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Στα 222,8 εκατ. ευρώ οι ακάλυπτες επιταγές στο 8μηνο 2014
Στα 282,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν στα τέλη Αυγούστου 2014 οι ακάλυπτες επιταγές και οι
απλήρωτες συναλλαγματικές, έναντι 251,5 εκατ. ευρώ στα τέλη Ιουλίου. Στο αντίστοιχο
8μηνο του 2013 οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές αθροιζόμενες
ανέρχονταν σε 500 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων της
«Τειρεσίας», οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν στα τέλη Αυγούστου στα 222,8 εκατ. ευρώ,
ενώ οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν στα 59,9 εκατ. ευρώ.
Τον Αύγουστο σφραγίσθηκαν 1.593 ακάλυπτες επιταγές αξίας 24,1 εκατ. ευρώ, ενώ
αποσύρθηκαν 4.324 απλήρωτες συναλλαγματικές αξίας 7,08 εκατ. ευρώ. Συνολικά οι
ακάλυπτες επιταγές που σφραγίσθηκαν στο διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2014
ανήλθαν σε 15.040 τεμάχια, 45,93% λιγότερες σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι απλήρωτες
συναλλαγματικές ανήλθαν σε 38.415, καταγράφοντας μείωση 28,09% εν συγκρίσει με
την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2013.

1

ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Ένας στους τρεις εργαζόμενους έχει 300 ευρώ μισθό
Ο ένας στους τρεις εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα αμείβεται με 300 ευρώ καθαρά
(έως 440 μεικτά) αφού απασχολείται με ευέλικτες μορφές εργασίας (μειωμένο ωράριο,
μερική απασχόληση, ενοικίαση, εκ περιτροπής εργασία), σύμφωνα με τα στοιχεία - σοκ
μελέτης
του
ΙΝΕ
ΓΣΕΕ.
Όπως παρατηρεί, μιλώντας στα ‘Νέα’ ο επιστημονικός διευθυντής του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Σάββας
Ρομπόλης «η υψηλή ανεργία αναγκάζει όλο και περισσότερους εργαζόμενους στον
ιδιωτικό τομέα να προσφεύγουν σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης, κατάσταση που
αφορά περίπου 500.000 άτομα. Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει μια νέα γενιά
εργαζομένων, αυτή των 300 ευρώ». Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ετήσιες αποδοχές στην
Ελλάδα το 2014 ήταν μικρότερες από αυτές της Σλοβενίας (24.472 ευρώ) και της Κύπρου
(22.740 ευρώ). Ειδικότερα, ανέρχονται σε 21.930 ευρώ, έναντι περίπου 34.584 ευρώ
στην Ισπανία, 38.964 ευρώ στη Γερμανία, 44.377 στην Ιρλανδία και 49.256 στη Γαλλία.
Βρούτσης: Επικίνδυνη αυταπάτη η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ για τον κατώτατο μισθό
Αυταπάτη χαρακτήρισε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης το ότι η αύξηση των
κατώτατων αμοιβών στα 751 ευρώ θα επαναφέρει αυτόματα την οικονομία σε συνθήκες
προ κρίσης, απαντώντας έτσι στις αναφορές του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για τον κατώτατο
μισθό. Αναφερόμενος, τη Δευτέρα, στο ύψος του κατώτατου μισθού ο υπουργός
Εργασίας ανέφερε πως στο παρελθόν ο προσδιορισμός των κατώτατων μισθών γινόταν
συνήθως με αυθαίρετο τρόπο, έξω και πέρα από τα πραγματικά δεδομένα της οικονομίας
και της παραγωγικότητας με αποτέλεσμα οι αυξήσεις «αδιακρίτως», να γυρνούν τελικά
σε βάρος των ίδιων των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, αλλά και ολόκληρων
κλάδων που αφανίστηκαν μη μπορώντας να αντέξουν το σκληρό διεθνή ανταγωνισμό.
