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Αύξηση απασχόλησης και μείωση φτώχειας οι στόχοι του νέου ΕΣΠΑ
Η αύξηση της απασχόλησης και η μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
αποτελούν τους βασικούς στόχους που έχει θέσει η κυβέρνηση στα πλαίσια της
αξιοποίησης των κονδυλιών του νέου ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με το «Εταιρικό Σύμφωνο για το
Πλαίσιο Ανάπτυξης» που υποβλήθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και εξειδικεύει τη στρατηγική της χώρας για το διάστημα 2014 - 2020 κεντρική
επιδίωξη του νέου ΕΣΠΑ είναι η δημιουργία 1 εκατομμυρίου θέσεων εργασίας έως το
2020 μέσα από την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης από το 55% στο 70% και η
μείωση του αριθμού των ατόμων που είναι σε κατάσταση φτώχειας κατά 450.000.
Σύμφωνα με την «Καθημερινή» οι στόχοι που έχουν τεθεί για την επόμενη εξαετία, θα
επιδιωχθούν να επιτευχθούν μέσα από μετρήσιμους δείκτες όπως: η μείωση του αριθμού
των ατόμων σε κατάσταση φτώχειας κατά 450.000, η αύξηση του ποσοστού
απασχόλησης για τις ηλικίες από 20 έως 64 έτη στο 70% από 55%, η μείωση της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου στο 9,7% από το 11,4%, η ολοκλήρωση της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το 32% των νέων ηλικίας από 30 έως 34 ετών, η αύξηση
των δαπανών για έρευνα και τεχνολογία στο 1,2% του ΑΕΠ από 0,67%, η μείωση της
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, η μείωση των εκπομπών αερίων του
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θερμοκηπίου, η αύξηση της συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 20% επί
της μεικτής τελικής κατανάλωσης.
Με 50 εκατ. ευρώ θα μετέχει η ΕΤΕπ στο Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο
Υπογράφθηκε σήμερα Τρίτη το μνημόνιο συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με την Ελληνική Δημοκρατία, σχετικά με τη συμμετοχή της ΕΤΕπ στο
Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο.
Τη συμφωνία υπέγραψαν από την πλευρά της Ελληνικής Δημοκρατίας ο υπουργός
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστής Χατζηδάκης και από την πλευρά του Ομίλου
ΕΤΕπ ο πρόεδρος της ΕΤΕπ Βέρνερ Χόιερ, παρουσία του υπουργού Οικονομικών Γιάννη
Στουρνάρα. Όπως ανακοινώθηκε η ΕΤΕπ θα συμβάλει στο Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο
με 50 εκατ. ευρώ.
Ο υπουργός Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκης δήλωσε ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με
τους υπόλοιπους υποψήφιους για συμμετοχή στο Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο και
πρόσθεσε: «Βαδίζουμε ένα πολύ ανηφορικό δρόμο και παραμένουμε σε επιφυλακή αλλά
το 2014 είναι κομβικής σημασίας για να στρίψει το καράβι και να πάμε σε καλύτερες
συνθήκες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε όλα τα
χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας», πρόσθεσε.
Επιταχύνεται η είσπραξη ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών
Στο ποσό των 350 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές που
έχουν μεταφερθεί στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ). Όπως
προκύπτει από έγγραφο του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση που διαβιβάστηκε στη
Βουλή, το ποσό αυτό θα πρέπει να εισπραχθεί έως το τέλος του 2014. Για τα έσοδα του
Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών είχαν καταθέσει ερώτηση οκτώ βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι με επικεφαλής τους Αλέξη Μητρόπουλο και Δημήτρη Στρατούλη
ζητούσαν από τον κ. Βρούτση να ενημερωθούν αν τα έσοδα αυτά θα κατευθυνθούν για
τη βιωσιμότητα των Ταμείων ή αν θα εξυπηρετήσουν το χρέος της χώρας.
Όπως διευκρινίζει ο υπουργός Εργασίας στο έγγραφό του, «τα έσοδα του ΚΕΑΟ από τις
ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές αποτελούν έσοδα των οικείων ασφαλιστικών
οργανισμών, στους οποίους αποδίδονται από τις υπηρεσίες του ΚΕΑΟ. Η κεντρική
διαχείριση της απόδοσης οφειλών εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης
Οικονομικής Διαχείρισης και Διοικητικής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας του
ΚΕΑΟ». Όπως εξάλλου ενημερώνει ο υπουργός, «το ποσό από τις ληξιπρόθεσμες
ασφαλιστικές εισφορές που έχουν μεταφερθεί στο ΚΕΑΟ και πρέπει να εισπραχθεί έως
το τέλος του 2014 είναι 350 εκατ.ευρώ».
