29 Ιανουαρίου 2014

Κώδικας Δεοντολογίας για τα κόκκινα δάνεια
Αυστηρούς κανόνες σχετικά με τη συμπεριφορά που θα πρέπει να επιδεικνύουν οι
τράπεζες έναντι των οφειλετών με δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των δανείων τους θα
περιλαμβάνει ο Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών που θα εκπονήσει η Τράπεζα της
Ελλάδος, όπως επισημαίνει ο υφυπουργός Ανάπτυξης Θανάσης Σκορδάς, σε έγγραφό του
που διαβιβάστηκε στη Βουλή.
Στον Κώδικα Δεοντολογίας θα αξιοποιούνται οι ορισμοί του «συνεργάσιμου
δανειολήπτη» και των «εύλογων δαπανών διαβίωσης», προκειμένου να υπάρχουν λύσεις
αναδιάρθρωσης των δανείων που βρίσκονται σε καθυστέρηση πληρωμής. Σύμφωνα με
το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υφυπουργός Ανάπτυξης Θανάσης Σκορδάς επισημαίνει ότι με το Ν.
4224/2013, που ψηφίστηκε στα τέλη του προηγούμενου χρόνου, έχει προβλεφθεί η
«Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους» και η έκδοση
Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών
οφειλών, ο οποίος θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή το αργότερο έως την 31.12.2014.
Όπως εξηγεί ο κ. Σκορδάς, το Ανώτατο Κυβερνητικό Συμβούλιο θα προβαίνει σε όλες τις
απαραίτητες προτάσεις προκειμένου να εξευρεθούν λύσεις αντιμετώπισης των
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προβλημάτων που εγείρονται από την αδυναμία αποπληρωμής των δανείων και
ταλανίζουν τους πολίτες όλης της χώρας.
«Βρέχει» φόρους ως την Παρασκευή
Τρεις ημέρες προθεσμία έχουν εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι για να πληρώσουν
κατά περίπτωση έως και πέντε διαφορετικούς φόρους. Συγκεκριμένα, έως την
Παρασκευή 31 Ιανουαρίου οι φορολογούμενοι θα πρέπει να πληρώσουν φόρους
εισοδήματος, ακινήτων και φόρους πολυτελείας. Τα έσοδα από αυτή τη διαδικασία θα
μετρήσουν στο πρωτογενές πλεόνασμα του 2013 ώστε να μπορέσει η κυβέρνηση να
«μοιράσει» περίπου 700 εκατ. ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους και ένστολους.
Οι φορολογούμενοι που αδυνατούν να εξοφλήσουν τους παραπάνω φόρους έχουν τη
δυνατότητα να προχωρήσουν στη ρύθμισή τους με τμηματική εξόφληση. Μπορούν να
εξοφλήσουν τους φόρους σε έως και 12 μηνιαίες δόσεις.
Επιμένει το ΔΝΤ για ελάφρυνση του ελληνικού χρέους
Δεν συνεπάγεται υπαναχώρηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ζήτημα της
ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους η αναφορά της γενικής διευθύντριας του ΔΝΤ Κριστίν
Λαγκάρντ ότι η οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να είναι το βασικό εργαλείο για τη
μείωση του χρέους της Ελλάδας.
«Τα Νέα» απευθύνθηκαν για το ζήτημα στη διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων του ΔΝΤ,
ζητώντας να μάθουν εάν η γενική διευθύντρια Κριστίν Λαγκάρντ έχει λάβει αποστάσεις
από τη θέση που τηρούσε μέχρι σήμερα στο θέμα της ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους.
Εκπρόσωπος του Ταμείου τόνισε στην εφημερίδα πως οι απόψεις του ΔΝΤ για το
ελληνικό χρέος συμπυκνώνονται στην πλέον πρόσφατη δήλωση του Πολ Τόμσεν για το
ζήτημα αυτό στις 23 Νοεμβρίου. Στη συγκεκριμένη δήλωση ο Δανός επικεφαλής του
κλιμακίου του ΔΝΤ στην Αθήνα ανέφερε τα εξής: «Υπάρχει ένα πλαίσιο που έχει
συμφωνηθεί με την ευρωομάδα πέρυσι (2012) για τη μείωση του χρέους στην Ελλάδα. Η
πρώτη δόση (της μείωσης) αναμένεται στα μέσα του 2014 εφόσον η Ελλάδα παραμένει
σε καλό δρόμο με το οικονομικό της πρόγραμμα. Αναμένουμε ότι η ευρωομάδα θα
επιβεβαιώσει αυτό το πλαίσιο».
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Στην Αθήνα η αντιπροσωπεία του ευρωκοινοβουλίου που ελέγχει την τρόικα
Στην Αθήνα φθάνει την Τετάρτη η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπό
τον Αυστριακό ευρωβουλευτή του ΕΛΚ και αντιπρόεδρο του Σώματος Ότμαρ Κάρας, που
έχει αναλάβει να εξετάσει τα πεπραγμένα της τρόικας στην Ελλάδα.
