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Μικρή η ανταπόκριση των οφειλετών στη ρύθμιση χρεών προς τα ασφαλιστικά
ταμεία
Μόλις 9 στους 100 οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών είχαν υπαχθεί στα τέλη Μαΐου σε
ρύθμιση
για
τη
σταδιακή
αποπληρωμή
των
χρεών
τους.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το in.gr σε σύνολο 381.401 οφειλετών είχαν υπαχθεί μόλις οι
33.467. Από την επεξεργασία των στοιχείων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος του ΙΚΑ που αφορούν στην πορεία των ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καταδεικνύεται πως το 40% των οφειλετών που έχουν ενταχθεί σε
ρύθμιση δεν καταβάλουν τις δόσεις.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για το 39,9% των οφειλετών του ΙΚΑ και το 43% των
οφειλετών του ΟΑΕΕ. Στα τέλη Μαΐου στην «πάγια ρύθμιση» είχαν υπαχθεί οφειλές
ύψους 196 εκατ. ευρώ, όταν στα τέλη Απριλίου οι οφειλές αυτές ήταν 176 εκατ. ευρώ.
Βάσει των ίδιων στοιχείων στα τέλη Μαΐου στη ρύθμιση «Νέας Αρχής» είχαν υπαχθεί
οφειλές ύψους 426 εκατ. ευρώ, όταν στα τέλη Απριλίου οι οφειλές αυτές ήταν 439 εκατ.
ευρώ.
Πάντως, το υπουργείο Εργασίας ήδη εξετάζει τη βελτίωση της υφιστάμενης ρύθμισης
ληξιπρόθεσμων οφειλών με κύριο άξονα την αύξηση των δόσεων, κάτι που θα θέσει προς
συζήτηση στις νέες διαπραγματεύσεις με την τρόικα. Η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας
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επεξεργάζεται νέο σχέδιο με στόχο την είσπραξη 13,5 δισ. ευρώ μέσω της αύξησης του
αριθμού των δόσεων αποπληρωμής από 48 σε 72. Μάλιστα, εξετάζεται οι οφειλές που θα
κεφαλαιοποιηθούν να αφορούν μέχρι και τον Μάιο 2014.
Αλλαγές στο Πτωχευτικό Δίκαιο προανήγγειλε ο Δένδιας
Την ανάγκη διαμόρφωσης πλαισίου εξωδικαστικής αναδιάρθρωσης των
επιχειρηματικών χρεών αξιοποιώντας τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές, επεσήμανε
μεταξύ των άλλων ο υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Δένδιας μιλώντας σε εκδήλωση του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) στην οποία απενεμήθησαν
τα ετήσια επιχειρηματικά βραβεία.
Μάλιστα ο κ. Δένδιας την διαμόρφωση του πλαισίου εξωδικαστικής αναδιάρθρωσης την
χαρακτήρισε ως «χρέος της Πολιτείας». Και συμπλήρωσε ότι «επιπλέον δε, στα πλαίσια
του διαλόγου με τους φορείς, θα υπάρξουν παρεμβάσεις στο Πτωχευτικό Δίκαιο. Στόχος
είναι με ταχείες διαδικασίες να μπορέσουν να απεγκλωβιστούν και να αναπτυχθούν οι
βιώσιμες επιχειρήσεις.
«H πρόοδος που έχει επιτευχθεί ως τώρα σε δημοσιονομικό επίπεδο θα πρέπει να
διατηρηθεί. Όμως, δεν είναι διατηρήσιμη μια δημοσιονομική πολιτική που στηρίζεται
αποκλειστικά σε μέτρα λιτότητας και εξοντωτικής φορολόγησης. Ένα πλεόνασμα που
προέκυψε κατά 60% από την αύξηση της φορολογίας, δεν μπορεί να είναι
μακροπρόθεσμα βιώσιμο» τόνισε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος.
Σόιμπλε: Σφάλμα ενδεχόμενη χαλάρωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας
Την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο χαλάρωσης των κανόνων δημοσιονομικής πειθαρχίας
του Συμφώνου Σταθερότητας και δημιουργίας νέων χρεών στις ευρωπαϊκές χώρες
εξέφρασε ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, κάνοντας λόγο
για «το μεγαλύτερο σφάλμα που θα μπορούσε να γίνει». «Τηρείστε τους κανόνες που
έχουμε αποφασίσει μαζί, τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο», δήλωσε ο Γερμανός
ΥΠΟΙΚ απευθυνόμενος στους ευρωπαίους εταίρους της Γερμανίας, ορισμένοι εκ των
οποίων επιδιώκουν χαλάρωση των κανόνων δημοσιονομικής πειθαρχίας για να δοθεί
περιθώριο για την ενίσχυση των επενδύσεων και τη στήριξη της ανάπτυξης.