ΟΒΣΘ: Άνιση η μάχη των ΜμΕ
Να σταθούν με υπευθυνότητα δίπλα στις ΜμΕ για τη διαμόρφωση ενός νέου πρότυπου
ανάπτυξης καλεί την κυβέρνηση και τα κόμματα που θα ζητήσουν την ψήφο η
Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης. Όπως αναφέρει η ΟΒΣΘ σε
ανακοίνωσή της, «η φετινή Πρωτομαγιά βρίσκει τους επαγγελματίες, βιοτέχνες και
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έμπορους να δίνουν άνιση μάχη για να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους και τις θέσεις
εργασίας, απέναντι στη συνεχιζόμενη αναποτελεσματική και επικίνδυνη πολιτική της
κυβέρνησης».
«Η σκληρή λιτότητα, πλήττει καίρια και τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους και
έχει οδηγήσει τη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας σε τραγικά αδιέξοδα.
Η 1η του Μάη συμβολίζει τους αγώνες, τις διεκδικήσεις και τις θυσίες για ένα καλύτερο
αύριο, πιο δίκαιο, πιο ανθρώπινο» τονίζει η Ομοσπονδία.
«ΟΙ ΕΒΕ έχουν αποδείξει πολλές φορές την αλληλεγγύη τους στα προβλήματα των
Ελλήνων εργαζομένων με την υπεύθυνη στάση τους για στήριξη του εισοδήματός τους,
που συρρικνώθηκε βίαια και πολλές φορές από τότε που άρχισε η κρίση και θα συνεχίσει
να το πράττει για να ανατραπούν οι μνημονιακές πολιτικές και να εφαρμοστεί μια
διαφορετική πολιτική που να διασφαλίζει και να διευρύνει τα εργασιακά, ασφαλιστικά
και κοινωνικά δικαιώματα όλων των Ελλήνων» καταλήγει η ΟΒΣΘ.
Σε διαπραγμάτευση η κυβέρνηση με την τρόικα για τους πλειστηριασμούς
Σε διαπραγματεύσεις με την τρόικα βρίσκεται η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών
προκειμένου να διορθωθεί η πρόβλεψη που έχει ενσωματωθεί στο κείμενο του
επικαιροποιημένου Μνημονίου και προβλέπει τον εκπλειστηριασμό ακινήτων στο 1/3
της αντικειμενικής τους αξίας. Πηγές του υπουργείου Οικονομικών που επικαλούνται Τα
Νέα αναφέρουν ότι η σχετική απαίτηση της τρόικας δεν είχε γίνει αποδεκτή από την
ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο της συμφωνίας.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το υπουργείο Οικονομικών διεκδικεί ευθυγράμμιση των
διατάξεων με όσα προβλέπονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, βάσει των οποίων οι
πλειστηριασμοί θα μπορούσαν να διενεργούνται σε τιμές ίσες με τα δύο τρίτα των
αντικειμενικών αξιών. Μια τέτοια εξέλιξη θα έφερνε τις τιμές στις οποίες βγαίνουν στο
σφυρί ακίνητα πιο κοντά στις εμπορικές αξίες σήμερα, δεδομένου ότι οι πραγματικές
τιμές είναι πολύ χαμηλότερες από τις αντικειμενικές.
Σήμερα, οι πλειστηριασμοί δεν μπορούν να γίνουν σε τιμή χαμηλότερη της αντικειμενικής
και δεδομένου ότι στις περισσότερες περιοχές οι αντικειμενικές αξίες είναι υψηλότερες
των εμπορικών, οι πλειστηριασμοί συνήθως κηρύσσονται άγονοι.
Έξι επενδυτές για τον ΟΛΠ
Συνολικά έξι επενδυτικά σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την απόκτηση του 67% του
Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς καθώς έληξε τη Δευτέρα η προθεσμία, σύμφωνα με το
ΤΑΙΠΕΔ.
Ειδικότερα, οι υποψήφιοι είναι:
APM Terminals B.V.
Cartesian Capital Group,
LLC COSCO (Hong Kong) Group
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Limited International Container Terminal Services,
Inc Ports America Group Holdings
Utilico Emerging Markets Limited
Στο αμέσως επόμενο διάστημα, οι σύμβουλοι αξιοποίησης θα αξιολογήσουν τις
υποβληθείσες αιτήσεις και θα υποβάλουν την εισήγησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο
του ΤΑΙΠΕΔ, σχετικά με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στην
επόμενη φάση του διαγωνισμού. Για δικαίωση της στρατηγικής της κυβέρνησης να
προχωρήσει στην αποκρατικοποίηση του ΟΛΠ κάνει λόγο ο υπουργός Ναυτιλίας και
Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, μετά από την εκδήλωση ενδιαφέροντος έξι
επενδυτικών σχημάτων για την απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου του
Οργανισμού. Ο ίδιος έκανε λόγο για διάψευση όλων εκείνων που ως Κασσάνδρες
«προέβλεπαν το αντίθετο».
