01 Ιουλ
Ιουλίου 2014

ΒΕΘ: Τέσσερις βιοτεχνίες βάζουν, καθημερινά, λουκέτο
Αντιμέτωπος με τον εφιάλτη του λουκέτο βρίσκεται καθημερινά ο βιοτεχνικός κόσμος
της Θεσσαλονίκης, καθώς κατά μέσο όρο, ημερησίως, στο πρώτο εξάμηνο του 2014, 4,3
επιχειρήσεις έβαζαν τέλος στην ενεργό δράση. Είναι χαρακτηριστικό ότι το διάστημα
Ιανουαρίου- Ιουνίου του τρέχοντος έτους, ρολά κατέβασαν 771 βιοτεχνικές επιχειρήσεις
όταν ένα χρόνο νωρίτερα, κατά το αντίστοιχο διάστημα, ο αριθμός τους είχε εκτοξευτεί
στις 929.
Την ίδια ώρα η απροθυμία για έναρξη δραστηριότητας χτυπά… κόκκινο καθώς μόλις 210
επιχειρήσεις αποφάσισαν να μπουν στον επαγγελματικό στίβο τους πρώτους έξι μήνες
του 2014, όταν το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2013, 384 βιοτεχνίες έκαναν εγγραφή
στο μητρώο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).
«Οι ανελέητες φοροεπιδρομές και η ανασφάλεια σπρώχνουν την επιχειρηματικότητα σε
δύσβατο δρόμο, με ελάχιστα περιθώρια επιστροφής» σχολιάζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ,
Παναγιώτης Παπαδόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι «θα πρέπει να γίνει κοινός τόπος ότι η
Ελλάδα θα μπορέσει να επανέλθει σε αναπτυξιακή τροχιά μόνο με στοχευμένες κάθετες
παρεμβάσεις, και όχι με νέα οριζόντια μέτρα. Είναι αδήριτη ανάγκη να διαμορφωθούν οι
κατάλληλες προϋποθέσεις για ανάκαμψη της οικονομίας, μέσα από ένα ξεκάθαρο και
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αξιόπιστο πρόγραμμα, με προτεραιότητες την ενίσχυση της ρευστότητας για το
επιχειρείν και τη διαμόρφωση ενός δίκαιου, απλού και αποτελεσματικού φορολογικού
συστήματος ».
Εκκρεμής υπουργική απόφαση καθυστερεί την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ
Η υπογραφή υπουργικής απόφασης που θα επιλύει μια σειρά από τεχνικά ζητήματα που
σχετίζονται με την εκκαθάριση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και του
συμπληρωματικού φόρου εκκρεμεί προκειμένου να ξεκινήσει η εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ.
Αν και η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων είχε προγραμματίσει αρχικά την έναρξη
εκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ στις 18 Ιουνίου, τελικά η σχετική προθεσμία μετετέθη για τις 30
Ιουνίου και θα μετατεθεί εκ νέου, καθώς εκκρεμεί η υπογραφή απόφασης από τον
υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη που θα προσδιορίζει σημαντικά τεχνικά
ζητήματα.
Πρόβλημα προέκυψε καθώς κάποια σημαντικά στοιχεία για τον υπολογισμό του φόρου
δεν παρέχονται ως πληροφορίες από το Ε9 π.χ. ο χρόνος ανέγερσης μιας οικοδομής, και η
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για να προχωρήσει στην εκκαθάριση θα πρέπει να
χρησιμοποιήσει ειδικά «φίλτρα» (παραδοχές) τα οποία θα προβλέπει η εν λόγω
υπουργική απόφαση. Το πιο πιθανό σενάριο είναι η εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ να τρέξει έως
τις 14 Ιουλίου. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων δεν θα ταχυδρομήσει τα
εκκαθαριστικά σημειώματα στους ιδιοκτήτες ακινήτων.
Τα εκκαθαριστικά θα εκδοθούν ηλεκτρονικά και θα αναρτηθούν στον λογαριασμό των
φορολογούμενων στο Taxisnet, ενώ παράλληλα η ΓΓΔΕ θα αποστείλει e-mail στους
ιδιοκτήτες ακίνητων με το οποίο θα τους ενημερώνει για την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ. Ο
νέος φόρος από τον οποίο η κυβέρνηση προσδοκά 2,65 δισ. ευρώ θα πρέπει να
καταβληθεί είτε εφάπαξ με έκπτωση 1,5% είτε σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις εκ των
οποίων η πρώτη θα πρέπει να εξοφληθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου.
Από την Τετάρτη η υποβολή των εμπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων
Με τρεις μήνες καθυστέρηση τίθεται σε εφαρμογή την Τετάρτη 2 Ιουλίου η ηλεκτρονική
εφαρμογή υποβολής των τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδημάτων. Η Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ολοκλήρωσε προ ημερών την υποδομή
υποδοχής των εμπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων Ε1 η οποία κανονικά θα έπρεπε
να είχε ενεργοποιηθεί ήδη από τα μέσα Απριλίου.