Όπως είπε ο κ. Σόιμπλε στον ραδιοφωνικό δίκτυο Inforadio, το παράδειγμα της
Γερμανίας, η οποία προσβλέπει σε εξισορροπημένο ομοσπονδιακό προϋπολογισμό το
επόμενο έτος, για πρώτη φορά εδώ και 45 χρόνια, δείχνει ότι ο συνδυασμός
δημοσιονομικής πειθαρχίας και οικονομικής ανάπτυξης «έχει αποτέλεσμα, είναι εφικτός».
Η συζήτηση για τις κατευθύνσεις της δημοσιονομικής πολιτικής στην Ε.Ε. έχει
αναζωπυρωθεί τις τελευταίες εβδομάδες στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον
διορισμό νέου προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ΥΠΟΙΚ: Σπεύσατε να υποβάλετε δηλώσεις
Κάλεσμα στους Έλληνες φορολογούμενους να σπεύσουν και να υποβάλουν τις
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φορολογικές τους δηλώσεις έως τις 30 Ιουνίου, δείχνοντας αίσθημα φορολογικής
συμμόρφωσης και κοινωνικής αλληλεγγύης, απηύθυνε το υπουργείο Οικονομικών. Σε
σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση στην υποβολή των
φορολογικών δηλώσεων θα προκαλέσει προβλήματα στη νέα εκκαθάριση του
κοινωνικού μερίσματος με τα στοιχεία για το 2013, όπως και στη χορήγηση του
οικογενειακού επιδόματος.
Χθες οι Έλληνες φορολογούμενοι, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του υπουργείου
Οικονομικών, υπέβαλαν 146.000 δηλώσεις που είναι και ο υψηλότερος ημερήσιος
αριθμός δηλώσεων και το TAXIS ανταποκρίθηκε με μεγάλη ευκολία σε αυτό τον αριθμό.
Συνολικά έχουν υποβληθεί περί τα 3,3 εκατομμύρια δηλώσεις. Οι ώρες στις οποίες το
φορτίο είναι χαμηλό και είναι πολύ πιο άμεση η ανταπόκριση του ΤΑXIS είναι: μέχρι τις
9.30 το πρωί, από τις 14.00 μέχρι τις 17.00 και μετά τις 21.30 το βράδυ.
Στα 707 εκατ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού στο 5μηνο
Στα 707 εκατ. ευρώ ανήλθε το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού σε
τροποποιημένη ταμειακή βάση στο 5μηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2014, έναντι πρωτογενούς
ελλείμματος 970 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2013 και στόχου για πρωτογενές
πλεόνασμα 208 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους το δημοσιονομικό έλλειμμα ανήλθε σε 1,99 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος
3,84 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2013 και επικαιροποιημένου στόχου για
έλλειμμα 2,55 δισ. ευρώ.
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 19,60 δισ. ευρώ
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 40 εκατ. ευρώ ή 0,2 % έναντι του επικαιροποιημένου
στόχου ΜΠΔΣ 2015-2018. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε
17,3 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 57 εκατ. ευρώ ή 0,3 % υψηλότερα έναντι του
επικαιροποιημένου στόχου.
Το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 16,06 δισ. ευρώ, 140 εκατ. ευρώ
ή αυξημένα κατά 0,9 % έναντι του επικαιροποιημένου στόχου.Οι επιστροφές εσόδων
ανήλθαν σε 1,26 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 85 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου
(1,184 δισ. ευρώ).
Επιχορηγήσεις και φοροαπαλλαγές 3,35 δισ. σε επιχειρήσεις μέσω του
αναπτυξιακού
Στα 1,255 δισ . ευρώ ανέρχονται οι επιχορηγήσεις και σε 2 δισ. ευρώ τα ποσά των
φοροαπαλλαγών που θα κατανεμηθούν φέτος στις περιφέρειες της χώρας μέσω του
αναπτυξιακού νόμου. Η απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης Νότη Μηταράκη που
τροποποιεί την αρχική προβλέπει το πώς ακριβώς θα κατανεμηθούν φέτος οι
επιχορηγήσεις για καθεμία από τις τρεις κατηγορίες επενδύσεων, δηλαδή για τα σχέδια
γενικής επιχειρηματικότητας, τεχνολογικής ανάπτυξης και περιφερειακής συνοχής.
