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Κραυγή αγωνίας από τα Βιοτεχνικά Επιµελητήρια της χώρας για τη µεταποίηση
SOS εκπέµπουν τα Βιοτεχνικά Επιµελητήρια της χώρας για το µέλλον της µεταποίησης µέσω
ψηφίσµατος που συνυπέγραψαν το προηγούµενο Σάββατο, µετά από σύσκεψη που
πραγµατοποιήθηκε στο Βόλο. Στη συνάντηση συµµετείχαν οι πρόεδροι του Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου Αθήνας, Παύλος Ραβάνης, του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Πειραιά, Ανδριανός
Μιχάλαρος, του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, του
Επαγγελµατικού και Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Ροδόπης, Αργύριος Αργυρόπουλος, ο
πρόεδρος του Επιµελητηρίου Μαγνησίας, Αριστοτέλης Μπασδάνης, καθώς και µέλη των
διοικητικών επιτροπών των πέντε επιµελητηρίων.
Όπως αναφέρεται στο σχετικό ψήφισµα που απεστάλη στο υπουργείο Ανάπτυξης «ο
παραγωγικός κόσµος και δη ο βιοτεχνικός, επί µακρόν κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στην
πολιτεία, δια µέσου των επιµελητηρίων, για το δυσοίωνο περιβάλλον που έχει δηµιουργηθεί
αναφορικά µε τη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα. Η µεταποίηση βουλιάζει χωρίς όµως να
λαµβάνονται µέτρα, ενώ η ελληνική βιοτεχνία κινδυνεύει µε πλήρη αφανισµό. Απαιτείται η
1

εφαρµογή ενός σύγχρονου αναπτυξιακού πλάνου για τη µεταποίηση της χώρας, το οποίο θα
µπορούσε να συνεισφέρει σηµαντικά στη διαµόρφωση προϋποθέσεων για την επίτευξη µιας
βιώσιµης αναπτυξιακής δυναµικής όχι µόνο για την ίδια τη µεταποίηση, αλλά και για την
οικονοµία συνολικότερα»…..
Όπως αναφέρεται στο ψήφισµα αυτό που ζητούν τα επιµελητήρια είναι « ένα νέο απλό,
λειτουργικό, αποτελεσµατικό και δίκαιο φορολογικό σύστηµα, που δεν θα εστιάζει σε
εισπρακτικές ρυθµίσεις, που στηρίζονται σε άδικες κρίσεις και συχνά δηµιουργούν πλαίσιο
προσβολής της επιχειρηµατικότητας».
…«Θα είναι τραγικό λάθος να προχωρήσει η κυβέρνηση σε κατάργηση της υποχρεωτικής
εγγραφής στα επιµελητήρια, από το 2015, καθώς θα σηµάνει το θάνατο ενός θεσµού που έχει
αποδείξει την αποδοτικότητα και τη χρησιµότητά του και πρωτίστως δεν επιδοτείται από τον
κρατικό προϋπολογισµό. Είναι εποµένως ανάγκη να υπάρξει άµεσα απόσυρση, της
συγκεκριµένης πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου».
ΟΑΕΕ: Ηλεκτρονικά η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε οφειλέτες
Με ηλεκτρονικό τρόπο θα γίνεται στο εξής, η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για τους
ασφαλισµένους του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) και τα
προστατευόµενα µέλη τους που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω
οφειλών στον Οργανισµό.
Με πρόσφατη νοµοθετική ρύθµιση του υπουργείου Εργασίας, Ν.4254/2014, µε την οποία
διασφαλίζεται κάλυψη από πλευράς παροχών περίθαλψης, των ανασφάλιστων πολιτών.
Σύµφωνα µε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ίδιος νόµος προβλέπει, ότι δικαιούνται παροχές ασθενείας σε
είδος έως 28.2.201, όσοι ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ διέκοψαν ή συνεχίζουν την επαγγελµατική
τους δραστηριότητα, και δεν είναι ασφαλισµένοι σε άλλο φορέα, εφόσον οι οφειλές τους
αφορούν τα έτη, 2011, 2012 και 2013 και ο µέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους
εισοδήµατος δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ.