Κατά τη διήμερη παραμονή της αντιπροσωπείας στην Αθήνα, ο επικεφαλής της έρευνας
Ότμαρ Κάρας μαζί με τον Γάλλο σοσιαλιστή ευρωβουλευτή Λιέμ Χοάνγκ Νγκοκ πρόκειται
να έχουν κύκλο επαφών με υπουργούς, βουλευτές και κοινωνικούς εταίρους. Το κλιμάκιο
έχει ήδη επισκεφθεί την Πορτογαλία, την Κύπρο και την Ιρλανδία. Στην αντιπροσωπεία
συμμετέχουν από ελληνικής πλευράς οι ευρωβουλευτές Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου
και Νίκος Χουντής.
Άνοιξε η εφαρμογή του e- παραβόλου
Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε η εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο).
Μετά την επιτυχημένη πιλοτική λειτουργία της εφαρμογής με παράβολα του υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, πλέον στην εφαρμογή εντάσσονται και φορείς που
υπάγονται στα υπουργεία Άμυνας, Τουρισμού, Εξωτερικών και Εργασίας. Ακόμη, μέσω
του «e-Παράβολο» θα καταβάλλονται παράβολα και για τον ΕΟΤ, το ΑΣΕΠ, το Ταμείο
Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας και την
Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
Για την χορήγηση ηλεκτρονικού παραβόλου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται το διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων (www.gsis.gr) επιλέγοντας από τις «Υπηρεσίες προς Πολίτες ή Υπηρεσίες
προς Επιχειρήσεις» τη σχετική εφαρμογή «e-Παράβολο». Ο φορολογούμενος
συμπληρώνει τα στοιχεία του, πατά το κουμπί «υποβολή» και λαμβάνει μήνυμα στο email
του με τον κωδικό εξόφλησης και έναν μοναδικό ψηφιακό κωδικό που αποτελεί το eπαράβολο.Με αυτό τον κωδικό, το παράβολο εξοφλείται στις τράπεζες ή στα ΕΛΤΑ. Από
τις αρχές Φεβρουαρίου η πληρωμή θα μπορεί να γίνεται και μέσω πιστωτικής κάρτας.
Μετεξέλιξη των επιμελητηρίων σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων προτείνει
ο Κορκίδης
Τη μετεξέλιξη των επιμελητηρίων σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων για την
απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων πρότεινε ο επικεφαλής της
ΕΣΕΕ και πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά Βασίλης
Κορκίδης σε σχετική επιστολή του προς τον υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη και
τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος Κωνσταντίνο Μίχαλο.
Με αφορμή το τελικό στάδιο του σχεδίου νόμου για την απλούστευση της αδειοδότησης
των επιχειρήσεων, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΠ ζήτησε να αναλάβουν τα επιμελητήρια την όλη
διαδικασία της αδειοδότησης και να χαρακτηριστούν ως Κέντρα Εξυπηρέτησης
Επιχειρήσεων (ΚΕΕ). Σύμφωνα με τον κ. Κορκίδη η επιτυχής υλοποίηση του Γενικού
Εμπορικού Μητρώου και της Υπηρεσίας μιας Στάσης αποτελούν απόδειξη του
καθοριστικού ρόλου των επιμελητηρίων στο να αποτελέσουν αξιόπιστο συνεργάτη της
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Πολιτείας, εμπλεκόμενα ενεργά στο έργο της ενίσχυσης και αναβάθμισης του επιπέδου
των υπηρεσιών που απαιτεί το πολύπλευρο αντικείμενο της αδειοδότησης επιχειρήσεων.
Επίθεση αρτοποιών κατά του υπουργείου Ανάπτυξης για το bake off
Επίθεση κατά του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εξαπέλυσε η
Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος με αφορμή τις αλλαγές από την υιοθέτηση των
προτάσεων του ΟΟΣΑ για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. «Το
υπουργείο Ανάπτυξης παραβλέπει τις 140.000 θέσεις εργασίας της βιοτεχνικής
αρτοποιίας και τους 15.000 αρτοποιούς της χώρας και εξισώνει το κατεψυγμένο ψωμί με
το φρέσκο», όπως υποστηρίζει η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος σε ανακοίνωσή της με
αφορμή
τις
αλλαγές
που
επέρχονται
στον
κλάδο.
Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι δίνονται προνόμια στα σούπερ μάρκετ και παραπλανάται
ο καταναλωτής καθώς εξισώνεται η εγκατάσταση της περάτωσης ψησίματος (bake off)
με τους φούρνους. Αυτό όπως υποστηρίζει η Ομοσπονδία συμβαίνει διότι στις αλλαγές
που ετοιμάζει το υπουργείο Ανάπτυξης, για τον κλάδο, τα νέα σημεία πώλησης ψωμιού
θα μπορούν να χρησιμοποιούν τη λέξη «φούρνος». Πάντως υπενθυμίζεται ότι με βάση τις
αλλαγές που προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης ο κύριος στόχος είναι να πωλείται στο
άμεσο μέλλον το ψωμί ζυγιζόμενο και όχι με τη φρατζόλα. Αυτό εκτιμάται ότι θα φέρει
αποκλιμάκωση της τάξης του 20% στην τιμή πώλησης.