Στον τομέα των φοροαπαλλαγών προβλέπεται ποσό 700 εκατ. ευρώ για το πρώτο
εξάμηνο και 300 εκατ. ευρώ για το δεύτερο εξάμηνο. Για τα επενδυτικά σχέδια
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περιφερειακής συνοχής, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους προβλέπονται 550 εκατ. ευρώ
ως επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (αρχικά είχαν προβλεφθεί
300 εκατ. ευρώ) καθώς και 600 εκατ. ευρώ ως φοροαπαλλαγές.
Όσο για το δεύτερο εξάμηνο προβλέπονται 100 εκατ. ευρώ ως επιχορηγήσεις και
επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και 300 εκατ. ευρώ ως φοροαπαλλαγές.
Επιβάτης σε αμόκ προκάλεσε αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου
Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας σε αεροσκάφος της
αεροπορικής εταιρείας Ryanair που είχε ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη και είχε
προορισμό την Πάφο, αλλά προσγειώθηκε τελικά στην Αθήνα. Όπως δήλωσε στο ΡΙΚ ο
Κύπριος υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων Μάριος Δημητριάδης, επιβάτης κατελήφθη
από αμόκ περίπου 20 λεπτά μετά την απογείωση. Κατευθύνθηκε προς την είσοδο του
πιλοτήριου, χτυπούσε την πόρτα δυνατά και φώναζε στους πιλότους να ανοίξουν, διότι,
όπως έλεγε, «είναι ο μηχανικός του αεροπλάνου».
Ο κ. Δημητριάδης ανέφερε ότι με παρέμβαση μελών του πληρώματος και επιβατών ο
επιβάτης ακινητοποιήθηκε. Οι κυβερνήτες αποφάσισαν να αλλάξουν πορεία και να
κατευθυνθούν στο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου τελικά προσγείωσαν το αεροσκάφος.
Οι επιβάτες της πτήσης διανυκτέρευσαν στην Αθήνα και σήμερα αναμένεται να
ταξιδέψουν για την Κύπρο.
Ανοίγει σήμερα η εφαρμογή για τα μηχανογραφικά δελτία
Ανοίγει την Τρίτη η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή μηχανογραφικών δελτίων
των υποψηφίων που διαγωνίστηκαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Η διαδικασία θα
ολοκληρωθεί στις 24 Ιουλίου.
Οι υποψήφιοι έχουν ήδη κληθεί να προσέλθουν στο λύκειό τους, προκειμένου να
δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), τον οποίον θα
χρησιμοποιήσουν για την ηλεκτρονική υποβολή του μηχανογραφικού τους. Με το
password που έχουν δημιουργήσει και τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων που ήδη έχουν,
μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr και
να επεξεργάζονται το μηχανογραφικό τους.
Μέχρι την ανακοίνωση των βαθμών, οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερώνονται, να
μελετούν το μηχανογραφικό δελτίο και άλλα στοιχεία και να κάνουν μόνο πρόχειρο
Μηχανογραφικό Δελτίο (προσωρινή αποθήκευση). Από την ανακοίνωση των βαθμών
των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ ώς και τη Δευτέρα 14 Ιουλίου, όλοι οι υποψήφιοι στην ίδια
ηλεκτρονική διεύθυνση θα πρέπει να κλειδώσουν το τελικό τους μηχανογραφικό δελτίο
(επιλέγοντας οριστικοποίηση).
Το ΒΕΘ πάει... στην 79η ΔΕΘ
Στη μεγάλη γιορτή της πόλης, και όχι μόνο, που διοργανώνει από τις 6 έως τις 14
Σεπτεμβρίου η ΔΕΘ-Helexpo προτίθεται να συμμετάσχει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
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Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ). Ο λόγος για την 79η ΔΕΘ, η οποία διατηρώντας τους βασικούς
άξονες της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας επιστρέφει στον εμπορικό και
διεθνή της χαρακτήρα, με έμφαση στην ανάδειξη και ανάπτυξη των εξαγωγικών
δυνατοτήτων της χώρας.
