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Αναστολή της δράσης του ΚΕΑΟ ζητεί η ΓΣΕΒΕΕ
Να αναλάβει άμεσα πολιτικές πρωτοβουλίες καλεί την κυβέρνηση η ΓΣΕΒΕΕ, σύμφωνα
με την οποία οι οφειλές προς τον ΟΑΕΕ έχουν λάβει διαστάσεις μάστιγας. Σε επιστολή της
προς τον υπουργό Εργασίας, ζητεί να ανασταλεί άμεσα η δράση του ΚΕΑΟ (Κέντρο
Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών) καθώς, όπως τονίζει, οι κατασχέσεις και οι δημεύσεις
περιουσιών δεν μπορεί να αποτελούν τη μόνη απάντηση της κυβέρνησης.
Σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ, θα πρέπει να υπάρξει ρεαλιστική και ορθολογική αντιμετώπιση
για τα χρέη των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ, αλλά και ανάλογη προσέγγιση για τις
εκκρεμείς υποχρεώσεις προς το ΙΚΑ: Βασική λογική και οδηγός μιας νέας ρύθμισης
πρέπει να είναι η διευκόλυνση της αποπληρωμής των χρεών με γνώση της
πραγματικότητας των ημερών, έτσι ώστε να μην χαθούν τελικά έσοδα για τους
Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και φαλκιδευτεί η βιωσιμότητά τους, αλλά και για να μη
δημιουργηθεί στα επόμενα χρόνια εκρηκτικό κοινωνικό πρόβλημα σε εκατοντάδες
χιλιάδες ανασφάλιστους.
Η ΓΣΕΒΕΕ τονίζει ότι το πάγωμα και η κεφαλαιοποίηση των οφειλών καθώς και η
μεταφορά ασφαλιστικού χρόνου στο τέλος του ασφαλιστικού βίου και η ταυτόχρονη
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ελεύθερη επιλογή κλάσης, μπορεί να ωφελήσει καθοριστικά το ταμείο του ΟΑΕΕ,
ανακουφίζοντας παράλληλα τη συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλισμένων.
Στο μεταξύ, και η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης (ΟΒΣΘ), με
ανακοίνωσή της ζητά «ρεαλιστική αντιμετώπιση των χρεών των ασφαλισμένων στον
ΟΑΕΕ, με πάγωμα των οφειλών, ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κλάσης, διευκόλυνση
αποπληρωμής με γνώμονα τις πραγματικές οικονομικές συνθήκες, αποποινικοποίηση
των οφειλών, άμεση κατάργηση του ΚΕΑΟ, καθώς και ίση μεταχείριση των ΕΒΕ με άλλες
επαγγελματικές ομάδες που δεν διώκονται ποινικά για οφειλές στα ασφαλιστικά τους
ταμεία ( π. χ, γιατροί, δικηγόροι ,μηχανικοί κ.λ.π), με βάση τις θεμελιώδεις συνταγματικές
διατάξεις περί ισονομίας».
Περίθαλψη και για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στον ΟΑΕΕ
Την περίθαλψη ενεργών εμπόρων και επαγγελματιών με ληξιπρόθεσμες οφειλές στον
ΟΑΕΕ με την προϋπόθεση ότι αυτές δημιουργήθηκαν την περίοδο της κρίσης αποφάσισε
ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Η απόφαση αυτή έγινε γνωστή μετά τη
συνάντηση του Προέδρου της ΕΣΕΕ Β. Κορκίδη και του γενικού γραμματέα κ. Γ. Καρανίκα
με τον υπουργό Εργασίας Γ. Βρούτση, ενώ στόχος της είναι η προστασία των εντός
κρίσης μικρομεσαίων εμπόρων και των οικογενειών τους. Ειδικότερα, βασική
προϋπόθεση για την κάλυψη των ενεργών εμπόρων και λοιπών επαγγελματιών είναι οι
ληξιπρόθεσμες οφειλές στον ΟΑΕΕ να έχουν δημιουργηθεί εντός των ετών 2011, 2012,
2013 και 2014.
Οι όροι της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης είναι οι εξής:
-Οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. που διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή
προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη Δ.Ο.Υ. ή συνεχίζουν την επαγγελματική
τους δραστηριότητα δικαιούνται, οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, παροχές
ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέχρι 28/2/2015, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν
τα έτη 2011, 2012 και 2013, χωρίς να εξετάζεται η ασφαλιστική κατάσταση του 2014,
και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος για τα
ανωτέρω έτη δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.
