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BΕΘ: Επιτακτική η υλοποίηση της ρύθμισης των 100 δόσεων
Την ανάγκη άμεσης υλοποίησης των εξαγγελθέντων για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων
ασφαλιστικών και φορολογικών οφειλών, που αποτελούν αγκάθι για την εύρυθμη
λειτουργία της αγοράς, επισημαίνει ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Παπαδόπουλος, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι θα πρέπει
να υπάρξει ειδική πρόβλεψη, κάποιας μορφής μπόνους, για όσους μέχρι σήμερα
καταβάλλουν αγόγγυστα τις οφειλές τους προς τα ταμεία.
«Δυστυχώς η ρύθμιση που εξαγγέλθηκε διά στόματος του πρωθυπουργού και θα έπρεπε
να είναι έτοιμη την επόμενη ημέρα, σέρνεται από γραφείο σε γραφείο, πλέον του ενός
μήνα. Το αποτέλεσμα είναι πολλοί επιχειρηματίες αλλά και νοικοκυριά ποντάροντας στο
ότι θα ενταχθούν στη νέα ρύθμιση με τις 100 δόσεις, να εγκαταλείπουν ρυθμίσεις στις
οποίες είχαν ενταχθεί, προκειμένου να εξασφαλίσουν λίγα χρήματα για να καλύψουν
άλλες υποχρεώσεις (προμηθευτές, πάγια έξοδα κ.ά.)», τονίζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ,
σημειώνοντας ότι η καθυστέρηση της υλοποίησης της ρύθμισης αποτελεί μπούμερανγκ
καθώς μέσα σε δύο μήνες, στο διάστημα Ιουνίου - Αυγούστου, τα ανεξόφλητα χρέη προς
την εφορία αυξήθηκαν κατά 2 δισ. ευρώ, αγγίζοντας τα 67,8 δισ. ευρώ.
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«Όσο καθυστερεί η έναρξη της ρύθμισης οι φορολογούμενοι αδυνατούν να
αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και το κράτος συνεχίζει να χάνει έσοδα» αναφέρει
ο κ. Παπαδόπουλος, τονίζοντας ότι σημαντικό ρόλο για την αποτελεσματικότητα της
ρύθμισης θα παίξει η διαμόρφωση του επιτοκίου καθώς και η σημαντική μείωση των
προσαυξήσεων. Και επειδή κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις, ο πρόεδρος του ΒΕΘ ζητά να
υπάρξει μέριμνα και για τους συνεπείς οφειλέτες των ταμείων. «Μέχρι σήμερα όποιος
είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του θεωρείται ως το μόνιμο, δεδομένο, υποζύγιο. Ωστόσο
ο επιχειρηματικός κόσμος, που προσπαθεί, παρά τις οικονομικές δυσκολίες, και
αντεπεξέρχεται θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με έναν ευνοϊκότερο τρόπο» καταλήγει.
Ηλεκτρονικά οι έλεγχοι φόρων και ασφαλιστικών οφειλών
Ηλεκτρονικά θα εκτελούνται οι έλεγχοι συμψηφισμού των ποσών προς επιστροφή με
πιθανές οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία σύμφωνα με την κοινή υπουργική
απόφαση των υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών. Από την 1η Ιουλίου του 2014, ο
συμψηφισμός των επιστροφών φόρου με τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία έχει γίνει
υποχρεωτική. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν είχε αυτοματοποιηθεί η διαδικασία με
αποτέλεσμα να καταγράφονται καθυστερήσεις στις επιστροφές φόρου ακόμη και σε
αυτούς που δεν είχαν χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία.
Με την κοινή απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση και του υφυπουργού
Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη, καθορίζεται ότι θα αναπτυχθεί Βάση Δεδομένων
Συμψηφισμού Ασφαλιστικών Οφειλών στην οποία μέσα σε 10 ημέρες από την
δημοσίευση της απόφαση στο ΦΕΚ, θα πρέπει να καταγραφούν όλοι οι οφειλέτες των
ασφαλιστικών ταμείων ανεξαρτήτως ποσού οφειλής. Μέσω αυτής της βάσης δεδομένων,
θα γίνονται όλες οι απαραίτητες διασταυρώσεις έτσι ώστε να διαπιστώνεται αν κάποιος
που περιμένει επιστροφή φόρου ή όχι. Αν χρωστάει, το ποσό της επιστροφής θα
συμψηφίζεται, αρχικά με οφειλές προς την εφορία και μετά με οφειλές προς τα
ασφαλιστικά ταμεία. σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων
Εργασίας και Οικονομικών.
