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Αυστηρότερα τα πρόστιµα για την αδήλωτη εργασία
Το νέο τρόπο επιβολής και το ύψος των προστίµων για την αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία,
παρουσίασε τη ∆ευτέρα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας. Το επιβαλλόµενο
πρόστιµο είναι ο κατώτατος νόµιµος νοµοθετηµένος µισθός, µη προσαυξηµένος για κάθε
τριετία προϋπηρεσίας, επί 18 µήνες εργασίας για κάθε αδήλωτο εργαζόµενο/υπάλληλο.
Για κάθε αδήλωτο εργαζόµενο/εργατοτεχνίτη, το πρόστιµο είναι το κατώτατο νόµιµο
νοµοθετηµένο ηµεροµίσθιο, µη προσαυξηµένο για κάθε τριετία προϋπηρεσίας, επί 403 ηµέρες
εργασίας
Προβλέπεται επίσης σε περίπτωση υποτροπής της επιχείρησης ή του εργοδότη για την
παραπάνω παράβαση, πέραν των χρηµατικών προστίµων, προσωρινή ή οριστική διακοπή της
λειτουργίας συγκεκριµένης παραγωγικής διαδικασίας ή τµήµατος ή τµηµάτων ή ακόµη και του
συνόλου της επιχείρησης.
Πλεόνασµα 663 εκατ. ευρώ στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το α΄εξάµηνο
Μείωση της τάξεως του 58,3% στα 2,9 δισ. ευρώ σηµείωσε το πρώτο εξάµηνο του 2013 το
έλλειµµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ενώ τον Ιούνιο εµφανίστηκε πλεόνασµα ύψους
663 εκατ. ευρώ, σύµφωνα µε τα στοιχεία που ανακοίνωσε τη ∆ευτέρα η Τράπεζα της Ελλάδος.
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Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την ΤτΕ, τον Ιούνιο, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
παρουσίασε πλεόνασµα 663 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσµατος 73 εκατ. τον Ιούνιο του 2012. Η
εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη µείωση του εµπορικού ελλείµµατος και δευτερευόντως
στην εµφάνιση πλεονάσµατος στο ισοζύγιο των υπηρεσιών, πλεόνασµα το οποίο όµως
αντισταθµίσθηκε από το διπλασιασµό του ελλείµµατος του ισοζυγίου των εισοδηµάτων, ενώ το
πλεόνασµα του ισοζυγίου τρεχουσών µεταβιβάσεων µειώθηκε.
Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου µειώθηκε κατά 651 εκατ. ευρώ, λόγω της µείωσης,
κυρίως, των καθαρών πληρωµών για εισαγωγές καυσίµων κατά 397 εκατ. ευρώ, ενώ βελτίωση
σηµειώθηκε και σε όλα τα άλλα επιµέρους ισοζύγια.
«∆εν είµαι αφελής, είµαι διαφανής» λέει ο Σταυρίδης µετά την αποποµπή από το ΤΑΙΠΕ∆