-Για την παροχή της περίθαλψης απαιτείται η υποβολή αίτησης και η προσκόμιση
αντίγραφου εκκαθαριστικού σημειώματος για τα εισοδήματα των ετών 2011, 2012 και
2013. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχουν τα δικαιολογητικά και αφού διαπιστώσουν ότι ο
μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος των
τριών προηγουμένων ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των 12.000 ευρώ και οι οφειλές από
ασφαλιστικές εισφορές έχουν δημιουργηθεί τα ίδια έτη, προβαίνουν στην χορήγηση
ασφαλιστικής ικανότητας (θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας) μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2015.
-Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης διακόπτεται άμεσα η ασφαλιστική ικανότητα και
αναζητούνται οι τυχόν καταβληθείσες δαπάνες.
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Υπό διαπραγμάτευση περισσότερες δόσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές
Τη διεύρυνση των δόσεων της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο
διαπραγματεύεται με την τρόικα το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να
διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι στην εξόφληση των χρεών τους προς την εφορία.
Το σχέδιο που εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει την αύξηση του αριθμού
των δόσεων από 12 που είναι σήμερα σε τουλάχιστον 48 και έχει ήδη τεθεί προς την
τρόικα.
Ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης είχε αρχικά εισηγηθεί στον
πρωθυπουργό να υπάρξει «γενναία» ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών και είναι εκείνος
που διαπραγματεύεται με ΔΝΤ, ΕΕ και ΕΚΤ για το θέμα. Η σημερινή ρύθμιση των 12
δόσεων δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα λόγω της χαμηλής ανταπόκρισης των
οφειλετών που σε πολλές περιπτώσεις αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στο ύψος των
δόσεων που προκύπτουν απ' αυτήν.
Στο υπουργείο Οικονομικών επιχειρηματολογούν τονίζοντας ότι το ισχύον καθεστώς δεν
έχει ανακόψει την διόγκωση των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών, ήτοι εκείνων που
δημιουργήθηκαν από τις αρχές του 2014, οι οποίες στο τέλος Απριλίου ξεπερνούσαν τα
4,3 δισ. ευρώ. Μια νέα ρύθμιση που θα έχει βάθος 4ετίας εκτιμάται ότι θα συμβάλλει και
στην αύξηση των δημοσίων εσόδων στο βαθμό που θα υπαχθούν περισσότεροι
φορολογούμενοι σε αυτήν.
Προστατεύονται οι μικροοφειλέτες από κατασχέσεις λέει το ΥΠΟΙΚ
Οι κατασχέσεις χρεών του φορολογικού μηχανισμού δεν στοχεύουν σε τραπεζικούς
λογαριασμούς μικροκαταθετών διαβεβαιώνουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών,
σχολιάζοντας την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία κρίθηκαν
νόμιμες οι κατασχέσεις χρηματικών ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικούς
λογαριασμούς
χωρίς
την
προηγούμενη
ενημέρωση
του
οφειλέτη.
Σύμφωνα με τα εν λόγω στελέχη κάθε φορά που ένα πιστωτικό ίδρυμα λαμβάνει σχετικό
αίτημα από τις εφορίες, είναι υποχρεωμένο εκ του νόμου να προχωρήσει στην κατάσχεση
και να αποδώσει το ποσό στην ΔΟΥ που το ζήτησε, όπως ακριβώς ορίζει ο Κώδικας
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Διευκρινίζεται πάντως πως ο φορολογικός μηχανισμός δεν
στοχεύει σε τραπεζικούς λογαριασμούς μικροκαταθετών ή μικροοφειλετών, καθώς αυτοί
προστατεύονται από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο περί ακατάσχετου έως 1.500 ευρώ.