Ισόβια και 25 χρόνια στον 23χρονο που κακοποίησε τη Μυρτώ
Συνολική ποινή ισόβιας κάθειρξης και 25 χρόνων επέβαλε το δικαστήριο στον 23χρονο
πακιστανό Αχμέτ Βακά που ομολόγησε τον βάναυσο ξυλοδαρμό της 16χρονης Μυρτούς,
το καλοκαίρι το 2012 στην Πάρο. Παράλληλα του επιβλήθηκε ισόβια στέρηση πολιτικών
δικαιωμάτων.
Η δίκη της υπόθεσης που συγκλόνισε το πανελλήνιο ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης στο
Μεικτό Ορκωτό δικαστήριο της Σύρου. Όπως γράφει το in.gr, με την έναρξη της
διαδικασίας η μητέρα της Μυρτούς επιχείρησε να προσεγγίσει τον 23χρονο
κατηγορούμενο, αλλά εμποδίστηκε από αστυνομικούς.
Στην απολογία του ο 23χρονος ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος.
«Δέχομαι όλες τις κατηγορίες. Ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια της για ό,τι έχω κάνει»
είπε.
ΚΑΣ: Τα αρχαία θα επανατοποθετηθούν στο Σταθμό Βενιζέλου του Μετρό
Υπέρ της απόσπασης των σημαντικών αρχαιοτήτων, που έχουν εντοπιστεί στο σταθμό
«Βενιζέλου» του Μετρό Θεσσαλονίκης, και της επανατοποθέτησης τους ως σύνολο σε
διαμορφωμένο επισκέψιμο χώρο του Σταθμού τάσσεται το Κεντρικό Αρχαιολογικό
Συμβούλιο (ΚΑΣ).
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έπειτα από μαραθώνια συνεδρίαση, η οποία συνοδεύτηκε από
στιγμές έντονης αντιπαράθεσης, αλλά και από πολλές ανταλλαγές απόψεων, το ΚΑΣ
εξέτασε πιθανές λύσεις για τη ανάδειξη των αρχαιοτήτων που βρέθηκαν στο
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συγκεκριμένο σταθμό κατά τη διάρκεια των εργασιών για την κατασκευή του Μετρό
Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα, στη συζήτηση παρουσιάστηκαν έξι πιθανές λύσεις. Από τις λύσεις αυτές,
τόσο οι εισηγητές των αρμόδιων διευθύνσεων όσο και η οριακή πλειοψηφία των μελών
του ΚΑΣ τάχθηκαν υπέρ του συνδυασμού των δύο, που είχαν ως κύριο χαρακτηριστικό
τη διατήρηση της ενότητας των αρχαιοτήτων στο μέγιστο βαθμό.
Στις πληγείσες περιοχές της Κεφαλονιάς περιοδεύει ο Αντ.Σαμαράς
Στην Κεφαλονιά διανυκτέρευσε ο πρωθυπουργός, ο οποίος την Τετάρτη περιοδεύει στις
πληγείσες από τον ισχυρό σεισμό περιοχές.
Το πρωί πρωθυπουργός επισκέφθηκε την πόλη του Ληξουρίου, όπου προήδρευσε
σύσκεψης με κυβερνητικούς και τοπικούς παράγοντες, και στη συνέχεια μετέβη εν πλω
στο Αργοστόλι. Οι μηχανικοί συνεχίζουν το έργο της καταγραφής των ζημιών στα κτίρια.
Σημειώνεται ότι το 50% των 300 σπιτιών που ελέγχθηκαν σε Ληξούρι και Αργοστόλι έχει
κάποια ζημιά. Ακατάλληλο, μετά από ελέγχους, κρίθηκε το λύκειο στο Ληξούρι.
Τσουχτερό κρύο στη Βόρεια Ελλάδα
Αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες επικρατούν και σήμερα, Τετάρτη, σε πολλές περιοχές της
Βόρειας Ελλάδας. Λόγω του παγετού, κλειστά είναι τα σχολεία πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο δήμο Φλώρινας και στον δήμο Πρεσπών. Ο
υδράργυρος στην Έδεσσα, στη Φλώρινα, αλλά και στα Γρεβενά έχει πέσει στους -3
βαθμούς Κελσίου.
Παγετός επικρατεί σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου της Κεντρικής και Δυτικής
Μακεδονίας. Στη Θεσσαλονίκη, στο Κιλκίς, στη Βέροια, αλλά και στην πόλη των Σερρών η
θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 7 βαθμούς Κελσίου.

5

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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