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ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ: Οδηγίες για τη λήξη χρόνου υλοποίησης έργων του προγράμματος
Μεταποίηση
Έως και τις 30/11/2014, παρατάθηκε η λήξη του χρόνου υλοποίησης των έργων του
προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες», σύμφωνα με την υπ. Αριθμ.
8761/2231/14-07-2014 απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Αφορά όσες επιχειρήσεις έχουν ήδη εγκριθεί για αίτημα παράτασης με αποδεδειγμένη
υλοποίηση του 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού (εξοφλημένες δαπάνες
συμπεριλαμβανομένων προκαταβολών).
Σύμφωνα με το ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, όλες οι επιχειρήσεις που πληρούν την παραπάνω
υποχρέωση πρέπει έως την 30/11/2014 να έχουν υλοποιήσει το σύνολο του Φυσικού και
Οικονομικού Αντικειμένου (έκδοση παραστατικών – τιμολογίων, εξόφληση δαπανών
κλπ) καθώς και να έχουν προχωρήσει σε έκδοση αδείας λειτουργίας (όπου απαιτείται)
όπου θα περιλαμβάνεται ο εξοπλισμός που προμηθεύτηκε η επιχείρηση στα πλαίσια του
προγράμματος. Επιπλέον έως την ίδια ημερομηνία πρέπει να έχει υποβληθεί το αίτημα
τελικού ελέγχου (ηλεκτρονικά) στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
(www.ependyseis.gr/mis).
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Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή μη υποβολής αιτήματος τελικού ελέγχου έως την
30/11/2014, το έργο θα παραπεμφθεί αυτοδικαίως στην Επιτροπή Παρακολούθησης για
απένταξη. Ειδικά για επιχειρήσεις που έχουν λάβει προκαταβολή ή ενδιάμεση δόση από
το πρόγραμμα, μετά την απόφαση απένταξης θα κινηθεί η διαδικασία έντοκης
επιστροφής του ποσού προκαταβολής που είχαν λάβει.
Επισημαίνεται ότι αιτήματα ελέγχου για τα οποία διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο
αλλαγές η/και μείωση στο υλοποιημένο φυσικό αντικείμενο του έργου, θα
παραπέμπονται - μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου - στην Επιτροπή Παρακολούθησης
του προγράμματος για αποδοχή των παραπάνω αλλαγών. Εφόσον δε οι αλλαγές η/και
μειώσεις στο φυσικό αντικείμενο είναι εκτεταμένες, θα εξετάζεται και ο ολοκληρωμένος
χαρακτήρας του έργου καθώς και το αν εξακολουθεί να εξυπηρετεί τους στόχους του
προγράμματος, καθώς σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να οδηγηθεί σε απένταξη.
Άνοιξε η εφαρμογή για το νέο καθεστώς ΦΠΑ
Την ηλεκτρονική εφαρμογή που επιτρέπει σε όσους επαγγελματίες το επιθυμούν να
ενταχθούν στο νέο ειδικό καθεστώς του ΦΠΑ (το περίφημο καθεστώς του άρθρου 39β)
έθεσε στη διάθεση του κοινού η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Μέσω της εφαρμογής οι υπόχρεοι σε καταβολή ΦΠΑ με
τζίρο έως 500.000 μπορούν να δηλώσουν στο υπουργείο Οικονομικών ότι επιθυμούν να
ενταχθούν στο νέο σύστημα έτσι ώστε να καταβάλλουν τον ΦΠΑ όχι όταν εκδίδουν το
τιμολόγιο αλλά όταν εισπράττουν την αμοιβή τους από το πελάτη τους.
Η χρήση της εφαρμογής είναι εξαιρετικά απλή. Ο ενδιαφερόμενος βλέπει τα στοιχεία της
εταιρείας του (επωνυμία, ΑΦΜ, Ημερομηνία έναρξης Εργασιών, ετήσιο κύκλο
προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου και κύκλο εργασιών της τρέχουσας διαδοχικής
περιόδου μέχρι την ημερομηνία ένταξης) και απλώς πατάει την ένδειξη «υποβολή» σε
περίπτωση που θέλει να ενταχθεί στο νέο καθεστώς.
Πρόστιμα 23,59 εκατ.ευρώ για αδήλωτη εργασία το καλοκαίρι
Πρόστιμα συνολικού ύψους 23.590.966 ευρώ επιβλήθηκαν το τρίμηνο ΙουνίουΑυγούστου 2014, στο πλαίσιο των ελέγχων για την αδήλωτη εργασία, όπως ανακοίνωσε
το υπουργείο Εργασίας παρουσιάζοντας τον απολογισμό δράσης του επιχειρησιακού
σχεδίου «Άρτεμις».
Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν τη θερινή περίοδο αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50%
των προστίμων που επιβλήθηκαν συνολικά από τις 15 Σεπτεμβρίου 2013, οπότε και
ξεκίνησε η εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου κατά της «μαύρης» εργασίας.