Τη σχετική προαναγγελία για την ενεργοποίηση της εφαρμογής για τις εμπρόθεσμες
τροποποιητικές δηλώσεις είχε κάνει ο πρώην Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων,
Χάρης Θεοχάρης στις 2 Απριλίου, ωστόσο τελικά η εφαρμογή θα τεθεί σε λειτουργία 12
ημέρες πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων
(14 Ιουλίου).
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Στο -3,5% η πιστωτική επέκταση Μαΐου
Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού
τομέα, το Μάιο του 2014, διαμορφώθηκε στο -3,5%, από -3,7% τον προηγούμενο μήνα,
σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
Η καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν
αρνητική κατά 963 εκατ. ευρώ (Μάιος 2013: αρνητική καθαρή ροή 1.551 εκατ. ευρώ). Η
καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Μάιο του 2014, ήταν αρνητική
κατά 801 εκατ. ευρώ (Μάιος 2013: αρνητική καθαρή ροή 1.209 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος
ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -4,5%, από -4,8% τον Απρίλιο του 2014.
Προχωρά κανονικά το νομοσχέδιο για τη μικρή ΔΕΗ
Θέματα στρατηγικού σχεδιασμού της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά και τα επόμενα
νομοσχέδια, όπως αυτό που αφορά τη δημιουργία της «μικρής ΔΕΗ» τέθηκαν επί
τάπητος, σύμφωνα με πληροφορίες, στη δίωρη συνάντηση που είχαν ο πρωθυπουργός
Αντώνης Σαμαράς και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος στο Μέγαρο
Μαξίμου.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κυβερνητικές πηγές ανέφεραν πως «προχωράει κανονικά» το
νομοσχέδιο για τη «μικρή ΔΕΗ», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μικρών βελτιώσεων,
που όμως δεν αλλάζουν την ουσία του νομοσχεδίου. Όπως αναφέρουν πληροφορίες από
τη Χαρ. Τρικούπη, ο κ. Βενιζέλος έθεσε στον κ. Σαμαρά την καθιέρωση ανταποδοτικού
τέλους για τις περιοχές που επηρεάζονται από τη δημιουργία της «μικρής ΔΕΗ» και τη
μεταφορά εσόδων στις τοπικές κοινωνίες.
ΟΤΕ: Προσφορά 250-300 εκατ. ευρώ στην Forthnet για την εξαγορά της NOVA
Μη δεσμευτική προσφορά στην εταιρεία Forthnet για την εξαγορά της δραστηριότητας
της συνδρομητικής τηλεόρασης της NOVA, κατέθεσε ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της
Ελλάδος , κατόπιν έγκρισης από το Διοικητικό του Συμβούλιο.
Η μη δεσμευτική προσφορά που κατέθεσε ο ΟΤΕ είναι εντός εύρους 250-300 εκατ. ευρώ,
προσαρμοζόμενη ανάλογα με τα ταμειακά διαθέσιμα και τις δανειακές υποχρεώσεις
(debt free/cash free basis) της εξαγοραζόμενης δραστηριότητας. Ως χρηματοοικονομικός
σύμβουλος του ΟΤΕ ενεργεί η Barclays.
Το ΤΑΙΠΕΔ επανεξετάζει τον τρόπο αξιοποίησης της ΕΥΑΘ
Σε επανεξέταση της διαδικασίας για την αξιοποίηση της Εταιρείας Ύδρευσης και
Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) θα προχωρήσει το ΤΑΙΠΕΔ, κατόπιν της απόφασης
του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για την ΕΥΔΑΠ και λαμβανομένων υπόψη και των
αντιδράσεων της τοπικής κοινωνίας της πόλης (σ.σ. όπως αυτές εκφράστηκαν και με το
πρόσφατο δημοψήφισμα στη Θεσσαλονίκη, την ημέρα των δημοτικών και
περιφερειακών εκλογών).
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Υπενθυμίζεται ότι ενδιαφέρον για το 51% της ΕΥΑΘ ΑΕ είχε εκφράσει η γαλλική εταιρεία
«Suez Environment», η οποία μάλιστα είχε προαναγγείλει επενδύσεις σε υποδομές, της
τάξης των 25-50 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, οι οποίες θα μπορούσαν να
δημιουργήσουν μέχρι και 2000-4000 θέσεις εργασίας στην τοπική οικονομία σε μια
πενταετία, αν περιερχόταν σε αυτή το πλειοψηφικό πακέτο της εταιρείας.
Συγκεκριμένα, η εταιρεία, που διεκδικούσε το 51% σε κοινοπραξία με τον Άκτωρα, θα
έπρεπε στην επόμενη πενταετία να χρηματοδοτήσει επενδύσεις σε υποδομές, οι οποίες
δεν θα ανήκουν σε αυτή, αλλά στην ΕΥΑΘ Παγίων.
