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ΒΕΘ προς ΟΑΕΕ: Στοπ σε εκβιαστικά φιρµάνια για ληξιπρόθεσµες οφειλές
Φρένο ζητά το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) να βάλει ο Οργανισµός
Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) στην αποστολή εγγράφων µε ληξιπρόθεσµες
οφειλές, στις οποίες περιλαµβάνονται αναλυτικά οι οφειλές, µε την απειλή, µάλιστα, ότι η µη
εξόφλησή τους συνεπάγεται και λήψη αναγκαστικών µέτρων.
Ήδη περισσότεροι από 375.000 ελεύθεροι επαγγελµατίες έχουν λάβει από την διοίκηση του
Ταµείου ειδοποιητήριο που τους καλεί εντός 10 ηµερών να προχωρήσουν είτε σε εξόφληση
των οφειλών τους, είτε σε υπαγωγή σε ρύθµιση. Σε αντίθετη περίπτωση εντός έξι µηνών
αναµένεται να ενεργοποιηθούν αναγκαστικά µέτρα από το νεοσυσταθέν Κέντρο Είσπραξης
Ασφαλιστικών Οφειλών.
‘Είναι απαράδεκτο, την ώρα που οι επιχειρηµατίες έχουν στραγγίξει από τις αλλεπάλληλες
φοροεπιδροµές να γίνονται τέτοιες κινήσεις εναντίον των ασφαλισµένων του ΟΑΕΕ, µε τη
συνενοχή, µάλιστα της διοίκησης’ τονίζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ Παναγιώτης Παπαδόπουλος
υπογραµµίζοντας ότι αποτελεί σύλληψη επιστηµονικής φαντασίας αν οι διοικούντες του
Ταµείου εκτιµούν ότι η απειλή κατάσχεσης, µε την οποία βρίσκονται αντιµέτωποι χιλιάδες
ελεύθεροι επαγγελµατίες, µπορεί να αποφέρει έσοδα.
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‘Υπάρχουν περιπτώσεις επιχειρηµατιών που αποδεδειγµένα δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν
στην ασφυκτική πίεση εξόφλησης των οφειλών τους. Με τις επιστολές αυτές το µόνο που
κατορθώνει ο ΟΑΕΕ είναι να προσθέτει έναν ακόµη βρόγχο στο λαιµό του επιχειρηµατία’
αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ τονίζοντας ότι το Ταµείο θα πρέπει να αναζητήσει βιώσιµες
λύσεις, οι οποίες µπορούν να προκύψουν όχι µε εκβιαστικά φιρµάνια αλλά µόνο µέσα από
διάλογο µε τους άµεσα εµπλεκόµενους ασφαλισµένους και τους φορείς αυτών.
‘Μόνο αν το επιχειρείν βρει ένα υγιές βηµατισµό θα µπορέσουν να εξασφαλιστούν τα τακτικά
έσοδα προς τον ΟΑΕΕ’ σηµειώνει ο κ. Παπαδόπουλος υπογραµµίζοντας ότι το ΒΕΘ έχει κατ΄
επανάληψη προτείνει µεταξύ άλλων την ρεαλιστική και πάγια ρύθµιση των οφειλών ώστε οι
επιχειρηµατίες να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τον Οργανισµό,
την κεφαλαιοποίηση των παλαιών ληξιπρόθεσµων οφειλών, την αποποινικοποίηση των
οφειλών προς τον ΟΑΕΕ, την ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κλάσης για όσο χρονικό
διάστηµα διαρκεί η ύφεση.
Σηµειώνεται ότι υπάρχουν περιπτώσεις βιοτεχνών που καταγγέλλουν ότι δεν ενηµερώνονται
για την αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας µε συνέπεια οι εισφορές προς το Ταµείο να
αυξάνονται σηµαντικά, µε αποτέλεσµα να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν.
Βρούτσης: Τελευταία ευκαιρία για ρύθµιση οφειλών στα ταµεία
Σε όλα τα ασφαλιστικά ταµεία θα επεκταθεί η ρύθµιση για τους οφειλέτες του ΙΚΑ, η οποία
προβλέπει πως όσοι οφειλέτες ρυθµίσουν τα χρέη του 2013 σε 12 ισόποσες µηνιαίες δόσεις
µπορούν να ενταχθούν και στην ευνοϊκή ρύθµιση για βεβαιωµένες οφειλές έως και το
∆εκέµβριο του 2012, όπως δήλωσε την Κυριακή στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Εργασίας Γιάννης
Βρούτσης.