Ειδικότερα, μέσα σε ένα χρόνο (15 Σεπτεμβρίου 2013 – 31 Αυγούστου 2014)
επιβλήθηκαν συνολικά πρόστιμα ύψους 40.589.987 ευρώ.
Σε ό,τι αφορά αναλυτικότερα τον φετινό Αύγουστο, ελέγχθηκαν 2.969 επιχειρήσεις και
σε σύνολο 15.100 εργαζομένων βρέθηκαν αδήλωτοι οι 654, δηλαδή το 4,33%.
Παράλληλα, τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν για τις παραπάνω παραβάσεις ανήλθαν στα
6.976.262 ευρώ.
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ΔΝΤ: Πρωταθλήτρια κόσμου στη δημοσιονομική προσαρμογή η Ελλάδα
Πρωταθλήτρια κόσμου στη δημοσιονομική προσαρμογή ανακηρύσσει την Ελλάδα το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σύμφωνα με το ΔΝΤ η Ελλάδα θα εμφανίσει το 2014 το
μεγαλύτερο κυκλικά προσαρμοσμένο πρωτογενές πλεόνασμα διεθνώς, επίδοση που
αναμένεται να επαναλάβει και τη διετία 2015 - 2016.
Από την έκθεση του ΔΝΤ «Δημοσιονομικό Παρατηρητήριο» (Fiscal Monitor) που
παρουσιάστηκε σήμερα Τετάρτη στην Ουάσιγκτον από τον διευθυντή του Τμήματος
Δημοσιονομικών Υποθέσεων του Ταμείου, Βιτόρ Γκασπάρ, προκύπτει πως οι
δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδος είναι εντυπωσιακές σε διεθνές επίπεδο τόσο στο
σκέλος της καταγραφής πρωτογενών πλεονασμάτων, όσο και στο σκέλος του ελέγχου
των δαπανών για συντάξεις και παροχές υγείας.
Το ΔΝΤ προβλέπει για την Ελλάδα πρωτογενές πλεόνασμα 1,5% του ΑΕΠ εφέτος, 3% του
ΑΕΠ το 2015 και 4,5% του ΑΕΠ το 2016, ενώ αναμένει μείωση του δημοσιονομικού
ελλείμματος στο 2,7% του ΑΕΠ το 2014, στο 1,9% του ΑΕΠ το 2015 και στο 0,6% το
2016.
Σε εξέλιξη η συζήτηση στη Βουλή για την ψήφο εμπιστοσύνης
Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί της πρότασης
για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης, που θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Παρασκευής. Το
ενδιαφέρον είναι στραμμένο στην αναμενόμενη αντιπαράθεση των πολιτικών αρχηγών
που θα προηγηθεί της ψηφοφορίας.
Κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης και για το
γεγονός ότι ο πρωθυπουργός απουσιάζει από τη συζήτηση, καθώς βρίσκεται στις
Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής.
Χθες, κατά την πρώτη ημέρα της συζήτησης οι τόνοι ανέβηκαν όταν ο εισηγητής του
ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Δραγασάκης κατήγγειλε ότι αρκεί ένα τηλέφωνο στο Μαξίμου για να
ακυρωθεί ένας νόμος. Άμεση ήταν η αντίδραση του υπουργού Επικρατείας Δημήτρη
Σταμάτη, ο οποίος κάλεσε τον κ. Δραγασάκη να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία.
Σφοδρή σύγκρουση Χρυσοχοΐδη-Βενιζέλου
Ανέβηκαν οι τόνοι στη συνεδρίαση της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, όταν πήρε το λόγο ο Μιχάλης
Χρυσοχοίδης και ανέγνωσε μια πολυσέλιδη εισήγηση-πλατφόρμα για τα οργανωτικά του
ΠΑΣΟΚ, το έλλειμα δημοκρατικής λειτουργίας του κόμματος, την αναποτελεσματικότητα
του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, με κορυφαίο παράδειγμα τη λίστα Λαγκάρντ και τη
φοροδιαφυγή των πλουσίων. Ο υπουργός Μεταφορών επανέλαβε τις ίδιες ενστάσεις που
διατύπωσε σε προηγούμενες κλειστές συνεδριάσεις των υπουργών του ΠΑΣΟΚ και στην
Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, διχάζοντας την ΚΟ.
Σύμφωνα με το in.gr, πολλοί βουλευτές θεώρησαν άστοχη την παρέμβαση του λίγες ώρες
προτού ξεκινήσει η τριήμερη συζήτηση στη Βουλή για την ψήφο εμπιστοσύνης. Άλλοι
έλεγαν ότι δεν έπρεπε να απαντήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα σε υψηλούς
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τόνους τη στιγμή που όσα είπε στην ομιλία του βρήκαν θερμή αποδοχή από ολόκληρη
την ΚΟ του κόμματος.
