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1.091 βιοτεχνίες αποχαιρέτησαν την ενεργό δράση στο εννεάμηνο του 2014
Χωρίς τέλος είναι η… αιμορραγία της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας με την
κλειδωνιά του λουκέτου να ακούγεται κατά μέσο όρο, καθημερινά, σε 4 βιοτεχνίες της
Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα στο εννεάμηνο του τρέχοντος έτους 1.091 βιοτεχνικές
επιχειρήσεις κατέβασαν ρολά, αριθμός περιορισμένος κατά 11%, έναντι του αντίστοιχου
περσινού διαστήματος, οπότε 1.227 επιχειρήσεις έκλεισαν. Την ίδια ώρα, η απροθυμία
για έναρξη δραστηριότητας χτυπά… κόκκινο, καθώς μόλις 301 επιχειρήσεις αποφάσισαν
να ενταχθούν στο βιοτεχνικό κόσμο στο εννεάμηνο του 2014, όταν το διάστημα
Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2013, 498 βιοτεχνίες έκαναν εγγραφή στο μητρώο του
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).
«Η επιχειρηματικότητα, παρά τις κατά καιρούς αισιόδοξες εξαγγελίες, βρίσκεται σε
δύσβατο δρόμο, με ελάχιστα περιθώρια επιστροφής» σημειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ,
Παναγιώτης Παπαδόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι «είναι αδήριτη ανάγκη να
διαμορφωθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για ανάκαμψη της οικονομίας, μέσα από ένα
ξεκάθαρο και αξιόπιστο πρόγραμμα, με προτεραιότητες την ενίσχυση της ρευστότητας
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για το επιχειρείν, την εκλογίκευση της υπέρμετρης φορολογίας, την αποκατάσταση της
εμπιστοσύνης των επενδυτών, την δημιουργία συνθηκών, οι οποίες θα εμπνέουν
ασφάλεια και θα ευνοούν την υλοποίηση νέων σχεδίων και διαμόρφωση ευκαιριών»
σημειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ.
Από σήμερα το ειδικό καθεστώς απόδοσης ΦΠΑ ταυτόχρονα με την είσπραξη
Σε εφαρμογή τίθεται σήμερα, 1η Οκτωβρίου, το ειδικό καθεστώς απόδοσης του ΦΠΑ
κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΓΓ
Δημοσίων Εσόδων, η εφαρμογή του ειδικού αυτού καθεστώτος εντάσσεται σε σειρά
μέτρων για την ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων και
τη δημιουργία ενός φιλικότερου προς τις επιχειρήσεις πλαισίου λειτουργίας τους.
Όπως αναφέρεται, η επιχείρηση, που εντάσσεται στο ειδικό καθεστώς, αποδίδει στο
Δημόσιο το ΦΠΑ στα τιμολόγια που εκδίδει κατά το χρόνο είσπραξης του τιμολογίου και
αντίστοιχα ασκεί το δικαίωμα έκπτωσης κατά το χρόνο που πληρώνει τους προμηθευτές
της. Ομοίως, οι πελάτες των επιχειρήσεων του ειδικού καθεστώτος ασκούν το δικαίωμα
έκπτωσης κατά το χρόνο εξόφλησης των τιμολογίων τους από τις επιχειρήσεις του
ειδικού καθεστώτος.
ΟΑΕΔ: Επιχορήγηση επιχειρήσεων για 5.000 νέες θέσεις εργασίας
Ξεκινά στις 7/10/2014 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα
του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού επιχορήγησης επιχειρήσεων με
σκοπό την δημιουργία 5.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του οργανισμού, το κόστος υλοποίησης του
προγράμματος θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ στον οποίο έχουν
προβλεφθεί ανάλογες πιστώσεις. Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των
27.000.000 ευρώ. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον
υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι
αναρτημένη
στην
ιστοσελίδα
του
Οργανισμού
(http://www.oaed.gr/).
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι η έκδοση
κωδικού πρόσβασης (κλειδαρίθμου) στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ, τον οποίο οι
επιχειρήσεις παραλαμβάνουν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).
Οφειλές 1,7 δισ.ευρώ στη ΔΕΗ από απλήρωτους λογαριασμούς
Στην πρόσληψη δικηγορικών γραφείων προχωράει η διοίκηση της ΔΕΗ προκειμένου η
επιχείρηση να διεκδικήσει, δικαστικά, τα 1,7 δισ. ευρώ που της οφείλονται από
απλήρωτους λογαριασμούς.