Σε ανακοίνωση του ΟΑΕΕ, αναφέρεται, µε τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας µε
ηλεκτρονικό τρόπο, εξασφαλίζεται η ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, η µείωση της
γραφειοκρατίας, η ασφάλεια των δεδοµένων, η ουσιαστική παρακολούθηση της υλοποίησης
του νόµου. Επισηµαίνεται επίσης, ότι είναι υποχρεωτική η εκκαθάριση της δήλωσης για
εισοδήµατα του 2013.
Ποιες αλλαγές έρχονται στις ηλεκτρονικές δηλώσεις του TAXIS
Αλλαγές στις ηλεκτρονικές δηλώσεις του TAXIS θα επιφέρει το υπουργείο Οικονοµικών,
ενσωµατώνοντας σε αυτές τις τελευταίες νοµοθετικές τροποποιήσεις και κυρίως τις προβλέψεις
του νέου Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του συστήµατος
TAXIS που θα διαφοροποιηθούν µέχρι τα µέσα Οκτωβρίου σχετίζονται µε την υποβολή της
οριστικής δηλώσεως Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014 για περίοδο
αποδοχών 01/01/2013 - 31/12/2013.
Ακόµη, αλλαγές θα επέλθουν στην υποβολή προσωρινής δήλωσης παρακρατούµενων και
προκαταβλητέων φόρων από µισθωτή εργασία, συντάξεις καθώς και από αµοιβές
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επιχειρηµατικής δραστηριότητας 2014, αλλά και στην υποβολή δηλώσεων εισοδήµατος
νοµικών προσώπων. Για το οικονοµικό έτος 2014 θα αλλάξουν τα έντυπα Ε5, Φ10, Φ13. Τα
έντυπα Φ11 και Φ14 καταργούνται και οι κανόνες επιχειρησιακής λογικής που τα διέπουν θα
ενσωµατωθούν στα Φ10 και Φ13 αντίστοιχα. Αλλαγές θα επέλθουν και στην περιοδική
δήλωση ΦΠΑ (Φ2) και στην εκκαθαριστική δήλωση (Φ1) ως προς τον τρόπο πληρωµής.
Τέλος, θα υπάρξουν προσαρµογές στα έντυπα Ε20 και Ε21 για την υποδοχή του αρχείου
βεβαιώσεων αποδοχών και στην υποβολή του εντύπου ειδικού φόρου ακινήτων έτους 2014.
Τριετές οµόλογο ύψους 3 δισ. ευρώ θα εκδώσει το Ελληνικό ∆ηµόσιο
Σε νέα έξοδο στις αγορές µέσω τριετούς οµολόγου ύψους 3 δισ. ευρώ θα προχωρήσει εντός
των εποµένων ηµερών το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Ο Οργανισµός ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους
(Ο∆∆ΗΧ) έχει προετοιµάσει µεθοδικά την συγκεκριµένη έκδοση αποβλέποντας σε ένα
επιτόκιο που θα κυµαίνεται µεταξύ 3,3%-3,5%, το οποίο και θα ήταν ελκυστικό στους ξένους
επενδυτές.
Πριν την έκδοση του τριετούς οµολόγου -αναµένεται την Τετάρτη ή την Πέµπτη - θα
προηγηθεί δηµοπρασία εντόκων γραµµατίων εξάµηνης διάρκειας ύψους 1,25 δισ. ευρώ αύριο
Τρίτη. Στην προηγούµενη έκδοση εντόκων γραµµατίων 26 εβδοµάδων ύψους 1,25 δισ. ευρώ
(στις 10 Ιουνίου) ο Ο∆∆ΗΧ δανείσθηκε συνολικά 2 δισ. ευρώ µε το επιτόκιο να
διαµορφώνεται στο 2,15%.
