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ΒΕΘ: Η κοινωνία δεν αντέχει άλλες κινήσεις αιφνιδιασμού
Για προχειρότητα και κινήσεις χωρίς λογική, κάνει λόγο το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) αναφερόμενο στην τροπολογία, η οποία συμπεριλαμβανόταν στο
πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή για να ψηφισθεί με τη διαδικασία του
κατεπείγοντος, και προέβλεπε μείωση των συντάξεων του ΟΑΕΕ έως και 35%.
«Μπορεί τελικά, μετά τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε στις τάξεις των ελεύθερων
επαγγελματιών, να αποσύρθηκε οριστικά η διάταξη, ωστόσο καταδεικνύει τον επιπόλαιο
τρόπο που επιλέγουν κάποιοι υπουργοί προκειμένου να αντιμετωπίσουν καίρια
ζητήματα, ζωτικής σημασίας για τους έλληνες πολίτες» επισημαίνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ
Παναγιώτης Παπαδόπουλος.
«Το οξύμωρο είναι ότι η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί ρητά ότι δεν θα μειωθούν περεταίρω
οι συντάξεις, ωστόσο ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, επιχείρησε να το
καταστρατηγήσει με μεγάλη ευκολία, στο όνομα του περιορισμού της μαύρης τρύπας
στον ΟΑΕΕ» τονίζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, υπογραμμίζοντας ότι το ζοφερό κλίμα που
επικρατεί στην κοινωνία εντείνεται συνεχώς από το φόβο για νέα δυσμενέστερα μέτρα.
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«Δυστυχώς συχνά η κυβέρνηση μοιάζει με ξεκούρδιστη κιθάρα. Θα πρέπει πριν από την
επιλογή εύκολων λύσεων να εξετάζεται αν η κοινωνία αντέχει νέα μέτρα, περεταίρω
λιτότητα και νέες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Η κατάσταση που επικρατεί στην
κοινωνία δεν επιτρέπει άλλες κινήσεις αιφνιδιασμού» καταλήγει ο κ. Παπαδόπουλος.
Προκαταβολή 10 ευρώ για ΦΠΑ, δόσεις για τα χρέη και µειωµένο χαράτσι
Το ενδιαφέρον της στην είσπραξη φόρων, εισφορών και χρεών προς το δηµόσιο και τα
ασφαλιστικά ταµεία επικεντρώνει η κυβέρνηση, όπως προκύπτει από το πολυνοµοσχέδιο, το
οποίο οδεύει στη Βουλή, προκειµένου να ψηφιστεί µε διαδικασίες - εξπρές.
Ενδεικτική των προθέσεων είναι η διάταξη για καταβολή του ΦΠΑ µε δόσεις, καθώς και η
ρύθµιση που προβλέπει ελάχιστη δόση 10 ευρώ το µήνα για οφειλές έως 5.000 ευρώ και σε 48
δόσεις για όλες τις άλλες περιπτώσεις.
Η ρύθμιση δεν
Αντ.Ρουπακιώτης
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υπαλλήλους,