Πριν την εισαγωγή, το 2012, του λεγόμενου χαρατσιού, δηλαδή του Έκτακτου Ειδικού
Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ), οι απλήρωτοι
λογαριασμοί της ΔΕΗ δεν υπερέβαιναν τα 300 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, με τη συμπερίληψη
του ΕΕΤΗΔΕ, στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, πολλοί καταναλωτές που δεν
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μπορούσαν να πληρώσουν το ειδικό τέλος, δεν κατέβαλαν και την οφειλή από την
κατανάλωση ρεύματος. Ακολούθως, με την εισαγωγή του Έκτακτου Ειδικού Τέλους
Ακινήτων (ΕΕΤΑ) επιχειρήθηκε η αποσύνδεση της οφειλής του φόρου από τη δαπάνη για
το ρεύμα, αλλά το μέτρο αυτό δεν έδωσε αποτελέσματα θετικά στην πράξη.
Μείωση παραγωγής και νέων παραγγελιών το Σεπτέμβριο
Μείωση τόσο της παραγωγής όσο και των νέων παραγγελιών υπέδειξε η έρευνα της
Markit για τη μεταποιητική δραστηριότητα στη χώρα τον Σεπτέμβριο, μεταστρέφοντας
τις αυξήσεις που είχαν καταγραφεί στα μέσα του τριμήνου. Η εκ νέου εξασθένηση
συνέβαλε στην περαιτέρω μείωση των θέσεων εργασίας στον τομέα, καθώς η επιπλέον
διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού έγινε αισθητή μέσω της μείωσης των
αδιεκπεραίωτων εργασιών.
Όπως γράφει το naftemporiki.gr, κλείνοντας στις 48,4 μονάδες τον Σεπτέμβριο, ο εποχικά
προσαρμοσμένος κύριος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της Markit για τον τομέα
μεταποίησης στην Ελλάδα (PMI) υπέδειξε επιδείνωση των γενικών επιχειρησιακών
συνθηκών στα εργοστάσια της Ελλάδας, στο τέλος του τρίτου τριμήνου. Επιπλέον, η
πρόσφατη τιμή ήταν η χαμηλότερη σε διάστημα περίπου ενός έτους και η τρίτη φορά σε
διάστημα τεσσάρων μηνών που ο δείκτης υποχωρεί κάτω από το σημείο μηδενικής
μεταβολής των 50,0 μονάδων, μετά τις 50,1 μονάδες του Αυγούστου.
Σταθάκης: Αναγκαίο το κούρεμα του χρέους πάνω από 50%
Το χρέος δεν είναι βιώσιμο υποστήριξε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Σταθάκης και
τόνισε πως η χώρα χρειάζεται «κούρεμα» πάνω από 50%.
Μιλώντας στον «Ant1» ο κ. Σταθάκης υποστήριξε πως η Νέα Δημοκρατία δεν ζητεί
απομείωση του χρέους, ζητεί ελάφρυνση του χρέους. «Η Ν.Δ ζητεί μια μικρή επιμήκυνση,
δηλαδή, του χρέους που ορίζεται ως ελάφρυνση», διευκρίνισε. «Αυτό που ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ
είναι μεγάλη απομείωση του χρέους που θα το καταστήσει βιώσιμο», πρόσθεσε ο
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της λιανικής τραπεζικής της Citi
Ολοκληρώθηκε η εξαγορά των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citibank (Citi),
συμπεριλαμβανομένου του Diners Club στην Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε η Alpha Bank
μετά και τη λήψη των οικείων κανονιστικών εγκρίσεων. Η συναλλαγή περιλαμβάνει τις
εργασίες Wealth Management με υπό διαχείριση κεφάλαια 2 δισ. ευρώ (εκ των οποίων
καταθέσεις ύψους 0,9 δισ. ευρω), καθαρό υπόλοιπο χορηγήσεων (κυρίως πιστωτικών
καρτών), ύψους 0,4 δισ. ευρώ καθώς και τα 20 Καταστήματα του δικτύου Λιανικής
Τραπεζικής, τα οποία εξυπηρετούν 480.000 πελάτες.
Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citi, η Alpha
Bank ισχυροποιεί περαιτέρω τη θέση της στην ελληνική τραπεζική αγορά και εμπλουτίζει
τις προσφερόμενες υπηρεσίες της στους Πελάτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας. Η
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συνεργασία με το Diners Club, ένα εμπορικό σήμα υψηλού κύρους, ενισχύει επίσης
σημαντικά την ήδη ισχυρή παρουσία της Τραπέζης στην αγορά των πιστωτικών καρτών.