Για την αυριανή έκδοση εντόκων ο Οργανισµός αποβλέπει σε µια απόδοση κοντά στο 2%, η
οποία και θα βοηθήσει, ώστε το βιβλίο προσφορών για το τριετές οµόλογο να ανοίξει κοντά
στο 3,5%.
Στο 1,2 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασµα στο πεντάµηνο
Στο 1,2 δισ. ευρώ διαµορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασµα της Γενικής Κυβέρνησης στο
πρώτο πεντάµηνο του έτους, έναντι πρωτογενούς ελλείµµατος 1,6 δισ. ευρώ την αντίστοιχη
περυσινή περίοδο, σύµφωνα µε τα στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα το υπουργείο
Οικονοµικών. Αν εξαιρεθεί το πρόγραµµα αποπληρωµής ληξιπρόθεσµων οφειλών, το
πρωτογενές πλεόνασµα διαµορφώθηκε σε 1,6 δισ. ευρώ φέτος, από 415 εκατ. ευρώ πέρυσι.
«Έτσι η χώρα συνεχίζει, για 2η χρονιά, να έχει υψηλά και βιώσιµα πρωτογενή πλεονάσµατα.
Στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι τα δηµόσια οικονοµικά της χώρας σταθεροποιούνται», ανέφερε
ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας, σχολιάζοντας τα στοιχεία.
Στα 4,59 δισ. ευρώ οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του ∆ηµοσίου στο 5µηνο
Στα 4,59 δισ. ευρώ µειώθηκαν τα ληξιπρόθεσµα χρέη του ∆ηµοσίου το Μάιο, από 4,7 δισ.
ευρώ τον Απρίλιο, ενώ οι εκκρεµείς επιστροφές φόρου ανήλθαν σε 549 εκατ. ευρώ, από 531
εκατ. ευρώ τον Απρίλιο.
Σύµφωνα µε στοιχεία που ανακοίνωσε σήµερα ∆ευτέρα το υπουργείο Οικονοµικών οι οφειλές
των ασφαλιστικών ταµείων αυξήθηκαν στα 2,946 δισ. ευρώ, έναντι 2,965 δισ. ευρώ τον
Απρίλιο. Τα χρέη του ΕΟΠΠΥ αυξήθηκαν στα 1,957 δισ. ευρώ, από 1,946 δισ. ευρώ τον
Απρίλιο.
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Νέο πρόγραµµα για 50.000 νέους ανέργους από τον ΟΑΕ∆
Νέο πρόγραµµα για 50.000 νέους άνεργους αναµένεται να υλοποιήσει ο ΟΑΕ∆ καθώς έχει ήδη
υπογραφεί η σχετική απόφαση του υπουργού Εργασίας και εντός των ηµερών αναµένεται να
οριστικοποιηθούν και οι προτάσεις από τους φορείς που θα τρέξουν το πρόγραµµα. Όπως
γράφουν «Τα Νέα» σκοπός της νέας αυτής δράσης είναι η είσοδος στην αγορά εργασίας των
νεοεισερχόµενων ανέργων και οικονοµικά µη ενεργών νέων µε την τοποθέτησή τους σε θέσεις
πρακτικής άσκησης που θα προσφέρουν επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα.
Μεταξύ των ειδικών στόχων, είναι η ενίσχυση της απασχόλησης των νέων µέσω ενεργητικών
πολιτικών απασχόλησης, η ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών µέσω ενεργητικών
πολιτικών απασχόλησης και η ενεργοποίηση των µακροχρόνια άνεργων και των ατόµων.