«Είµαι απόλυτα διαφανής» δήλωσε τη ∆ευτέρα ο τέως πλέον πρόεδρος του ΤΑΙΠΕ∆ Στέλιος
Σταυρίδης, µία ηµέρα έπειτα από την αποποµπή του -ουσιαστικά- από το Ταµείο
Αποκρατικοποιήσεων µετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του για τις επαφές του
µε τον κ. Μελισσανίδη. «Καταλαβαίνω ότι έφερα σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση και τον
πρωθυπουργό, και λυπάµαι γι' αυτό», είπε ο κ. Σταυρίδης, µιλώντας στην πρωινή εκποµπή του
Mega.
«Αφού υπογράψαµε τη σύµβαση την περασµένη ∆ευτέρα, ο κ. Μελισσανίδης προσφέρθηκε να
µε µεταφέρει µε το αεροπλάνο του» σηµείωσε. Ήταν «κάτι καθαρά πρακτικό», ανέφερε.
«Καταλαβαίνω ότι δηµιούργησε εντυπώσεις», προσέθεσε. ∆εν ήταν αφέλεια από την πλευρά
µου, επισήµανε. Από το Μέγαρο Μαξίµου, πάντως, έλεγαν χθες ότι «αποδείχθηκε επικίνδυνα
αφελής».
Νέο σύστηµα για τα πρόστιµα στην αδήλωτη εργασία
Την υπουργική απόφαση που καθορίζει το νέο τρόπο επιβολής και το ύψος των προστίµων για
την αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία, θα παρουσιάσει τη ∆ευτέρα η πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Εργασίας. Τα στοιχεία του ΣΕΠΕ δείχνουν κατακόρυφη αύξηση της αδήλωτης
εργασίας, καθώς από 25% το 2010 και 30% το 2011, έφθασε το 38,2% το 2012 και το 38,4%
το πρώτο εξάµηνο του 2013.
Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά, αφού οι έλεγχοι γίνονται στοχευµένοι σε χώρους για τους
οποίους υπάρχουν πληροφορίες ή καταγγελίες. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε κλάδους που
εµφανίζουν υψηλή παραβατικότητα και διεξάγονται από µεικτά κλιµάκια των εµπλεκοµένων
υπηρεσιών. Οι περιοχές που έχουν επιλεγεί κατά προτεραιότητα είναι κυρίως νησιωτικές αλλά
και ηπειρωτικές µε µεγάλη τουριστική κίνηση.
Μόνο για περιπτώσεις αδήλωτης εργασίας κατά το α' εξάµηνο του 2013 έχουν επιβληθεί 6.074
πράξεις επιβολής προστίµου συνολικού ύψους 8 εκατ. ευρώ, έναντι 4.538 πράξεων επιβολής
προστίµου ύψους 5,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα του 2012.
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Έτοιµο το σχέδιο για τον ενιαίο φόρο στα ακίνητα
Το πράσινο φως περιµένει το υπουργείο Οικονοµικών για να καταθέσει στη Βουλή το
νοµοσχέδιο για τον ενιαίο φόρο στα ακίνητα, καθώς η κατάρτισή του ολοκληρώθηκε και το
µόνο που αποµένει είναι ο έλεγχος από την τρόικα τον Σεπτέµβριο.
Σύµφωνα