Σύμφωνα με τον ίδιο ο σύγχρονος μηχανισμός καθορισμού του κατώτατου μισθού που
εφαρμόστηκε στην Ελλάδα υιοθετεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σύμφωνα με τα
καλύτερα ευρωπαϊκά πρότυπα, καθώς διαμορφώνει τον κατώτατο μισθό ύστερα από
κοινωνική διαβούλευση, λαμβάνοντας όμως υπόψη τα πραγματικά δεδομένα της
οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας.
Ανάγκη πρόσθετων παρεμβάσεων για βιώσιμο χρέος βλέπει η Standard & Poor's
Την ανάγκη πρόσθετων παρεμβάσεων για να καταστεί βιώσιμο το ελληνικό χρέος
καταδεικνύουν οι προβλέψεις του οίκου Standard & Poor's για την ελληνική οικονομία. Ο
αμερικανικός οίκος εκτιμά πως μεσοπρόθεσμα η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και
τα επίπεδα του πληθωρισμού θα υπολείπονται των εκτιμήσεων που περιλαμβάνονται
στο βασικό σενάριο της τρόικας, κάτι που αυτομάτως συνεπάγεται ότι το δημόσιο χρέος
θα μειωθεί με μικρότερη ταχύτητα της αναμενόμενης, αλλά και ότι θα απαιτηθούν
μεγαλύτερα πρωτογενή πλεονάσματα για να γίνει αυτό.
Οι παραδοχές της Standard & Poor's οδηγούν σε πολύ μεγαλύτερα μεγέθη το δημόσιο
χρέος σε σχέση με τις εκτιμήσεις της τρόικας. Οι αναλυτές της Standard & Poor's εκτιμούν
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ότι το δημόσιο χρέος της Ελλάδας θα ανέλθει στο 176,7% του ΑΕΠ φέτος, στο 173,2%
του ΑΕΠ το 2015, στο 169,1% του ΑΕΠ το 2016 και στο 164,4% του ΑΕΠ το 2017.
Χαρδούβελης: Η Ελλάδα να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις μόνη
Την άποψη πως οι Έλληνες ωρίμασαν και πλέον ξέρουν πως με τους φόρους τους
πληρώνουν τις κρατικές δαπάνες, εξέφρασε ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας
Χαρδούβελης σε συνέντευξη του στο δίκτυο CNBC. Ερωτηθείς για το αν πιστεύει πως η
Ελλάδα θα χρειαστεί και άλλο πρόγραμμα ο υπουργός απάντησε πως πλέον η Ελλάδα
πρέπει να αφεθεί να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις μόνη της. Παράλληλα, τόνισε ότι όσοι
επενδύσουν στην Ελλάδα θα κερδίσουν.
Ο ίδιος συνέδεσε το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον με την βελτίωση των οικονομικών
προοπτικών. «Οι επενδυτές βλέπουν πως υπάρχουν μόνο ανοδικές προοπτικές. Ότι η
οικονομία έχει σταθεροποιηθεί μετά από μια μακρά, μακρά περίοδο ύφεσης έξι ετών.
Έτσι, οι επενδυτές βλέπουν πως το στοίχημα τους θα επιτύχει», ανέφερε.
Νομοσχέδιο για έκδοση διαταγής πληρωμής κατά του Δημοσίου από ιδιώτες
Νομοσχέδιο-βόμβα έχει έτοιμο το υπουργείο Δικαιοσύνης σε υποχρεωτική εφαρμογή
κοινοτικής οδηγίας και το οποίο προβλέπει, για πρώτη φορά, έκδοση διαταγής πληρωμής
κατά του Δημοσίου και κατασχέσεις της περιουσίας του αν δεν πληρώνει τις
υποχρεώσεις του σε ιδιώτες. Σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή, το νομοσχέδιο που
περιλαμβάνει 12 άρθρα δίνει τη δυνατότητα σε όσους χρωστάει το Δημόσιο, να
στραφούν για την είσπραξη των απαιτήσεών τους κατά του Δημοσίου με δικαστική
απόφαση (διαταγή πληρωμής) που εκτελείται εδώ και τώρα. Δηλαδή άμεσα, ενώ σε
περίπτωση μη είσπραξης των οφειλόμενων, δρομολογείται διαδικασία κατάσχεσης
δημόσιας περιουσίας.
