα Ηλεκτρονικής ∆ικτύωσης
∆
(e-businessnetworkingplatform
businessnetworkingplatform) και για την
πλατφόρµα Ηλεκτρονικού Συνηγόρου του Επιχειρηµατία (e-Ombusman).
(
). Οι δύο πλατφόρµες
παρουσιάστηκαν, κατά τη διάρκεια ηµερίδας µε θέµα τα αποτελέσµατα του έργου «Περιφερειακή
επιχειρηµατική ανάπτυξη µέσω τηςς χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών».
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Σκοπός της πλατφόρµας Ηλεκτρονικής ∆ικτύωσης είναι η παροχή εξελιγµένων και καινοτόµων υπηρεσιών
στις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό παρέχει εξειδικευµένες υπηρεσίες BusinesstoBusiness (B2B) και
BusinesstoCustomer (B2C).
). Απευθύνεται δωρεάν στα µέλη του ΒΕΘ και του Εµπορικού και Βιοµηχανικού
Επιµελητηρίου του Μπλαγκόεβγκραντ. Η πλατφόρµα δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να
παρουσιάζουν το επιχειρηµατικό τους προφίλ, καθώς και τα προϊόντα - υπηρεσίες
πηρεσίες 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. Η πλατφόρµα είναι
πλήρως λειτουργική και οι ενδιαφερόµενοι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να την επισκεφθούν και να εγγραφούν στους
παρακάτω συνδέσµους: http://www.b2bmall
bmall.eu, http://www.b2bmall.gr.
Η δεύτερη πλατφόρµα,ο Συνήγορος του Επιχειρηµατία ((e-ombudsman),
), 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. Οι επιχειρηµατίες που αντιµετωπίζουν
οποιοδήποτε πρόβληµα µε τη δηµόσια διοίκηση θα µπορούν να αναζητούν σε µια βάση δεδοµένων
αντίστοιχα προβλήµατα που έχουν επιλυθεί στο παρελθόν και τον τρόπο επίλυσής τους. Σε περίπτωση που
δεν υπάρχουν αντίστοιχες καταχωρήσεις θα µπορούν να υποβάλλουν σχετικές αναφορές. Εξειδικε
Εξειδικευµένο
στέλεχος – συνεργάτης του Επιµελητηρίου θα αναλαµβάνει την ανάλυση των σχετικών αναφορών και την
κοινοποίησή τους προς το υπουργείο Ανάπτυξης ή άλλους δηµόσιους φορείς. Στην περίπτωση επίλυσης
του προβλήµατος, θα ενηµερώνεται αυτόµατα το πρόσωπο που έχει υποβάλλει την αναφορά και θα
εµπλουτίζεται αντίστοιχα η βάση δεδοµένων. Η πλατφόρµα έχει ολοκληρωθεί και αναµένεται σύντοµα να
τεθεί σε λειτουργία.
Σε διαθεσιµότητα 2.000 δηµόσιοι υπάλληλοι
Σε 2.000 υπολογίζονται οι υπάλληλοι του δηµοσίου που τέθηκαν
τέθηκαν σε διαθεσιµότητα στις 13 Νοεµβρίου,
βάσει των όσων προβλέπονται στο τρίτο Μνηµόνιο. Πρόκειται για υπαλλήλους δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης που εργάζονται στο ∆ηµόσιο µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου και
έχουν προσληφθεί εκτός ΑΣΕΠ. Η διαδικασία
διαδικασία της διαθεσιµότητας θα επεκταθεί το 2013 σε όλες τις
δηµόσιες υπηρεσίες, µε στόχο την αποµάκρυνση άλλων 25.000 υπαλλήλων.
Μεγαλύτερη η δόση, περισσότερες οι απαιτήσεις των δανειστών
Η µεγαλύτερη δόση των 44 δισ. ευρώ που διεκδικεί η Ελλάδα και συζητούν
συζητούν οι δανειστές συνοδεύεται από
σκληρά ανταλλάγµατα. Μεταξύ αυτών, υπάρχουν όροι αυστηρής επιτήρησης, όπως αυτόµατοι µηχανισµοί
περικοπής δαπανών σε περίπτωση αστοχιών στην εκτέλεση του προϋπολογισµού και της υλοποίησης των
µεταρρυθµίσεων. Η κυβέρνηση καλείται
αλείται να προωθήσει σε µία µόλις εβδοµάδα σειρά προαπαιτούµενων
ενεργειών (prioractions),
), ώστε να δοθεί το «πράσινο φως» για την εκταµίευση της δόσης από το
Eurogroup της 20ης Νοεµβρίου. «Γίνονται σκληρές διαπραγµατεύσεις και τίποτα δεν είναι δεδοµένο»
δήλωσε, χθες, διακεκριµένο στέλεχος του υπουργείου Οικονοµικών. Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι το
διακύβευµα αυτή τη στιγµή είναι πράγµατι η εφάπαξ καταβολή ενός ποσού ύψους άνω
νω των 44 δισ. ευρώ,
που αντιστοιχεί σε τρεις δόσεις: τα 31,3 δισ. ευρώ του β' τριµήνου του 2012, καθώς και τις δόσεις ύψους 5
δισ. ευρώ και 8,3 δισ. ευρώ για το γ' και το δ' τρίµηνο του έτους.
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