Αντιθέτως οι οφειλέτες που έχουν χρέη άνω των 5.000 ευρώ ή φορολογούμενοι με
μικρότερα χρέη και αποδεδειγμένη φοροδοτική ικανότητα θα μπαίνουν στο επίκεντρο
των αρχών. Σε κάθε περίπτωση όσοι κινδυνεύουν με κατασχέσεις καταθετικών
λογαριασμών για χρέη είτε προς το Δημόσιο είτε προς τις τράπεζες θα πρέπει να προβούν
άμεσα σε δήλωση προς την τράπεζα που τηρούν λογαριασμό, για τον οποίο επιθυμούν να
ισχύει το ακατάσχετο των 1.500 ευρώ για ατομικό τους λογαριασμό ή των 2.000 ευρώ
για κοινό λογαριασμό.
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Σαράντα ενδιαφερόμενοι για τη θέση του Θεοχάρη
Σαράντα υποψηφιότητες έχουν υποβληθεί για την πλήρωση της θέσης του Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, μετά την παραίτηση του Χάρη Θεοχάρη.
Σύμφωνα με την Ημερησία, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να συνεδριάσει η αρμόδια
επιτροπή που έχει ορισθεί για τη λήψη της απόφασης και τον ορισμό του νέου Γενικού
Γραμματέα.
ΓΣΕΕ: Υπάλληλοι πληρώνονται με κουπόνια ή σε είδος
Περίπου 1.200.000 εργαζόμενοι αμείβονται με καθυστέρηση από 3 έως 12 μήνες, ενώ σε
πολλές επιχειρήσεις, κυρίως του τομέα του λιανεμπορίου, περίπου το 1/3 του μισθού των
υπαλλήλων πληρώνεται είτε με κουπόνια αγοράς τροφίμων είτε σε είδος.
Αυτό προκύπτει από στοιχεία που κατέγραψε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ και
δημοσιεύουν σήμερα τα «Νέα». Όπως επισημαίνεται, ακόμη, σε ότι αφορά την εργασία σε
νέους κάτω των 25 ετών, έχουν καταγραφεί ημερομίσθια ύψους 2,25 ευρώ, ενώ περί
τους 1.000.000 εργαζόμενοι δεν λαμβάνουν το επίδομα αδείας τους.
Ακόμη, αυξάνονται συνεχώς οι περιπτώσεις εργοδοτών που δίνουν 100 ή 200 ευρώ τον
μήνα, ως έναντι μισθού, λέγοντας πως τα υπόλοιπα θα τα καταβάλουν στο μέλλον.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάσθηκε η ΓΣΕΕ, τα περισσότερα κρούσματα
εκτεταμένης παραβίασης των εργασιακών δικαιωμάτων καταγράφονται στον τουρισμό,
σε εταιρείες security και στον τομέα παροχής υπηρεσιών καθαριότητας.
Καταστράφηκε το αρχείο του ΟΑΕΕ στο Κιλκίς
Στις φλόγες παραδόθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας το αρχείο του Οργανισμού
Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) σε χώρο έκτασης 40 τ.μ. στο Κιλκίς.
Η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Υπάλληλοι του Οργανισμού
αντιλήφθηκαν πυκνούς καπνούς και ειδοποίησαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία
έσπευσε στο σημείο. Ωστόσο όπως έγινε γνωστό η φωτιά προκάλεσε σχεδόν ολική
καταστροφή σε φακέλους του Οργανισμού. Τα αίτια της φωτιάς ερευνώνται από το
ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.
Στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος
Τριήμερη επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης
Βαρθολομαίος από σήμερα. Στις 6 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα μεταβεί
στο Κολέγιο Αθηνών όπου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με αφορμή την ολοκλήρωση
της συντήρησης και αποκατάστασης 40 ταφικών μνημείων στο κοιμητήριο, ενός
σημαντικού έργου που ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια η Κοινότητα Σταυροδρομίου.
Αύριο το πρωί ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα επισκεφθεί τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και
πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο στην Αρχιεπισκοπή, ενώ στις 21.00 μμ θα παρευρεθεί στο
Διεθνές Συνέδριο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Υγείας του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Την Πέμπτη θα επισκεφθεί για πρώτη φορά την Ύδρα,
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όπου με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα ανακηρυχθεί Επίτιμος
Δημότης του Δήμου Ύδρας. Την Παρασκευή το πρωί θα αναχωρήσει από την Αθήνα για
την Κωνσταντινούπολη.