Από σήμερα τα τσουχτερά πρόστιμα για τα ανασφάλιστα οχήματα
Σε εφαρμογή τίθενται από σήμερα ο νέος νόμος για την ασφάλιση των αυτοκινήτων,
σύμφωνα με τον οποίο ο ασφαλισμένος θα πρέπει να καταβάλει το κόστος του
ασφαλίστρου μέχρι την λήξη του, χωρίς πλέον να έχει την δυνατότητα αποπληρωμής του
έως και 30 ημερών μετά.
Σε διαφορετική περίπτωση το όχημά του θα θεωρείται ανασφάλιστο, κάτι που επισύρει
αυστηρότατες ποινές. Ο νέος νόμος για τα ανασφάλιστα οχήματα προβλέπει αυστηρές
διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τους ιδιοκτήτες που δεν θα φροντίσουν να
ανανεώσουν ή να ασφαλίσουν έγκαιρα το αυτοκίνητό τους.
Το ΒΕΘ στην 79 ΔΕΘ
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προτίθεται να συμμετέχει στην 79η Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί από 6 έως 14 Σεπτεμβρίου 2014.
Οι επιχειρήσεις-μέλη του ΒΕΘ που θα συμμετέχουν, με ατομικό stand 12 τετραγωνικών
μέτρων, θα επωφεληθούν από την ειδική εκπτωτική τιμή και την επιδότηση του
επιμελητηρίου. Βασική προϋπόθεση επιδότησης μιας επιχείρησης είναι να μην έχει
χρηματοδοτηθεί από το ΒΕΘ για συμμετοχή της σε έκθεση εσωτερικού ή εξωτερικού τα
τρία τελευταία χρόνια. Η πραγματοποίηση της συμμετοχής αυτής θα εξαρτηθεί από τον
αριθμό των εκθετών-μελών του, καθώς και από το συνολικό χώρο που θα καλύψουν.
Ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που θα επιδοτηθούν από το επιμελητήριο είναι
περιορισμένος και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Όσοι επιθυμούν να
συμμετέχουν, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους άμεσα στο Γραφείο Δημοσίων
Σχέσεων του ΒΕΘ (τηλέφωνα: 2310 271708, 2310271854].
Εκδήλωση της ΟΒΣΘ για τον Οδηγό για Ενώσεις των Επιχειρήσεων
Ενημερωτική εκδήλωση για τον Οδηγό για Ενώσεις των Επιχειρήσεων που εξέδωσε η
Επιτροπή Ανταγωνισμού διοργανώνει η ΟΒΣΘ την Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014 και ώρα 19.00
στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους 27, 4ος όροφος), με κεντρικό
ομιλητή τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού Δημήτριο Κυριτσάκη.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε μια προσπάθεια να ενημερωθούν πληρέστερα οι
εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών φορέων των επαγγελματοβιοτεχνών, για την
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αποφυγή συμπεριφορών οι οποίες ενδέχεται να τις φέρουν αντιμέτωπες με τις διατάξεις
του δικαίου του ανταγωνισμού με όλες τις παρελκόμενες νομικές επιπτώσεις.
Κρατείται για ανάκριση o Σαρκοζί σχετικά με υπόθεση διαφθοράς
Στα γραφεία της υπηρεσίας της γαλλικής αστυνομίας που είναι αρμόδια για
καταπολέμηση της διαφθοράς κρατείται για ανάκριση ο Νικολά Σαρκοζί. Πρόκειται για
υπόθεση διαφθοράς που αφορά αθέμιτη «άσκηση επιρροής» και παραβίαση απορρήτου,
σύμφωνα με τις αναφορές, η οποία και βγήκε στο φως με τη δημοσίευση
τηλεφωνημάτων του τέως προέδρου.
Το ζήτημα απειλεί ευθέως την πρόθεση του Σαρκοζί να διεκδικήσει ξανά την προεδρία
στις επόμενες εκλογές. Ο τέως πρόεδρος έφτασε στις οκτώ το πρωί της Τρίτης στα
γραφεία της αρμόδιας DCPJ στην Ναντέρ. Την προηγούμενη ημέρα, είχαν ανακριθεί άλλα
τρία άτομα για την ίδια υπόθεση, ο δικηγόρος του Σαρκοζί Τιερί Ερζόγκ, και οι δικαστικοί
Ζιλμπέρτ Αζιμπέρ και Πατρίκ Σασού.
Η έρευνα εξετάζει εάν ο Σαρκοζί προσπάθησε, μέσω των υπόλοιπων εμπλεκόμενων, να
αποκτήσει πληροφορίες γύρω από εν εξελίξει δικαστική έρευνα και να επηρεάσει την
έκβασή της.

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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