Ο κ. Βρούτσης τόνισε επίσης ότι δεν θα υπάρξει επόµενη ρύθµιση και κάλεσε τους οφειλέτες
να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία. Ο υπουργός Εργασίας εκτίµησε ότι η πολιτική των
συνεχών ρυθµίσεων έβλαψε το ασφαλιστικό σύστηµα, καθώς καλλιέργησε την ασυνέπεια και
επανέλαβε ότι µε την ίδρυση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) που
νοµοθετήθηκε πρόσφατα, θα σταµατήσει οριστικά η συνεχής συσσώρευση χρεών προς τα
Ταµεία.
ΟΒΣΘ: Προχειρολογήµατα ενάντια στη φοροδιαφυγή
Για συνέχιση της συντονισµένης και καλά σχεδιασµένης µεθόδου πλήρους εξόντωσης των
µικρών επιχειρήσεων και επαγγελµατοβιοτεχνών κάνει λόγο η Οµοσπονδία Βιοτεχνικών
Σωµατείων Θεσσαλονίκης. Οι πρόσφατα ψηφισθέντες φορολογικοί νόµοι, είναι
χαρακτηριστικοί για την «αλχηµικού τύπου» φιλοσοφία της κυβέρνησης για πάταξη της
φοροδιαφυγής µε γενικά και αόριστα κριτήρια και προχειρολογήµατα.
Η Οµοσπονδία Βιορεχνικών Σωµατείων Θεσσαλονίκης συντάσσεται απόλυτα µε τις προτάσεις
της ΓΣΕΒΕΕ για τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου, υλοποιήσιµου και ρεαλιστικού
φορολογικού σχεδίου για την φορολογική µεταρρύθµιση, όπως τις κατέθεσε στη συνάντησή
της µε τον υπουργό Οικονοµικών στις 1/8/2013.
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Στουρνάρας: ∆εν υπάρχει σχέδιο Β για την Ελλάδα
Η εξασφάλιση πρωτογενούς πλεονάσµατος στον προϋπολογισµό αποτελεί την κύρια
προτεραιότητα του οικονοµικού επιτελείου της κυβέρνησης τόνισε στη διάρκεια τηλεοπτικής
συνέντευξης στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg, ο υπουργός Οικονοµικών Γιάννης
Στουρνάρας.
Ειδικότερα, ερωτηθείς εάν υπάρχει σχέδιο Β για την Ελλάδα, ο κ. Στουρνάρας υπογράµµισε:
"∆εν υπάρχει σχέδιο Β. Όλα έχουν συµφωνηθεί στο Eurogroup. Όλα τα στοιχεία είναι εκεί.
Έχουµε εποικοδοµητική συνεργασία µε την τρόικα για την κάλυψη του κενού". "Η Ελλάδα
είναι πλήρως καλυµµένη έως τον Αύγουστο του 2014", πρόσθεσε αναφερόµενος στο λεγόµενο
χρηµατοδοτικό κενό του ελληνικού προγράµµατος, το οποίο επισήµανε ότι δεν συνιστά λόγο
ανησυχίας. Αντίστοιχα, ο υπουργός Οικονοµικών δήλωσε ότι "δεν µας απασχολούν οι
γερµανικές εκλογές. Η δική µας ανησυχία αφορά τη δηµιουργία πρωτογενούς πλεονάσµατος
εφέτος", σηµείωσε ο κ. Στουρνάρας και έκανε λόγο για εντυπωσιακή βελτίωση στα δηµόσια
οικονοµικά, γεγονός που, όπως πρόσθεσε, οι αγορές έχουν προσέξει.
Σαµαράς: Πρόωρες εκλογές ούτε θέλω, ούτε πρόκειται να επιδιώξω
Μικρότερη από τις εκτιµήσεις θα είναι η όποια δηµοσιονοµική τρύπα τα επόµενα χρόνια,
δήλωσε το Σαββατοκύριακο ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς, την ώρα που η τρόικα
προβλέπει κενό 2% περίπου του ΑΕΠ ή στα 4 δις ευρώ για το 2015-16.