δήλωσε

ο

Η ρύθμιση για την κατάργηση δικαστικών αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων που έχουν
κερδίσει (κυρίως) συμβασιούχοι του δημοσίου, η οποία αποσύρθηκε μετά την σφοδρή
αντίδραση του υπουργού Δικαιοσύνης, φαίνεται ότι δεν αφορούσε μόνο το Δημόσιο,
αλλά και τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.
Εξηγώντας τη στάση του, ο Αντώνης Ρουπακιώτης δήλωσε το πρωί της Παρασκευής στο
Mega ότι, χθες, προσπάθησαν να καταργήσουν το δικαίωμα των εργαζομένων που
απολύονται να προσφεύγουν σε ασφαλιστικά μέτρα. Υπογράμμισε ότι οι διατάξεις, όπως
αυτές έφθασαν στο υπουργείο Δικαιοσύνης από τον γενικό γραμματέα της κυβέρνησης
Τάκη Μπαλτάκο για να μελετηθούν, δεν αφορούσαν μόνο το δημόσιο τομέα, αλλά και τον
ιδιωτικό τομέα.
Ο Αντώνης Ρουπακιώτης έκανε λόγο για τερατούργημα και επέμεινε, παρά τις
αλλεπάλληλες ερωτήσεις, ότι δεν γνωρίζει ποιος «κατασκεύασε τέτοια ρύθμιση».
Ξεκαθάρισε, δε, ότι κανείς δεν τον είχε ενημερώσει για τη ρύθμιση, ούτε κι εκείνος «βγήκε
στη γύρα να ψάχνει» μετά ποιος την κατασκεύασε.
Ερωτηθείς για τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ο κ. Ρουπακιώτης δήλωσε ότι ο
κ. Μανιτάκης κάνει μεγάλη προσπάθεια για να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις που έχει
αναλάβει και συγκρούεται μεταξύ των δεσμεύσεων αυτών και της προσπάθειας να μην
φύγουν πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι.
Στις 10 Μαΐου λήγει η προθεσμία για την ενίσχυση των μικρομεσαίων από το
ΕΣΠΑ
Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με τη δράση ενίσχυσης των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και ερωτήματα που υπεβλήθησαν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων
Επενδύσεων/ΕΣΠΑ, από το υπουργείο Ανάπτυξης διευκρινίσθηκε ότι δεν πρόκειται να
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δοθεί καμία νέα παράταση στην προθεσμία υποβολής των προτάσεων, η οποία λήγει στις
10 Μαΐου.
Υπενθυµίζεται ότι η προθεσµία υποβολής των προτάσεων ξεκίνησε στις 25 Φεβρουαρίου και
ήδη παρατάθηκε µια φορά, από τις 25 Απριλίου που ήταν αρχικά η καταληκτική ηµεροµηνία,
στις 10 Μαΐου.
Σηµειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των αργιών του Πάσχα και της Πρωτοµαγιάς, το
Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων όπου υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι προτάσεις
(www.ependyseis.gr) θα λειτουργεί κανονικά και θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προτάσεων όλο το 24ωρο. Επίσης, το Help Desk του Πληροφοριακού Συστήµατος θα
λειτουργεί τις εργάσιµες ηµέρες από 9 π.µ. έως 5 µ.µ.
Απελευθερώνεται το bake off
Μια σειρά από επαγγέλματα και κλάδους απελευθερώνονται με το πολυνομοσχέδιο που
κατατέθηκε στη Βουλή, όπως το bake off, οι πωλητές λαϊκών αγορών, οι πιστοποιημένοι
εκτιμητές, οι λογιστές- φοροτεχνικοί, οι γεωτεχνικοί, καθώς και οι επιχειρήσεις εμπορίας
γεωργικών φαρμάκων και λειτουργίας κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών.
Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά το bake off στο νομοσχέδιο εντάσσεται διάταξη, με την
οποία αίρονται οι υπάρχοντες περιορισμοί (επιφανείας, αποστάσεων κλπ.) και
προβλέπεται ότι πρατήριο άρτου μπορεί να ιδρυθεί σε όλα τα καταστήματα τροφίμων
και ποτών με τις συγκεκριμένες εξαιρέσεις που προβλέπονται στη διάταξη και
στηρίζονται σε λόγους προστασίας των καταναλωτών.
Η Εθνική Τράπεζα βάζει στόχο το 12% για τους ιδιώτες στην αύξηση κεφαλαίου
Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα ότι το διοικητικό συμβούλιό της, με τη σύμφωνη
γνώμη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αποφάσισε την τροποποίηση της
πρότασης για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ώστε να αυξηθεί σε 12% (έναντι 10%)
το τμήμα της αύξησης που μπορεί να καλυφθεί από τον ιδιωτικό τομέα.
Όπως επισημαίνεται, με αυτή την απόφαση αφενός θα αυξηθεί σε 12% (έναντι 10%) το
μέρος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας που έχει προταθεί να δύναται να
καλυφθεί σε μετρητά από τον ιδιωτικό τομέα, με δικαίωμα προτίμησης των
υφιστάμενων μετόχων, αφετέρου να διατηρηθεί το δικαίωμα προτίμησης των κατόχων
προνομιούχων εξαγοράσιμων ονομαστικών μετοχών άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ
σωρευτικού μερίσματος της τράπεζας, στο ως άνω μέρος της αύξησης που έχει προταθεί
να δύναται να καλυφθεί σε μετρητά.
Για να καλυφθεί το ενδεχόμενο η ζήτηση να υπερβεί το προσδοκώμενο όριο του 10% που
ως προς το ποσό ανέρχεται σε 975,6 εκατ. ευρώ, λόγω της πιθανής συμμετοχής ιδιωτών
επενδυτών, προτείνεται στην Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει τη Μ. Δευτέρα 29
Απριλίου, το δικαίωμα προτίμησης για την αύξηση σε μετρητά να ορισθεί μέχρι του
ποσού του 1,171 δισ.. ευρώ, ήτοι σε ποσοστό 12% της αύξησης.

3

Bundesbank κατά ΕΚΤ για την κρίση, επικαλούµενη το ελληνικό παράδειγµα
Σφοδρά επικριτική στην στάση της ΕΚΤ απέναντι στην κρίση χρέους και κυρίως στο
πρόγραµµα αγοράς οµολόγων ΟΜΤ εµφανίζεται η γερµανική Κεντρική Τράπεζα
(Bundesbank), σύµφωνα τουλάχιστον µε όσα αναφέρονται σε έγγραφό της που διέρρευσε,
επικαλούµενη ως παράδειγµα την ελληνική περίπτωση.
H EΚΤ, υποστηρίζεται, ανέλαβε µεγάλο ρίσκο ιδιαίτερα µε τον ELA καθώς «σε καµία στιγµή
δεν µπορούσε να θεωρηθεί απίθανη µία έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη». Η ελληνική
περίπτωση δείχνει επίσης ότι η «διάθεση ρευστότητας παρέµεινε παρά την µη τήρηση των
δεσµεύσεων», συµπεραίνοντας πως η εκπλήρωση των εκάστοτε προϋποθέσεων δεν µπορεί να
θεωρείται δεδοµένη.
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