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Συνεργασία ΒΕΘ - ΚΕΚ ‘Διαβαλκανικό’ για την Επιταγή εισόδου στην αγορά
εργασίας
Τις δυνάμεις τους ένωσαν το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) και το
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ‘Διαβαλκανικό’ στοχεύοντας στην προώθηση
νεοεισερχόμενων νέων ανέργων στην αγορά εργασίας και στην τελική τοποθέτησή τους
σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις. Η συνεργασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο
του προγράμματος «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους από 18
έως 29 ετών» του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Μέσα από το πρόγραμμα, οι εν λόγω άνεργοι έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης
θεωρητικής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 80 ωρών (με εκπαιδευτικό επίδομα 400
ευρώ) καθώς και πεντάμηνης πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις με αποζημίωση 400
ευρώ ανά μήνα για αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και 460 ευρώ ανά μήνα για αποφοίτους ΤΕΙ/ΑΕΙ.
Η θεωρητική κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί από το ΚΕΚ ‘Διαβαλκανικό’ στις
εγκαταστάσεις του στην οδό Γ. Τσόντου 27-29, στη δυτική είσοδο Θεσσαλονίκης, ενώ η
επιλογή των επιχειρήσεων και η τοποθέτηση των ανέργων σε θέσεις πρακτικής άσκησης
θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το ΒΕΘ.
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Σημειώνεται ότι για την τοποθέτηση των ανέργων σε θέσεις πρακτικής άσκησης, το ΚΕΚ
‘Διαβαλκανικό’ έχει ήδη συνάψει συμφωνία συνεργασίας με περισσότερες από 3.000
επιχειρήσεις, σε κλάδους παροχής ιατρικών υπηρεσιών, τροφίμων, βιομηχανίας και
βιοτεχνίας, παροχής υπηρεσιών καθώς και τεχνικών έργων.
Το ΒΕΘ καλεί ανέργους 18-29 ετών απόφοιτους λυκείου, τεχνικών σχολών, ΙΕΚ, ΤΕΙ και
ΑΕΙ που ασχολούνται με:
- Είδη διατροφής (συσκευασίας - τυποποίησης τροφίμων, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής,
οινοποιίας , γαλακτοκομικών προϊόντων)
- Παραγωγή ειδών κλωστοϋφαντουργίας και ετοίμων ενδυμάτων
- Επεξεργασία δέρματος και κατασκευής δερματίνων ενδυμάτων και υποδημάτων
- Επεξεργασία ξύλου- έπιπλο -σχεδιαστές επίπλων
- Επεξεργασία μαρμάρου
- Επεξεργασία αλουμινίου και σιδήρου
- Ειδικότητες οχημάτων (συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων-μοτοσυκλετών, ψυκτικοί,
μηχανικοί οχημάτων )
- Επεξεργασία πάσης φύσεως μηχανών
- Επεξεργασία- κατασκευή τεχνητών οδόντων
- Κουρείς – Κομμωτές
- Επεξεργασία κατασκευή ειδών αργυροχρυσοχοϊας- κοσμηματοποιίας
- Εγκατάσταση – Συντήρηση – Επισκευή συσκευών κλιματισμού
να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, μέχρι τις 20 Μαΐου, και να υποβάλουν αίτηση στο
Τμήμα Θεμάτων Μεταποίησης και Υπηρεσιών – Στατιστικής – Ερευνών & Δημοσίων
Σχέσεων του ΒΕΘ, (Αριστοτέλους 27, 3ος όροφος, τηλ: 2310-241383, fax:2310232667,
κα.Α.Γούτα).
Ασκήσεις ισορροπίας μεταξύ Μαξίμου και Ιπποκράτους
Συνεχίζονται οι αναταράξεις στην κυβέρνηση, με την Ιπποκράτους να φαίνεται
αποφασισμένη να «δείξει τα δόντια» της σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν από το
Μαξίμου τα αιτήματά της για επικαιροποίηση της προγραμματικής συμφωνίας,
ανασχηματισμό και στενότερη συνεννόηση σε ζητήματα κυβερνητικής πολιτικής.
Οι προειδοποιητικές βολές εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται να ελήφθησαν σοβαρά
υπόψη από το πρωθυπουργικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα τη δημιουργία εμπλοκής κατά
τη σύσκεψη για το πολυνομοσχέδιο.
Διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων σε υψηλό πολιτικό επίπεδο ζητά ο
ΣΥΡΙΖΑ
Η διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων πρέπει να γίνει σε υψηλό πολιτικό επίπεδο
-διμερώς και στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών θεσμών- υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας,
κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή την Τετάρτη.
Ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε τη σύσταση διακομματικής επιτροπής και ενημέρωση
για τις εξελίξεις όλων των πολιτικών αρχηγών, εκτός της Χρυσής Αυγής - οι βουλευτές
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της οποίας απουσίαζαν από τη συζήτηση. «Ό,τι μας ανήκει το διεκδικούμε με τον ορθό
τρόπο» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Αβραμόπουλος.
Δίκαιη και ανοικτή η προσφορά για τον ΟΠΑΠ, λέει η Emma Delta
Το ελληνοτσεχικό επενδυτικό κεφάλαιο Emma Delta, ο μοναδικός υποψήφιος στον
διαγωνισμό για τον ΟΠΑΠ δεν αποκάλυψε χθες το εάν θα αυξήσει την προσφορά του για
τον ΟΠΑΠ, όπως έχει ζητήσει το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ).