Ακριβότερα, από σήμερα, τα εισιτήρια του ΟΑΣΘ
Ακριβότερα είναι από σήμερα τα εισιτήρια του ΟΑΣΘ, καθώς το απλό εισιτήριο μονής
μετακίνησης αυξάνεται από 0,80 ευρώ σε 1 ευρώ. Το εισιτήριο των δύο μετακινήσεων
αυξάνεται από 0,90 ευρώ σε 1,20 ευρώ.
Ειδικότερα από την 1η Οκτωβρίου 2014:
α) Το εισιτήριο μιας μόνο μετακίνησης σε οποιαδήποτε λεωφορειακή γραμμή του ΟΑΣΘ
έναντι
1,00
ευρώ
το
κανονικό
και
0,50
ευρώ
το
μειωμένο.
β) Το χρονικό εισιτήριο δύο μετακινήσεων από και προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, που
θα πραγματοποιηθούν μέσα σε 70 λεπτά της ώρας, έναντι 1,20 ευρώ το κανονικό και
0,60 ευρώ το μειωμένο. Εφόσον η δεύτερη χρήση (επικύρωση) του εισιτηρίου, με
μετεπιβίβαση, γίνει πριν την πάροδο των 70 λεπτών, αυτό ισχύει έως την ολοκλήρωση
της διαδρομής και της αποβίβασης του επιβάτη από το λεωφορείο.
Προτυπωμένα εισιτήρια των ανωτέρω κατηγοριών θα διατίθενται από τα εκδοτήρια του
Ο.Α.Σ.Θ. και 1.200 συνεργαζόμενα καταστήματα (περίπτερα κ.λ.π.) καθώς και από τα
εκδοτικά μηχανήματα εντός των λεωφορείων. Όταν εκδίδονται από τα εντός των
λεωφορείων εκδοτικά μηχανήματα, επιβαρύνονται με 0,10€ κατά τύπο εισιτηρίου.
Το πρώτο κρούσμα Έμπολα στις ΗΠΑ
Το πρώτο κρούσμα Έμπολα στις ΗΠΑ επιβεβαίωσαν οι υγειονομικές αρχές. Πρόκειται για
έναν άνδρα στο Τέξας, αγνώστων λοιπών στοιχείων, που είχε επιστρέψει στο Ντάλας από
τη Λιβερία. Ο ασθενής τέθηκε σε απομόνωση και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν υποψίες για
άλλα κρούσματα. Ο Λευκός Οίκος ενημερώθηκε για το προβλεπόμενο πρωτόκολλο
απομόνωσης και το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Επιδημιών (CDC) δηλώνει βέβαιο ότι
μπορεί να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο εξάπλωσης.
Τα στοιχεία του άνδρα -ηλικία ή εθνικότητα- δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα. Γνωστό
είναι μόνο ότι είχε φύγει από τη Λιβερία στις 19 Σεπτεμβρίου, έφτασε την επόμενη ημέρα
και παρουσίασε συμπτώματα μετά από τέσσερις με πέντε ημέρες. Όταν παρουσίασε
συμπτώματα, απευθύνθηκε σε νοσοκομείο αλλά δεν του έγινε εισαγωγή, ενώ δεν είχε πει
στους γιατρούς ότι είχε πάει στη Λιβερία. Επέστρεψε στο νοσοκομείο δύο ημέρες
αργότερα, όταν τα συμπτώματα επιδεινώθηκαν.
Χιλιάδες στους δρόμους του Χονγκ Κονγκ χωρίς σημάδια έντασης
Χιλιάδες διαδηλωτές παρέμειναν στους δρόμους του Χονγκ Κονγκ, «τιμώντας» την
κινεζική εθνική εορτή με πανό που ζητούν εκλογική αυτονομία από το Πεκίνο. Στους
δρόμους δεν υπάρχουν σημάδια έντασης, καθώς η αστυνομία έχει αποσυρθεί, ενώ ο
κυβερνήτης της περιφέρειας κάλεσε ξανά τους διαδηλωτές να υποχωρήσουν και να
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δεχθούν το πλαίσιο που έθεσε η κινεζική κυβέρνηση για την εκλογική ανάδειξη του ηγέτη
της περιφέρειας.
Ο όγκος των διαδηλωτών δεν έχει υποχωρήσει την Τετάρτη στους δρόμους του Χονγκ
Κονγκ. Οι διαμαρτυρίες, κατά κύριο λόγο με τη μορφή καθιστικών συγκεντρώσεων,
επεκτάθηκαν ακόμη και σε εμπορικά κέντρα που την ημέρα της εθνικής γιορτής θα ήταν
συνήθως γεμάτα με κόσμο που συνήθως έρχεται από την ηπειρωτική Κίνα.

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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