Προς παράταση η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9
Την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 που
κανονικά εκπνέει στις 30 Νοεμβρίου εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών, καθώς η
σχετική εφαρμογή δεν έχει δοθεί σε παραγωγική λειτουργία στο Taxis και ο χρόνος που
απομένει δεν επαρκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες διάταξη που θα κατατεθεί προσεχώς
στη Βουλή θα προβλέπει ότι σε όσες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων υπεβλήθησαν από την
1η Ιανουαρίου 2014 ή υποβάλλονται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2014, για τη
διόρθωση της περιουσιακής κατάστασης των ετών 2011, 2012 και 2013, δεν θα
επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν. 2523/1997(ΦΕΚ 179 Α'),
εφόσον προκύπτει ποσό φόρου ακίνητης περιουσίας για καταβολή ή το ποσό του φόρου
είναι μηδενικό.
Εφόσον από την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης του Ε9 θα προκύπτει επιστροφή
φόρου άνω των 300 ευρώ, ο φορολογούμενος θα υποχρεούται να προσκομίσει στην
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αρμόδια ΔΟΥ τα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν το λόγο της υποβολής της δήλωσης
αυτής.
Στην περίπτωση που, μετά την υποβολή της πρώτης τροποποιητικής δήλωσης,
υποβληθεί και νέα τροποποιητική δήλωση, μέχρι 31/12, θα διενεργείται σε κάθε
περίπτωση νέα εκκαθάριση του φόρου μετά από έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών
αυτής, εφόσον προκύπτει μείωση του φόρου.
Δένδιας: Συμφωνία για τα κόκκινα δάνεια μέσα στο Νοέμβριο
Συνεχίζονται οι συζητήσεις με την τρόικα για τα «κόκκινα δάνεια» και για την
αναμόρφωση του Πτωχευτικού Δίκαιου, με την εκτίμηση του υπουργού Ανάπτυξης,
Νίκου Δένδια, να προσδιορίζει χρονικά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, στο πρώτο
δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου. «Ζητήθηκαν κάποιες διευκρινίσεις, από την τρόικα για
τα κόκκινα δάνεια και νομίζω μέχρι Δευτέρα - Τρίτη, θα έχουν σταλεί. Κυρίως ήταν
διασταυρώσεις στοιχείων (...) Επίσης, έχουμε στείλει ήδη στην τρόικα, τις βασικές αρχές
κατανόησης για το Πτωχευτικό Δίκαιο των ιδιωτών, για να συμφωνήσουμε το πλαίσιο
και από την πλευρά της Ελληνικής Κυβέρνησης μπορούμε να είμαστε έτοιμοι και πριν
από το Δεκέμβρη» ανέφερε ο κ. Δένδιας στο Mega.
Σε ό,τι αφορά στις τράπεζες, όπως είπε ο υπουργός Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις
του νόμου, θα είναι υποχρεωμένες να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη διαδικασία
περικοπής χρέους και ρύθμισης του υπολοίπου σε μακρά σειρά δόσεων, ο αριθμός των
οποίων δεν έχει συμφωνηθεί ακόμη με την τρόικα. Με μία προϋπόθεση, ότι θα πρέπει η
επιχείρηση να είναι βιώσιμη, υπογράμμισε ο κ. Δένδιας. Αναφερόμενος στο ύψος του
«κουρέματος», εάν είναι 40%, ο υπουργός σχολίασε ότι η αρχική πρόταση της
κυβέρνησης ήταν ακόμη και μεγαλύτερη περικοπή. «Είναι μετρημένο ότι η ελληνική
οικονομία χρειάζεται για να σηκωθεί, επενδύσεις που υπερβαίνουν τα 100 δισ. ευρώ,
αλλιώς δεν θα σηκωθούμε ποτέ».
Ρέγκλινγκ: Αβεβαιότητα φέρνει η πρόωρη έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραμμα
Την άποψη ότι το σχέδιο της Ελλάδας για πρόωρη έξοδο από το πρόγραμμα στήριξης
δημιουργεί αβεβαιότητα στις αγορές εξέφρασε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) Κλάους Ρέγκλινγκ μιλώντας, τη Δευτέρα στην
Μπρατισλάβα.
Ο Ρέγκλινγκ συναντήθηκε με τoν σλοβάκο αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό
Οικονομικών Πέτερ Καζιμίρ και απεύθυνε ομιλία με θέμα «Το τέλος της κρίσης του
ευρώ». Σε αυτή, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην πρόσφατη αναταραχή στις αγορές,
αλλά και στην Ελλάδα, λέγοντας πως το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης για πρόωρη
έξοδο από το πρόγραμμα στήριξης δημιουργεί αβεβαιότητα στις αγορές.
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Πτώση 4,2% του κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Αύγουστο
Υποχώρηση 4,2% κατέγραψε σε ετήσια βάση τον Αύγουστο ο κύκλος εργασιών στη
βιομηχανία , επηρεαζόμενος από την μεγάλη υποχώρηση του τζίρου των κλάδων
εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή ο γενικός
δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του
μηνός Αυγούστου 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Αυγούστου 2013,
παρουσίασε μείωση κατά 4,2%, έναντι αύξησης 1,2% που σημειώθηκε κατά την
αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012.