Ειδικότερα, από τις θέσεις οι 12.000 αφορούν νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών και οι 38.000
νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών. Βασική προϋπόθεση για να πάρει µέρος κάποιος στο
πρόγραµµα είναι να είναι εγγεγραµµένος στα µητρώα ανεργίας του ΟΑΕ∆, ανεξάρτητα αν
λαµβάνει επίδοµα ανεργίας ή όχι. Στο πλαίσιο της δράσης περιλαµβάνεται πρόγραµµα
θεωρητικής κατάρτισης σε οριζόντιες κυρίως δεξιότητες, πρακτική άσκηση των ωφελούµενων
σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης και συµβουλευτικής
καθοδήγησης των ωφελούµενων καθ’ όλη της διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
Σύµφωνα µε το υπουργείο Εργασίας συνολικά η διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης και της
πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις αναµένεται να διαρκέσει περίπου 1 έτος.
ΥΠΟΙΚ: ∆εν θα δοθεί νέα παράταση
Το Υπουργείο Οικονοµικών σε σχέση µε την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων
εισοδήµατος
οικονοµικού
έτους
2014
ανακοινώνει
τα
ακόλουθα:
«Μέχρι και χθες Κυριακή είχαν υποβληθεί 4,7 εκατ. δηλώσεις και εκτιµάται ότι εκκρεµούν να
υποβληθούν ακόµη περίπου 1 εκατοµµύριο. Την ίδια στιγµή 450 χιλ. δηλώσεις έχουν
αποθηκευτεί προσωρινά στο σύστηµα. Την προηγούµενη εβδοµάδα και µετά την παράταση
που δόθηκε, σηµειώθηκε µείωση στον ρυθµό υποβολής των δηλώσεων. Ο στόχος της
υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το σύνολο των φορολογουµένων µέχρι και την
ερχόµενη ∆ευτέρα 14 Ιουλίου είναι επιτεύξιµος.
Καλούµε τους Έλληνες φορολογούµενους και τους επαγγελµατίες Λογιστές και Φοροτεχνικούς
στο χρόνο που αποµένει να σπεύσουν και να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις διότι νέα
παράταση δεν πρόκειται να δοθεί και οι εκπρόθεσµες δηλώσεις επισύρουν την επιβολή
προστίµων».
Τη ∆ευτέρα 14 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις
Τη ∆ευτέρα 14 Ιουλίου θα ξεκινήσουν οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν έως και το
Σάββατο 30 Αυγούστου. Στις 20 Ιουλίου ηµέρα Κυριακή, τα καταστήµατα θα είναι ανοικτά σε
όλη τη χώρα από 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.
Ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος µε σχετική ανακοίνωση
ενηµερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι κατά τη διάρκεια τόσο των εκπτώσεων όσο και του
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ανοίγµατος την Κυριακή 20 Ιουλίου οι λιανεµπορικές επιχειρήσεις θα προσφέρουν µεγάλη
ποικιλία προϊόντων τους σε εξαιρετικά ελκυστικές και συµφέρουσες τιµές.
Ικανοποίηση της κυβέρνησης για τη λήξη της απεργίας
Ικανοποιηµένη για την επιστροφή των υπαλλήλων της ∆ΕΗ στην εργασία τους παρουσιάστηκε
η κυβερνητική εκπρόσωπος Σοφία Βούλτεψη, σε τηλεοπτική της συνέντευξη. Μιλώντας στην
τηλεόραση του ΑΝΤ1 η κ. Βούλτεψη υποστήριξε ότι «όταν ο ∆ηµοκρατία λειτουργεί, όλα
λύνονται», προσθέτοντας ότι οι απεργίες θα πρέπει να γίνονται µε συνδικαλιστικά αιτήµατα,
κάτι το οποίο κατά την άποψή της δεν ίσχυε στην περίπτωση της απεργίας της ΓΕΝΟΠ-∆ΕΗ.
Η κυβερνητική εκπρόσωπος επανέλαβε ότι η πώληση της «µικρής ∆ΕΗ» ήταν επιταγή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποστήριξε ότι πρόκειται για µία ζηµιογόνο δηµόσια επιχείρηση και
επισήµανε πως η πώληση γίνεται επειδή ο Οργανισµός χρειάζεται χρήµατα για να αναπτυχθεί
και όταν δεν έχει «το ρευστό που χρειάζεται» πρέπει να το βρει µε άλλους τρόπους.