Απολογείται ο Ρουμάνος οδηγός της νταλίκας
Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή ο 39χρονος Ρουμάνος οδηγός
της νταλίκας που συνελήφθη την Κυριακή μετά τη φονική καραμπόλα στην Εγνατία Οδό.
O 39χρονος είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά
συρροή και της σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή. Προανακριτικά, ο οδηγός
της νταλίκας φέρεται να ισχυρίστηκε ότι μετά τα διόδια του Πολυμύλου χάλασε το
σύστημα πέδησης του οχήματος με συνέπεια να «χάσει» τελείως τα φρένα του.
Τον ισχυρισμό αυτόν φέρεται να επιβεβαίωσε ο 46χρονος συνοδηγός της νταλίκας, ο
οποίος εμφανίστηκε στην Αστυνομία σχεδόν δύο 24ωρα μετά τη φονική καραμπόλα.
Ωστόσο ο πραγματογνώμονας, αλλά και ο συνοδηγός του, λένε ότι το πρόβλημα
προέκυψε πολύ αργότερα. "Το πρόβλημα με τα φρένα το καταλάβαμε στις τελευταίες
σήραγγες. Περίπου 6 χιλιόμετρα πριν από το σημείο του δυστυχήματος", είπε ο
συνοδηγός στη δική του κατάθεση.
Βορίδης: Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τυχόν κρούσμα Έμπολα
«Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τυχόν κρούσμα», διαβεβαίωσε ο υπουργός
Υγείας, Μάκης Βορίδης. Μιλώντας στον "Αnt1" o κ. Βορίδης ανέφερε πως η Ελλάδα
συμμορφώθηκε με τις οδηγίες του ΠΟΥ και περιγράφοντάς τα προληπτικά μέτρα είπε ότι
«πρόκειται για ταξιδιωτικές οδηγίες που βρίσκονται σε όλα τα σημεία εξόδου από τη
χώρα, υπάρχουν οδηγίες γι’ αυτούς που έρχονται από αυτές τις χώρες».
Ακόμα ενημέρωσε πως έχει οριστεί νοσοκομείο αναφοράς, αν υπάρξει ύποπτο κρούσμα,
έχει προσδιοριστεί το κτήριο που έχει το κατάλληλο προσωπικό, το κατάλληλο ρουχισμό
και υπάρχει και το κατάλληλο εργαστήριο που θα κάνει την ανάλυση που χρειάζεται για
να πιστοποιηθεί ότι πρόκειται για τον Έμπολα. Αρνήθηκε ωστόσο να ενημερώσει για
ποιο νοσοκομείο πρόκειται και έκλεισε το θέμα λέγοντας ότι «θα υπάρξει ανακοίνωση
μέσα στον επόμενο μήνα».
Θανατώθηκε ο σκύλος της νοσοκόμας που προσεβλήθη από τον Έμπολα
Θανατώθηκε την Τετάρτη ο Εξκάλιμπερ, ο σκύλος της Ισπανίδας νοσοκόμας που
προσεβλήθη από τον ιό Έμπολα, έπειτα από απόφαση των ισπανικών αρχών, σύμφωνα
με ανακοίνωση του δήμου της Μαδρίτης.
Η ευθανασία του Εξκάλιμπερ προκάλεσε διαμαρτυρίες από υπέρμαχους των
δικαιωμάτων των ζώων, ενώ 374.000 άνθρωποι είχαν υπογράψει μια αίτηση με την
οποία ζητούσαν ο σκύλος «να μπει σε καραντίνα», αντί να του γίνει ευθανασία,
υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται για έναν απλό σκύλο, αλλά «για ένα μέλος της
οικογένειας». Στη διάρκεια των επεισοδίων που ξέσπασαν όταν οι αρχές έπιασαν τον
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Εξκάλιμπερ μεταξύ των διαδηλωτών και της αστυνομίας τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι,
σύμφωνα με έναν ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου.
Οι τζιχαντιστές ελέγχουν το ένα τρίτο του Κομπανί, σύμφωνα με ακτιβιστές
Η μάχη για το κουρδικό Κομπανί συνεχίζεται, με αναφορές από το έδαφος να
υποστηρίζουν ότι οι τζιχαντιστές ελέγχουν το ένα τρίτο της πόλης. Οι αμερικανικές
αεροπορικές επιδρομές συνεχίστηκαν, αλλά οι το Πεντάγωνο -πιέζοντας και την Τουρκία
να δράσει- τόνισε ότι δεν αρκούν για να κρατηθεί η πόλη.
«Η ISIS ελέγχει πάνω από το ένα τρίτο του Κομπανί» ανέφερε την Πέμπτη, σύμφωνα με
το Reuters, ο επικεφαλής της οργάνωσης Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων
Δικαιωμάτων, το οποίο συλλέγει πληροφορίες από το συριακό έδαφος. Οι τζιχαντιστές,
υποστήριξε, ελέγχουν το ανατολικό τμήμα της πόλης, μικρό τμήμα στα βορειοανατολικά
και μία περιοχή στα νοτιοανατολικά.

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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