Ο μέσος γενικός δείκτης του δωδεκάμηνου Σεπτεμβρίου 2013 - Αυγούστου 2014, σε
σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκάμηνου Σεπτεμβρίου 2012 - Αυγούστου 2013,
παρουσίασε μείωση κατά 4,8%, έναντι μείωσης 1,1% που σημειώθηκε από τη σύγκριση
των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων.
Ξεμπλοκάρουν 31.000 εφάπαξ
Μέχρι το τέλος του έτους, 31.000 συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν να
πιστώνονται στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς τα εφάπαξ τους.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα», το εφάπαξ τους, με τον παλαιό
τρόπο υπολογισμού, θα λάβουν από το ΤΠΔΥ όσοι υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης
μέχρι τον Αύγουστο του 2013 και η απόφαση για τη συνταξιοδότησή τους εκδόθηκε
μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου του 2014. Τα ποσά που θα λάβουν ως εφάπαξ κυμαίνονται από
18.715 ευρώ έως 39.926 ευρώ, ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας και το εκπαιδευτικό
επίπεδο. Σημειώνεται ότι για όσους βγήκαν στη σύνταξη μετά την 1η Σεπτεμβρίου του
2013 το καταβαλλόμενο εφάπαξ θα υπολογιστεί με το νέο, μεικτό σύστημα.
Βασικός μισθός 680 ευρώ στο Δημόσιο
Βασικό μισθό στα 680 ευρώ, μειώσεις από 2% έως 12% αλλά και αυξήσεις στους μισθούς
ανάλογα με το επίπεδο των σπουδών προβλέπει το νέο μισθολόγιο για τους δημόσιους
υπαλλήλους. Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Βήματος της Κυριακής, ο μισθός
πρωτοδιοριζόμενου υπαλλήλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα μειωθεί κατά 100 ευρώ
και θα διαμορφωθεί πολύ σύντομα στα 680 ευρώ.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο μισθός αυτός αντιστοιχεί στον βασικό μισθό του ιδιωτικού
τομέα (586 ευρώ), αλλά καταβάλλεται επί 12 μήνες, αντί 14 στον ιδιωτικό τομέα
(δεδομένου ότι στις επιχειρήσεις δεν έχουν περικοπεί τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα
και το επίδομα άδειας).
Επίσης, ο βασικός μισθός για υπαλλήλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δημόσιο θα
είναι 748 ευρώ (από 858 ευρώ), για υπαλλήλους τεχνολογικής εκπαίδευσης 996 ευρώ
(από 1.037 ευρώ) και για υπαλλήλους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 1.070 ευρώ (από
1.092 ευρώ).
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ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη για το νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο
Αιχμές κατά του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη άφησε το
ΠΑΣΟΚ, με αφορμή δημοσιεύματα για το περιεχόμενο του σχεδίου για το νέο μισθολόγιο
στον δημόσιο τομέα, τα οποία αποδίδονται σε κυβερνητικές διαρροές.
«Τα όσα δημοσιεύονται σήμερα για το νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων
αποτελούν σχεδιασμούς τους οποίους το ΠΑΣΟΚ δεν έχει αποδεχθεί», αναφέρει το
έλασσον κόμμα της συμπολίτευσης στην ανακοίνωσή του. «Ο αρμόδιος υπουργός καλά
θα κάνει να μάθει να διαβουλεύεται με τους κυβερνητικούς εταίρους του και να
ασχολείται λιγότερο με τις διαρροές στα ΜΜΕ», σημειώνει δηκτικά το ΠΑΣΟΚ.
Γιγαντιαίο κουλούρι περικύκλωσε τον Λευκό Πύργο
Μια θέση στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες διεκδικεί το γιγάντιο κουλούρι Θεσσαλονίκης, το
οποίο περικύκλωσε την Κυριακή τον Λευκό Πύργο. Το αρτοσκεύασμα, διαμέτρου περίπου
165 μέτρων, για την παρασκευή του οποίου απαιτήθηκαν 700 κιλά αλεύρι και 250
σουσάμι, καταναλώθηκε σε χρόνο-ρεκόρ από τους πολίτες, κατοίκους και τουρίστες, που
είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς στον χώρο, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη
διαδικασία.
Οι αρτοποιοί της Θεσσαλονίκης - ομάδες και μέλη του Σωματείου Αρτοποιών «Προφήτης
Ηλίας»- δούλευαν συνεχώς 20 ώρες, προκειμένου να παρασκευαστεί το έδεσμα, το οποίο
αποτελεί σήμα κατατεθέν για την πόλη. Αρχικά φτιάχτηκαν περίπου 250 κομμάτια
κουλουριού, τα οποία οι «ειδικοί» άρχισαν να ψήνουν από τα ξημερώματα της Κυριακής.
Στη συνέχεια τα επιμέρους κομμάτια συναρμολογήθηκαν με γλάσο ως συγκολλητική
ουσία, δημιουργώντας το μεγαλύτερο κουλούρι Θεσσαλονίκης του κόσμου, το οποίο
καταναλώθηκε από τους πολίτες, στους οποίους από νωρίς μοιράζονταν μικρότερα
κουλούρια.

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.

5