µε

το

«Έθνος»,

το

σχέδιο

προβλέπει

τα

εξής:

- Υπολογισµό του φόρου στα εντός σχεδίου κτίσµατα και οικόπεδα µε βάση το τετραγωνικό
µέτρο. Θα ξεκινά από τα 2 ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο για περιοχές µε τιµή ζώνης κάτω από
500 ευρώ το τ.µ. και µε την εφαρµογή κλίµακας 33 συντελεστών θα φθάνει έως τα 23,1 ευρώ
το
τετραγωνικό για περιοχές µε τιµή ζώνης άνω των 8.500 ευρώ.
-

Επιβολή

φόρου

και

σε

όλες

ανεξαιρέτως

τις

εκτός

σχεδίου

εκτάσεις

γης.

- Ελαφρύνσεις για όσους έχουν κατοικία σε περιοχές µε τιµή ζώνης έως 2.250 ευρώ το τ.µ.,
χωρίς όµως να διαθέτουν άλλα ακίνητα. Αυτό θα συµβεί γιατί για πρώτη φορά θα
φορολογηθούν µε στρεµµατικό φόρο τα εκτός σχεδίου οικόπεδα, αγροτεµάχια, καλλιεργήσιµες
εκτάσεις, βοσκότοποι κ.ά..
Πώς θα γίνει η µερική άρση της απαγόρευσης πλειστηριασµών από το 2014
Τον τρόπο µε τον οποίο θα προχωρήσει από τις αρχές του 2014 στη µερική άρση της
απαγόρευσης πλειστηριασµών για την πρώτη κατοικία, εξετάζει αυτή την περίοδο η
κυβέρνηση, υπό τις ασφυκτικές πιέσεις της τρόικας από τη µία πλευρά και από την άλλη, τις
έντονες κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις που προκαλούν αυτά τα σενάρια.
Σύµφωνα µε Το Βήµα της Κυριακής, στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι να καθυστερήσει να
φέρει τη σχετική ρύθµιση στη Βουλή (εικάζεται ότι αυτό θα γίνει το Νοέµβριο), ώστε να
ολοκληρώσει προηγουµένως την τεχνική προετοιµασία. Το καθεστώς προστασίας ισχύει από
το 2008.
Υπάρχει η σκέψη από τον Ιανουάριο του 2014 να επιτραπούν οι πλειστηριασµοί για τα δάνεια
που έγιναν «κόκκινα» το 2009 και κάθε χρόνο να απελευθερώνεται ένα έτος. ∆ηλαδή, το 2015
να απελευθερωθούν οι πλειστηριασµοί για τα «κόκκινα» δάνεια του 2010, το 2016 για τα
δάνεια
του
2011
κ.ο.κ.
Επίσης, θα τεθούν κριτήρια όπως το ύψος του δανείου, ώστε να µπορούν για παράδειγµα να
παραµείνουν υπό καθεστώς προστασίας δάνεια έως 150.000 ευρώ ή να προστατευθούν οι
κατοικίες κάτω από µία ορισµένη έκταση, χωρίς να αποκλείεται ένας συνδυασµός αυτών των
δύο
κριτηρίων
(ύψος
δανείου
και
επιφάνεια
κατοικίας).
Σύµφωνα µε άλλα δηµοσιεύµατα, θα µειωθεί το όριο της αντικειµενικής άξιας του ακινήτου,
για το οποίο ισχύει σήµερα η προστασία (από τις 200.000 στις 180.000 ή τις 150.000 ευρώ) και
το όριο αυτό θα µειώνεται κάθε 6 ή 12 µήνες κατά 50.000 ευρώ.
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ΒΕΘ: Πέρα από κάθε λογική η άρση αναστολής της πρώτης κατοικίας
Την αντίδραση του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) προκαλεί η έντονη
φηµολογία για σταδιακή άρση της αναστολής πλειστηριασµών πρώτης κατοικίας.
«Μετά από τα ανελέητα φοροµπηχτικά µέτρα, τις µειώσεις εισοδηµάτων, το πάγωµα της
αγοράς που έχει οδηγήσει σε µαρασµό το επιχειρείν και την κατακόρυφη αύξηση των
λουκέτων µεθοδεύεται το ξεπάγωµα των πλειστηριασµών πρώτης κατοικίας» υπογραµµίζει ο
πρόεδρος του ΒΕΘ Παναγιώτης Παπαδόπουλος επισηµαίνοντας ότι «πρώτο µέληµα της
κυβέρνησης θα έπρεπε να είναι η προστασία όσων βρίσκονται σε θέση αδυναµίας και δεύτερο
να
µην
καταρρεύσει
πλήρως
η
αγορά
ακινήτων».
«Αντ΄ αυτού απειλείται το στοιχειώδες δικαίωµα του πολίτη στην κατοικία του που µε κόπο
απέκτησε» σηµειώνει ο κ. Παπαδόπουλος τονίζοντας ότι µε τους συνεχείς εκφοβισµούς των