Παράλληλα ο συνδυασμός του εμπορικού και επιχειρηματικού περιεχομένου της 79ης
ΔΕΘ με το ποικίλο πρόγραμμα ψυχαγωγικών εκδηλώσεων αναμένεται να προσδώσουν
την απαραίτητη δυναμική μιας πολυδιάστατης διοργάνωσης. Στο πλαίσιο αυτό και με
μοναδικό γνώμονα τη στήριξη των μελών του και την επιχειρηματικότητα, το ΒΕΘ, που
εμπραi κτως την εi χει αποδειiξει κατ΄επαναi ληψη, δεν θα μπορουi σε να απουσιαi ζει αποi τη
φετινή ΔΕΘ.
Οι επιχειρήσεις-μέλη του ΒΕΘ που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη διοργάνωση θα
επωφεληθούν, υπό προϋποθέσεις που προβλέπονται στην εκθεσιακή πολιτική του
επιμελητηρίου, από ειδική εκπτωτική τιμή και την επιδότηση του επιμελητηρίου για
ατομικό stand 12 τετραγωνικών μέτρων. Σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός των
επιχειρήσεων που θα επιδοτηθούν από το επιμελητήριο είναι περιορισμένος και θα
τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με
το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΘ, στα τηλέφωνα: 2310 271708, 2310271854.
Τα προβλήματα με τον ΟΑΕΕ στη συνάντηση ΟΒΣΘ-Δικηγορικού Συλλόγου
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματοβιοτέχνες με τον ΟΑΕΕ βρέθηκαν
στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποίησε η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών
Σωματείων Θεσσαλονίκης με τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.
Ο πρόεδρος της ΟΒΣΘ Γιάννης Παπαργύρης αναφερόμενος στον σκοπό της συνάντησης,
παρουσίασε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι με τον ασφαλιστικό
τους οργανισμό και ιδιαίτερα την ποινικοποίηση των οφειλών – πρωτόγνωρο φαινόμενο
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τις κατασχέσεις που έχουν ξεκινήσει να ενεργοποιούνται μέσω
του ΚΕΑΟ και το σημαντικό θέμα της στέρησης της ιατροφαρμακευτικής τους
περίθαλψης και τέλος την θυματοποίηση που υφίστανται από επιτήδειους φορείς ή
μεμονωμένα πρόσωπα που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την ανάγκη για ενημέρωση ή
και νομική στήριξη των συναδέλφων μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον ΟΑΕΕ,
ώστε να ξεκαθαρίσουν το τοπίο.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΔΣΘ, Νικόλαος Βαλεργάκης, τόνισε πως το
ασφαλιστικό είναι ένα πολύ εξειδικευμένο και περίπλοκο θέμα που χρήζει ιδιαίτερης
προσοχής και αντιμετώπισης και πως οι όποιες πληροφορίες /οδηγίες δίνονται στην
κατεύθυνση ενημέρωσης των επαγγελματοβιοτεχνών, θα πρέπει να είναι απολύτως
συγκεκριμένες, ώστε να μπορούν πράγματι να κατανοούν αν μπορούν να καλυφθούν σε
νομικό επίπεδο.
Νέα επιδείνωση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης στη Γερμανία τον Ιούνιο
Στα χαμηλότερα επίπεδα του 2014 διολίσθησε τον Ιούνιο ο δείκτης επιχειρηματικής
εμπιστοσύνης του Ινστιτούτου Ifo του Μονάχου που καταγράφει την επιχειρηματική
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εμπιστοσύνη στη Γερμανία, καταγράφοντας δεύτερη συνεχόμενη πτώση μετά από εκείνη
του Μάιου.
Ο δείκτης Ifo υποχώρησε στις 109,7 μονάδες, από 110,4 μονάδες τον Μάιο κινούμενος
χαμηλότερα των μέσων προβλέψεων των αναλυτών. Τον Απρίλιο ο δείκτης ήταν στις
111,2 μονάδες.
Οι αναλυτές σχολίασαν αφενός το γεγονός πως πρόκειται για τη δεύτερη πτώση του
δείκτη και αφετέρου το ότι ο υποδείκτης προσδοκιών υποχώρησε στις 104,8 μονάδες,
από 106,2 μονάδες τον Μάιο και 107,3 μονάδες τον Απρίλιο, στο χαμηλότερο επίπεδο από
τον Οκτώβριο του 2013.

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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