Οι ρυθμίσεις αυτές που έπρεπε να έχουν από χρόνια γίνει νόμος του κράτους –καθώς η
κοινοτική οδηγία που τις προβλέπει και ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός Κανονισμός ισχύουν
από το 2004– αποτελούν ισχυρότατο όπλο πίεσης στο Δημόσιο για να πληρώσει άμεσα
τεράστια χρηματικά ποσά, που οφείλει σε προμηθευτές του αλλά και σε χιλιάδες
επιχειρηματίες που συναλλάσσονται για διάφορους λόγους με το κράτος.
Εξαιρούνται ρητά οι απαιτήσεις που προέρχονται από φορολογικές υποχρεώσεις, όπως,
για παράδειγμα, επιστροφή φόρων ή καταβολή ΦΠΑ. Η ανάγκη της συγκεκριμένης
νομοθετικής ρύθμισης, η οποία για λόγους ευνόητους έχει καθυστερήσει, περιλαμβάνεται
στις βασικές υποχρεώσεις της χώρας μας, καθώς αποτελεί ένα από τα βασικά άρθρα του
λεγόμενου τελευταίου Μνημονίου (νόμος 4152 του 2013).
Στα 511 εκατ. ευρώ οι καταπτώσεις εγγυήσεων του Δημόσιου στο 8μηνο 2014
Στα 511 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι καταπτώσεις εγγυήσεων του Δημοσίου στο οκτάμηνο
Ιανουαρίου – Αυγούστου 2014. Από αυτές τα 395 εκατ. ευρώ αφορούν σε καταπτώσεις
εγγυήσεων φορέων εντός της γενικής κυβέρνησης και τα 116 εκατ. ευρώ σε καταπτώσεις
φορέων εκτός της γενικής κυβέρνησης.
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Αν και στον Προϋπολογισμό 2014 υπάρχει πρόβλεψη για καταπτώσεις εγγυήσεων ποσού
699 εκατ. ευρώ, ενδέχεται ο στόχος αυτός να ξεπεραστεί. Το 2013 οι καταπτώσεις
εγγυήσεων ανήλθαν στα 879 εκατ. ευρώ, έναντι 796 εκατ. ευρώ το 2012. Ως ποσοστό
του ΑΕΠ παρουσίασαν αύξηση και ανήλθαν στο 0,46% του ΑΕΠ, έναντι 0,39% το 2012.
Σημειώνεται πως μόνον στο διάστημα 2006 - 2011 περίπου 15.000 κρατικές και
ιδιωτικές επιχειρήσεις έλαβαν την εγγύηση του Δημοσίου για δάνεια ύψους μεγαλύτερου
των 5,5 δισ. ευρώ. Το ανεξόφλητο υπόλοιπο των δανείων που έχουν εγγύηση του
Δημοσίου διαμορφώνεται σήμερα στα 17 δισ. ευρώ ή στο 9,2% του ΑΕΠ.
Εισπράξεις 15,37 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο από τις ρυθμίσεις ασφαλιστικών
οφειλών
Στα 15,37 εκατ. ευρώ ανήλθαν τον Αύγουστο οι εισπράξεις του Κέντρου Είσπραξης
Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) από τις ρυθμίσεις «Νέα Αρχή» και «Πάγια Ρύθμιση».
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα Δευτέρα το ΙΚΑ από τη ρύθμιση «Νέα
Αρχή» τον Αύγουστο εισπράχθηκαν 4,62 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 4,1 εκατ. ευρώ
αφορούσαν χρέη προς το ΙΚΑ, τα 229 χιλ. ευρώ αφορούσαν σε οφειλές προς τον
Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών και σε χρέη προς τον Οργανισμό
Γεωργικών Ασφαλίσεων αφορούσαν εισπράξεις ύψους 251,7 χιλ. ευρώ.