"Αυτά που ακούγονται κάθε τόσο για 'δηµοσιονοµικό κενό' τα επόµενα χρόνια αποτελούν
'προβλέψεις' που εξαρτώνται από υποθέσεις εργασίας", δήλωσε ο Σαµαράς σε συνέντευξή του
στα Νέα, που δηµοσιεύθηκε το Σάββατο.
Παράλληλα, ο πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόµενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες. "Τα
'εκλογικά σενάρια' τα συντηρούν όσοι εύχονται να αποτύχει η κυβέρνηση... Πρόωρες εκλογές
ούτε θέλω ούτε πρόκειται να επιδιώξω", δήλωσε ο Σαµαράς. "Εγώ θέλω σταθερότητα και
εξάντληση τετραετίας. Για το καλό του τόπου", υπογράµµισε.
Εντός του Αυγούστου κανονικό πρόγραµµα στη ∆Τ
Με µοριοδότηση θα γίνουν οι προσλήψεις στον νέο φορέα ∆ηµόσιας Τηλεόρασης µε
προτεραιότητα τους εργαζόµενους στην ΕΡΤ, τόνισε ο αρµόδιος υφυπουργός Παντελής Καψής,
µιλώντας σε πρωινή εκποµπή του Mega. «Η διαδικασία θα γίνει εντός Αυγούστου, οπότε και
θα γίνει εκποµπή προγράµµατος µε ενηµερωτικές εκποµπές» τόνισε.
∆ιευκρίνισε ότι σε κάποιες κατηγορίες ίσως υπάρξει κάποια εξαίρεση στη διαδικασία
προσλήψεων, όπως τεχνικοί για την κάλυψη του Champions League. Ο ίδιος είπε ότι από την
ΕΡΤ έχουν γίνει πάνω από 1.000 αιτήσεις εργαζοµένων και ότι στον νέο φορέα ∆ηµόσιας
Τηλεόρασης θα απασχοληθεί το 80% των εργαζοµένων στην ΕΡΤ.
Το ΚΚΕ µεταβίβασε σε επιχειρηµατία τον 902
Χωρίς ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό σταθµό θα είναι πλέον το ΚΚΕ, καθώς µεταβιβάστηκε σε
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επιχειρηµατία η Ραδιοτηλεοπτική ΑΕ, η κοµµατική, δηλαδή, εταιρεία που έχει στην κατοχή της
τους εν λόγω σταθµούς και την άδεια χρήσης των συχνοτήτων από τους οποίες εκπέµπουν.
Όπως µεταδίδουν τα ΝΕΑ η πώληση του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης του κόµµατος, που
κυοφορούνταν εδώ και µήνες, ολοκληρώθηκε, οι σχετικές υπογραφές µπήκαν, ενώ η συµφωνία
περιλαµβάνει ρήτρες απαγορευτικές για το ενδεχόµενο υπαναχώρησης της µίας ή της άλλης
πλευράς.
Τις 1.077 έφτασαν οι προσλήψεις τον Ιούνιο
Θετικό ήταν στο επτάµηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου το ισοζύγιο της απασχόλησης, σύµφωνα µε
στοιχεία του συστήµατος «Εργάνη» που παρουσίασε σήµερα το υπουργείο Εργασίας. Σύµφωνα
µε στοιχεία, το ισοζύγιο προσλήψεων - απολύσεων και τον Ιούλιο ήταν θετικό, καθώς
δηµιουργήθηκαν 1.077 νέες θέσεις εργασίας.
Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας, η επίδοση αυτή είναι σαφώς µικρότερη από τις 14.131
θέσεις εργασίας που δηµιουργήθηκαν τον αντίστοιχο µήνα του 2012, ωστόσο, πέρυσι οι
προσλήψεις στον τουριστικό τοµέα είχαν ξεκινήσει πολύ αργότερα, αµέσως µετά την λήξη των
διαδοχικών εκλογικών αναµετρήσεων.
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τις ροές µισθωτής απασχόλησης, οι αναγγελίες πρόσληψης
ανήλθαν σε 90.721, ενώ οι αποχωρήσεις σε 89.644. Από τις 89.644 συνολικά αποχωρήσεις, οι
28.720 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 60.924 από απολύσεις ή λήξεις
συµβάσεων.
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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