Την
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Την ελληνική αγορά εξετάζουν το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον τρία κεφάλαια
επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital funds) του Ισραήλ, μεταξύ των οποίων και
το περίφημο Yozma Group, τα οποία ενδιαφέρονται υπό προϋποθέσεις να επενδύσουν σε
proects σε διάφορους κλάδους. Βέβαια, προκειμένου το ενδιαφέρον αυτό να αποκτήσει
πιο πρακτική υπόσταση, η ισραηλινή πλευρά φαίνεται ότι θα ήθελε να «δει» γενναία
κίνητρα και ουσιαστική κρατική υποστήριξη, καθώς και συμμετοχή ελληνικών venture
capital funds, ώστε το επιχειρηματικό ρίσκο να μετριασθεί.
Τα παραπάνω προέκυψαν, όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από δηλώσεις, σε
δημοσιογράφους στη Θεσσαλονίκη, του ιδρυτή και προέδρου τού Yozma, Γιγκάλ Έρλιχ,
στο περιθώριο εκδήλωσης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ).
«Προκειμένου να έρθουν στην Ελλάδα ξένα funds, που θα αναλάβουν το ρίσκο να
επενδύσουν σε projects αυξημένου κινδύνου, θα βοηθούσε να υπάρχει κρατική
υποστήριξη, με συμμετοχή από 30% έως και 70%, αλλά και να θεσπιστούν κίνητρα, τα
οποία θα καλύπτουν κάπως τους επενδυτές για τις πιθανές πρώτες ζημίες. Επίσης, θα
μπορούσε να εξασφαλίζεται στους ξένους επενδυτές ποσοστό συμμετοχής στα κέρδη»,
επισήμανε, διευκρινίζοντας ότι το Ισραήλ εφήρμοσε τέτοια κίνητρα προκειμένου να
προσελκύσει επενδυτές, πχ, από τις ΗΠΑ.
Δέχεται την ετήσια κλήρωση για τις λαϊκές αγορές η κυβέρνηση
Υποχώρησε η κυβέρνηση από την πρόταση για ετήσια κλήρωση σε όσους έχουν πάγκους
στις λαϊκές αγορές. Μετά την αντίδραση τόσο των φορέων όσο και βουλευτών της ΝΔ
(Γιώργος Βλάχος, Κώστας Κόλλιας και οι Μιχάλης Ταμήλος και Γιώργος Καρασμάνης που
δεν είναι μέλη της Επιτροπής, αλλά προσήλθαν και ζήτησαν τον λόγο), ο υφυπουργός
Ανάπτυξης Θανάσης Σκορδάς ανακοίνωσε στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της
Βουλής που συζητά το σχετικό νομοσχέδιο, ότι θα διεξαχθεί μία κλήρωση εφάπαξ τον
Ιανουάριο του 2015 και μετά κάθε χρόνο θα γίνεται κυκλικά διαδοχική εναλλαγή των
θέσεων στις λαϊκές.
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Κυβερνητικοί, αλλά και αντιπολιτευόμενοι, βουλευτές επέμεναν και σε αλλαγές όσον
αφορά για την ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα που θα έπρεπε να διαθέτουν οι
ενδιαφερόμενοι προκειμένου να αναθεωρούν τις άδειες τους. Προτείνουν να μην είναι
υποχρεωτική η ετήσια κατάθεση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ετήσια
βάση, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο, αλλά μόνο όταν γίνεται αναθεώρηση των αδειών.
Από 8 έως 11 Μαΐου η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης
Με τιμώμενη χώρα το Ισραήλ και 217 συμμετοχές (εκδότες, ιδρύματα, ινστιτούτα κ.ά.) θα
πραγματοποιηθεί από 8 ώς τις 11 Μαΐου η 11η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης.