Η καθυστέρηση στα προαπαιτούμενα μεταθέτει τη δόση τον Ιούλιο
«Με τα κιάλια» φαίνεται να βλέπει το υπουργείο Οικονομικών τη δόση ύψους 1 δισ. ευρώ
η οποία ήταν προγραμματισμένο να εγκριθεί από το Eurogroup τον Ιούνιο. Η εικόνα
καθυστέρησης και δυστοκίας προκύπτει από τις δηλώσεις αξιωματούχων των Βρυξελλών
τη Δευτέρα οι οποίοι παρακολουθούν την τήρηση των προαπαιτούμενων ενεργειών από
την πλευρά της Ελλάδας.
Πηγές των Βρυξελλών ανέφεραν ότι η Ελλάδα δεν έχει υλοποιήσει τις δράσεις που
απαιτούνται:
«Ως
την
Παρασκευή
δεν
είχε
ολοκληρωθεί
κανένα
προαπαιτούμενο» σημείωναν, διατυπώνοντας αμφιβολίες για το αν τελικά η Αθήνα
διεκδικεί ή όχι αυτή τη δόση. Με αυτά τα δεδομένα, η απόφαση εκταμίευσης της δόσης
του Ιουνίου από το Eurogroup της Πέμπτης στις Βρυξέλλες θεωρείται αδύνατη.
Δύσκολη αναμένεται και η πρώτη συμμετοχή σε Eurogroup για το νέο υπουργό
Οικονομικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη. Συνεργάτες του λένε ότι «προετοιμάζεται για το
Εurogroup» ενώ συνεχίζει να ενημερώνεται. Την Δευτέρα ο κ. Χαρδούβελης συναντήθηκε
με τον σύμβουλο του Πρωθυπουργού κ.Σταύρο Παπασταύρου ο οποίος διατηρεί κομβικό
ρόλο συντονισμού και διαπραγμάτευσης στα θέματα των υποχρεώσεων με την τρόικα.
Αύξηση 4,3% κατέγραψαν το Μάιο οι ευρωπαϊκές πωλήσεις αυτοκινήτων
Οι ευρωπαϊκές πωλήσεις αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 4,3% το Μάιο, καταγράφοντας
άνοδο για ένατο συνεχόμενο μήνα, καθώς η αυξανόμενη εμπιστοσύνη των καταναλωτών
τροφοδότησε τις αγορές νέων μοντέλων.
Σύμφωνα με την Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων οι νέες ταξινομήσεις
αυξήθηκαν τον Μάιο στα 1,13 εκατομμύρια αυτοκίνητα, από 1,09 εκατομμύρια οχήματα
τον Μάιο του 2013, ενώ στο πεντάμηνο 2014 αυξήθηκαν κατά 6,6% (5,62 εκατομμύρια
αυτοκίνητα).
Οι πωλήσεις στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη αγορά της Ευρώπης, σημείωσαν αύξηση 5,2%
το Μάιο, ενώ αντιθέτως στην Ιταλία μειώθηκαν κατά 3,8% σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με
το Bloomberg η αγορά αυτοκινήτων της Ευρώπης αναρρώνει από το χαμηλό 20ετίας που
κατέγραψε το 2013. Στελέχη του κλάδου προβλέπουν αύξηση της περιφερειακής ζήτησης
αυτοκινήτων έως 3% το 2014.
Gazprom: Κανονικά η ροή του ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη
Η ροή του ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω Ουκρανίας είναι σταθερή
σήμερα, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του ρωσικού κολοσσού Gazprom, μια μέρα μετά τη
διακοπή της παροχής φυσικού αερίου στο Κίεβο λόγω των ανεξόφλητων χρεών του. Η
Ρωσία και η Ουκρανία έχουν εμπλακεί σε μια διαμάχη για την τιμολόγηση του φυσικού
αερίου και δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε νέα συμφωνία μέχρι χθες, που εξέπνευσε το
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ρωσικό τελεσίγραφο προς το Κίεβο, με τη Μόσχα να προχωρεί σε ένα σύστημα
προπληρωμής για τις παραδόσεις φυσικού αερίου.
Η Ευρώπη λαμβάνει περίπου το ένα τρίτο των αναγκών της σε φυσικό αέριο από τη
Ρωσία, με τη μισή ποσότητα που προορίζεται για το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
διέρχεται μέσω της Ουκρανίας.

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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