Από την «Πάγια» ρύθμιση τον Αύγουστο εισπράχθηκαν 10,74 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων
τα 10 εκατ. ευρώ αφορούσαν χρέη προς το ΙΚΑ, τα 650,6 χιλ. ευρώ αφορούσαν σε
οφειλές προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών και σε χρέη προς τον
Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων αφορούσαν εισπράξεις ύψους 59,5χιλ. ευρώ.
Οξύνεται η διαμάχη Βενιζέλου-Χρυσοχοΐδη
Μέσα σε κλίμα έντασης πραγματοποιήθηκε η πανελλήνια συνάντηση στελεχών του
ΠΑΣΟΚ την Κυριακή. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επανέλαβε την κριτική του προς την ηγεσία
δεχόμενος βολές από άλλα στελέχη, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για
«φαντάσματα και καλικάντζαρους της παράταξης».
Ο Ευ.Βενιζέλος τόνισε ότι το συνέδριο της Δημοκρατικής Παράταξης αφορά στο μέλλον
της παράταξης αλλά και του τόπου και σημείωσε ότι είναι πολιτικό προγραμματικό
συνέδριο που θα διαμορφώσει τη φυσιογνωμία της παράταξης, συνέδριο με πλήρη
συμμετοχή της βάσης, χωρίς μηχανισμούς και οργανωτικές ευτέλειες. Σημείωσε ότι στην
Εθνική Οργανωτική Επιτροπή και στη Γραμματεία της ΕΟΕ θα μετέχουν ισότιμα όλοι και
πως η Επιτροπή είναι εκείνη που θα απευθύνει την πρόσκληση συμμετοχής στο συνέδριο.
Από σήμερα οι εγγραφές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
Από σήμερα ξεκινούν οι εγγραφές στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ και ολοκληρώνονται στις 26
Σεπτεμβρίου. Οι φοιτητές θα πρέπει να κάνουν την εγγραφή τους στο ίδρυμα στο οποίο
πέρασαν και μόλις ολοκληρωθούν όλες οι εγγραφές θα μπορούν να κάνουν αίτηση
μετεγγραφής. Ωστόσο, κατά την εγγραφή τους, θα πρέπει να δηλώσουν σε ποιο
Πανεπιστήμιο η ΤΕΙ θέλουν να μετεγγραφούν. Αυτή η δήλωση γίνεται προκειμένου το
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υπουργείο Παιδείας να έχει μια εικόνα του αριθμού των πρωτοετών που δικαιούνται
μετεγγραφή και σε ποια ΑΕΙ, πριν ξεκινήσουν οι αιτήσεις των μετεγγραφών, αν και
θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι τα ιδρύματα σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα θα αποτελέσουν
«πόλο έλξης».
Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία της σχολής τους, τα εξής
δικαιολογητικά:
-αίτηση για εγγραφή -τίτλο απόλυσης: ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου ή πτυχίου
ή
αποδεικτικού
του
σχολείου
αποφοίτησης
-υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή
Τμήμα
της
Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
στην
Ελλάδα.
-4 φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
Ρωσία: Οι κυρώσεις δοκιμάζουν τη δύναμή μας
Μέτρα για στήριξη των τομέων της ρωσικής οικονομίας που πλήττονται από τις
συντονισμένες κυρώσεις ΕΕ και ΗΠΑ εξαγγέλλει η Μόσχα, με τον ρώσο πρωθυπουργό
Ντμίτρι Μεντβέντεφ να λέει ότι «οι κυρώσεις δοκιμάζουν τη δύναμή μας».
Ταμείο κρίσης για τις εταιρείες που έχουν μπει στο στόχαστρο δημιουργεί η Μόσχα, ενώ
παρέχει πενταετείς εγγυήσεις στις επιχειρήσεις εξοπλιστικών.

Oι 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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