Στο πλαίσιο της έκθεσης θα διεξαχθούν διεθνές φεστιβάλ ποίησης και φεστιβάλ κόμικ,
αφιερώματα στον κύπριο ποιητή Κώστα Μόντη για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του
και στον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο για τα 400 χρόνια από τον θάνατό του, καθώς και το
θεματικό αφιέρωμα «Ευρώπη: Ταυτότητα και ετερότητα». Θα στηθούν, επίσης, η
καθιερωμένη «Παιδική και Εφηβική Γωνιά», εργαστήρια για επαγγελματίες αλλά και το
φιλολογικό καφενείο, όπου θα γίνουν συζητήσεις για το ελληνικό βιβλίο, τη μετάφραση,
και την προβολή του στο εξωτερικό.
Από τις 217 συμμετοχές των εκθετών, οι 14 είναι από το εξωτερικό. Με 23 εκδότες
συμμετέχει η Κίνα, με τρεις η Τουρκία, ενώ από έναν εκδότη στέλνουν η ΒοσνίαΕρζεγοβίνη, η Γαλλία και η Ινδονησία.
Για «συμμορία» μίλησε ο Γ.Μπουτάρης στη δίκη Παπαγεωργόπουλου
Για «συμμορία» έκανε λόγο ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης,
καταθέτοντας στο εφετείο για την υπόθεση της υπεξαίρεσης. Ο κ. Μπουτάρης
χαρακτήρισε ως «εγκέφαλο» της «συμμορίας» τον πρώην γενικό γραμματέα Μιχάλη
Λεμούσια, ενώ για τον προκάτοχό του Βασίλη Παπαγεωργόπουλο είπε ότι την
αποδεχόταν. «Δεν είναι δυνατόν να γίνεται συστηματική υπεξαίρεση επί δέκα χρόνια»
τόνισε ο κ. Μπουτάρης, βάζοντας στο «κάδρο» των ευθυνών τους δύο κατηγορούμενους
διευθυντές της ταμειακής υπηρεσίας του δήμου, που «έδιναν μετρητά με πρόχειρες
αποδείξεις».
Καταθέτοντας κατά την 30ή μέρα της δίκης για την πολύκροτη υπόθεση, που δικάζεται
σε δεύτερο βαθμό στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης
ήταν ιδιαίτερος σκληρός σε ότι αφορά τους χαρακτηρισμούς του εναντίον του Μιχάλη
Λεμούσια. Επανέλαβε ότι στον δήμο δεν γινόταν τίποτα εάν δεν περνούσες από τον
«πάγκο» του, ενώ επεσήμανε ότι «όλο το σύστημα βασιζόταν σ' αυτόν».
Το ΒΕΘ στην 79 ΔΕΘ
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προτίθεται να συμμετέχει στην 79η Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί από 6 έως 14 Σεπτεμβρίου 2014. Οι
επιχειρήσεις-μέλη του ΒΕΘ που θα συμμετέχουν, με ατομικό stand 12 τετραγωνικών
μέτρων, θα επωφεληθούν από την ειδική εκπτωτική τιμή και την επιδότηση του
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επιμελητηρίου. Βασική προϋπόθεση επιδότησης μιας επιχείρησης είναι να μην έχει
χρηματοδοτηθεί από το ΒΕΘ για συμμετοχή της σε έκθεση εσωτερικού ή εξωτερικού τα
τρία τελευταία χρόνια. Η πραγματοποίηση της συμμετοχής αυτής θα εξαρτηθεί από τον
αριθμό των εκθετών-μελών του, καθώς και από το συνολικό χώρο που θα καλύψουν.
Ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που θα επιδοτηθούν από το επιμελητήριο είναι
περιορισμένος και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Όσοι επιθυμούν να
συμμετέχουν μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους άμεσα στο Γραφείο Δημοσίων
Σχέσεων του ΒΕΘ (τηλέφωνο : 2310 271708, 2310271854).
Στο 25,93% έφτασε η ανεργία στην Ισπανία
Στο 25,93% έχει φτάσει το ποσοστό της ανεργίας στην Ισπανία, έναντι 25,73% πριν από
τρεις μήνες, σύμφωνα με τις επίσημες στατιστικές που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Το
ποσοστό αυτό προσεγγίζει το ιστορικό ρεκόρ που καταγράφηκε στη χώρα πριν από έναν
χρόνο.
Ο αριθμός των ατόμων που αναζητούν δουλειά, ωστόσο, έχει ελαφρά υποχωρήσει κατά
2.300 άτομα, στα 5.933,300, για πρώτη φορά κατά αυτή την περίοδο του έτους από το
2005, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τυχόν ερωτήµατα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr και συγκεκριµένα στην ένδειξη ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ
ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΗ bizhHELP ή στο www.bizhelp.gr.
Επιπλέον µπορείτε να επισκέπτεστε το www.b2bmall.eu, προκειµένου να ενηµερώνεστε και να
προµηθεύστε προϊόντα µελών του επιµελητηρίου.
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