Σε ανακοίνωσή της το βράδυ της Τρίτης, η Emma Delta επιβεβαίωσε την προσφορά των
622 εκατ. ευρώ για την εξαγορά ποσοστού 33% του ΟΠΑΠ.
Το ποσό αυτό ανεβαίνει στα 682 εκατ. ευρώ αν συμπεριληφθούν και τα 60 εκατ. ευρώ
που θα εισπράξει το Δημόσιο σε μερίσματα στα πλαίσια της συμφωνίας, πρόσθεσε η
Emma Delta.
«Υποβάλαμε μια δίκαιη και ανοικτή προσφορά», δήλωσε ο τσέχος επενδυτής Jiri Smejc,
που ελέγχει την Emma Delta μαζί με τον έλληνα επιχειρηματία Γιώργο Μελισσανίδη.
Η λιτότητα από μόνη της «οδηγεί στον τοίχο», λέει ο Μάρτιν Σουλτς
Την ανάγκη εφαρμογής πολιτικής ανάπτυξης, παράλληλα προς την δημοσιονομική
εξυγίανση, υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς,
αναφερόμενος στις δηλώσεις του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ
Μπαρόζο, ο οποίος αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα των πολιτικών λιτότητας
πυροδοτώντας εκατέρωθεν αντιδράσεις.
«Χωρίς προοπτική ανάπτυξης, χωρίς ένα τέλος στη δύσκολη περίοδο, το οποίο να είναι
ορατό για τους λαούς που πλήττονται, αυτή η πολιτική κατευθύνεται προς τον τοίχο»
προειδοποιεί ο κ. Σουλτς με δηλώσεις του στην Welt.
Πρωτογενές πλεόνασμα 520 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο
Έλλειμμα ύψους 1,354 δισ. ευρώ στο ισοζύγιο του προϋπολογισμού το πρώτο τρίμηνο
παρουσιάζουν τα στοιχεία εκτέλεσής του, τα οποία δείχνουν επίσης επίτευξη
πρωτογενούς πλεονάσματος 520 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα (έναντι ελλείμματος 334
εκατ. ευρώ πέρυσι).
Υστέρηση έναντι του στόχου παρουσίασαν τα έσοδα από τον ΦΠΑ, τους φόρους
κατανάλωσης και τον ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων, υψηλότερα του στόχου τα έσοδα
από τους φόρους περιουσίας και τους άμεσους και τους έμμεσους φόρους ΠΟΕ.
Νέα συρρίκνωση της οικονομίας της Ευρωζώνης τον Απρίλιο
Νέα συρρίκνωση της οικονομίας της Ευρωζώνης τον Απρίλιο δείχνει η έρευνα της
εταιρείας Markit, η οποία διεξήχθη από τις 12 ώς τις 22 Απριλίου, καθώς όπως προκύπτει
ο μεταποιητικός τομέας και ο τομέας υπηρεσιών της συρρικνώθηκαν σημαντικά.
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Ο σύνθετος δείκτης παραγωγής PMI, o οποίος αντανακλά την εξέλιξη της
δραστηριότητας στη μεταποίηση και τις υπηρεσίες, παρέμεινε αμετάβλητος στις 46,5
μονάδες (κάθε τιμή του δείκτη κάτω από τις 50 μονάδες υποδηλώνει μείωση της
παραγωγής). Πρόκειται για την 19η φορά τούς τελευταίους 20 μήνες που καταγράφεται
συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας.
Υποχωρεί η επιχειρηματική εμπιστοσύνη στη Γερμανία
Πτώση για δεύτερο μήνα κατέγραψε τον Απρίλιο ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος Ifo
στη Γερμανία, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη και τα οποία
επιβεβαιώνουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η γερμανική οικονομία από την κρίση
στην Ευρωζώνη.
Συγκεκριμένα, ο δείκτης, που βασίζεται σε έρευνα σε 7.000 επιχειρήσεις, υποχώρησε στις
104,4 μονάδες, από 106,7 το Μάρτιο. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση
του Reuters είχαν προβλέψει πως θα διαμορφωθεί στις 106,2.
Μετά την ανακοίνωση των στοιχείων, το ευρώ διολίσθησε στο χαμηλότερο επίπεδο των
τριών τελευταίων εβδομάδων, τα 1,2955 δολάρια.
Δεν έχουν νέα των δύο απαχθέντων ιεραρχών οι χριστιανοί του Χαλεπίου
Σύγχυση επικρατεί για την τύχη του ελληνορθόδοξου μητροπολίτη Χαλεπίου Παύλου και
του συρορθόδοξου επισκόπου Γιοχάνα (Ιωάννη) Ιμπραήμ, που είχαν απαχθεί τη Δευτέρα
από ενόπλους στη βόρεια Συρία. Η χριστιανική κοινότητα της πόλης εξακολουθεί να μην
έχει νέα των δύο ιεραρχών, και παραμένουν ανεπιβεβαίωτες οι αναφορές πως οι
επίσκοποι έχουν απελευθερωθεί.
Το πρωί της Τετάρτης, ιερέας της ελληνορθόξης μητρόπολης του Χαλεπίου ανέφερε στο
γαλλικό πρακτορείο πως εξακολουθούν να μην υπάρχουν νέα για τους δυο απαχθέντες
επισκόπους. Το ίδιο ανέφερε και πηγή της ορθόδοξης εκκλησίας στη Δαμασκό που
επικαλείται το Reuters.
Την Τρίτη, η γαλλική θρησκευτική οργάνωση Oeuvre d'Orient είχε αναφέρει ότι οι δύο
επίσκοποι είχαν απελευθερωθεί και βρίσκονταν σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στο Χαλέπι.
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