Στάση εργασίας από τους εργαζόµενους στον ΟΑΣΘ
Στάση εργασίας πραγµατοποιούν σήµερα οι εργαζόµενοι στον Οργανισµό Αστικών
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις
20:00 έως τη λήξη της βάρδιας.
Σε ανακοίνωση του ΟΑΣΘ αναφέρεται ότι το ∆ηµόσιο δεν συµµορφώνεται στις υποχρεώσεις
του, που προκύπτουν από τη συµφωνία που υπογράφηκε το 2001, µε αποτέλεσµα ο
Οργανισµός να έχει φθάσει σε οικονοµικό αδιέξοδο.
∆εν αναγνωρίζει το κλείσιµο των εργοστασίων της ΕΒΖ ο ΣΥΡΙΖΑ
«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναγνωρίζει ως τετελεσµένο το κλείσιµο των εργοστασίων της Ελληνικής
Βιοµηχανίας Ζάχαρης», τονίζουν σε κοινή τους δήλωση οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Λ.
Αµµανατίδου-Πασχαλίδου, ∆. Στρατούλης και Α. Σταµπουλής.
Οι βουλευτές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης προχώρησαν στη δήλωση αυτή µετά την
ανακοίνωση της διοίκησης της ΕΒZ για κλείσιµο των εργοστασίων στις Σέρρες και στην
Ορεστιάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτουν, δεν αναγνωρίζει τέτοια τετελεσµένα και θα πάρει της
αναγκαίες πολιτικές πρωτοβουλίες για την αποτροπή του κλεισίµατος των δύο εργοστασίων
της ΕΒΖ, την επαρκή χρηµατοδότηση και την λειτουργική και παραγωγική ανασυγκρότηση και
εκσυγχρονισµό της Βιοµηχανίας.
Απεργία της Α∆Ε∆Υ την Τετάρτη κατά αξιολόγησης, απολύσεων, περικοπών
Απεργία την Τετάρτη εξήγγειλε η Α∆Ε∆Υ, αντιδρώντας στην αξιολόγηση, τις διαθεσιµότητες/
απολύσεις, τις νέες περικοπές σε µισθούς και συντάξεις, καθώς και στην ιδιωτικοποίηση της
∆ΕΗ.
Η Α∆Ε∆Υ προγραµµατίζει συλλαλητήριο στις 11:00 στην πλατεία Κλαυθµώνος, στην Αθήνα.
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Το Βερολίνο «εξετάζει αντίποινα» στις ΗΠΑ για τα περί διπλού πράκτορα
Ψυχρό άνεµο µεταξύ Βερολίνου και Ουάσινγκτον έχει φέρει η αναφορά του «διπλού
πράκτορα» στο Βερολίνο, ο οποίος φέρεται να έδινε απόρρητα έγγραφα στις ΗΠΑ: Το
γερµανικό υπουργείο Εσωτερικών διαρρέει ότι εξετάζει αντίποινα, την ώρα που οι τίτλοι στις
εφηµερίδες της χώρας προκαλούν πονοκέφαλο στην κυβέρνηση βλέποντας τις γερµανικές
υπηρεσίες «ανήµπορες» απέναντι στην NSA. Πολύ σοβαρή χαρακτηρίζει την υπόθεση η
Άνγκελα Μέρκελ στην πρώτη της αναφορά για το ζήτηµα.
Τη ∆ευτέρα, πρώτο θέµα σε όλα τα γερµανικά ΜΜΕ είναι η αναφορά της Bild πως το
υπουργείο Εσωτερικών εξετάζει το ενδεχόµενο να προχωρήσει σε «µέτρα» εναντίον των ΗΠΑ
εξαιτίας της υπόθεσης. Υπονοείται σαφώς πως θα πρόκειται για παρακολουθήσεις
αµερικανικών επικοινωνιών.

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.

6