πολιτών
δεν
επιτυγχάνεται
το
παραµικρό.
Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του ΒΕΘ θα πρέπει να παραταθεί η απαγόρευση των
πλειστηριασµών για όσο διαρκεί η ύφεση και να προωθηθούν ευνοϊκές ρυθµίσεις των
«κόκκινων δανείων» ώστε να αυξηθούν οι δυνατότητες εξυπηρέτησης τους.
Tη βίλα Ζαρντινίδη αγόρασε ο Σαββίδης
Τη βίλα Ζαρντινίδη, ένα εµβληµατικό παλιό αρχοντικό της Θεσσαλονίκης δίπλα στο κτίριο της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο Ντεπό απέκτησε ο οµογενής επιχειρηµατίας Ιβάν
Σαββίδης. Σύµφωνα µε το «Έθνος», µετά από πολύµηνη διαπραγµάτευση τα συµβόλαια
υπογράφηκαν την περασµένη Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη, ενώ η αγορά έγινε µέσω µιας
νεοσύστατης εταιρείας µε έδρα την Κύπρο.
Το τίµηµα που καταβλήθηκε για την αγορά από τον Ελληνορώσο επιχειρηµατία ξεπέρασε τα
2,5 εκατ. ευρώ, ποσό που θεωρείται όµως από ανθρώπους της κτηµαταγοράς ως µικρό σε
σχέση µε την πραγµατική αξία της βίλας προ της οικονοµικής κρίσης.
∆εν επιβεβαιώθηκαν οι προσδοκίες για τις επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας
Νέα µικρή επιδείνωση καταγράφτηκε τον Ιούλιο για τις βορειοελλαδικές επιχειρήσεις, όπως
προκύπτει από τις επιδόσεις του δείκτη Northern Greece Business Index 500 (NGBI 500). Η
υποχώρηση του δείκτη τον Ιούλιο δεν κρίνεται µεγάλη, αλλά τερµατίζει την άνοδο του, η οποία
άρχισε να καταγράφεται από τον Φεβρουάριο και έπειτα.
Η είσοδος στο επίκεντρο της φετινής τουριστικής περιόδου και οι προσδοκίες, που αυτή
διαµόρφωσε, δεν ήταν επαρκή δεδοµένα για να κρατήσουν σε θετικότερο έδαφος την
αισιοδοξία των επιχειρήσεων. Έτσι ο δείκτης προσεγγίζει για τον Ιούλιο του 2013 το -22,
έναντι -18 τον Ιούνιο του 2013, -49 τον ∆εκέµβριο του 2012 και -28 τον περσινό Ιούλιο.
Ειδικότερα, τον προηγούµενο µήνα οι επιχειρήσεις έκριναν σε ποσοστό 20% ότι η κατάσταση
τους είναι καλή, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 18% τον Ιούνιο του 2013.Την ίδια στιγµή στο
35% αυξάνεται το ποσοστό των επιχειρήσεων, που δηλώνουν ότι η κατάσταση τους είναι
ικανοποιητική, ενώ συρρικνώνεται στο 45%, έναντι 50% τον Ιούλιο το ποσοστό όσων λένε ότι
είναι κακή.
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Γερµανία: Κέρδη 40,9 δισ. ευρώ λόγω... κρίσης
Τεράστιο είναι το έµµεσο οικονοµικό όφελος της Γερµανίας από την ευρωκρίση. Τα χαµηλά
επιτόκια δανεισµού απέφεραν στο Βερολίνο επιπλέον έσοδα ύψους 40,9 δισεκατοµµυρίων
ευρώ. Λόγω των χαµηλών επιτοκίων µε τα οποία δανείζεται η Γερµανία αλλά και της µεγάλης
ζήτησης που έχουν τα γερµανικά οµόλογα εν µέσω κρίσης, το γερµανικό κράτος θα έχει µεταξύ
2010 και 2014 επιπλέον έσοδα ύψους 40,9 δισ. ευρώ. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την
απάντηση που έδωσε το γερµανικό υπουργείο Οικονοµικών σε ερώτηση που κατέθεσε
βουλευτής των Σοσιαλδηµοκρατών και τα οποία παρουσιάζει το Spiegel.
Σύµφωνα µε τη Deutsche Welle, η Γερµανία ωφελείται έµµεσα από την κρίση η οποία
αποµάκρυνε τους επενδυτές από τα οµόλογα των χωρών της κρίσης, στρέφοντάς τους σε
οµόλογα του γερµανικού δηµοσίου που θεωρούνται ασφαλές λιµάνι.

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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