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Από 1 έως 21 Οκτωβρίου η υποβολή του Ε4
Tην καθιέρωση ειδικού ερωτηματολογίου με το οποίο θα αποτυπώνονται οι ανάγκες των
ελληνικών επιχειρήσεων σε ειδικότητες και δεξιότητες εργαζομένων, προβλέπει, μεταξύ
των άλλων, απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Oι
επιχειρήσεις θα υποβάλουν συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο, ταυτόχρονα με την
υποβολή των καταστάσεων προσωπικού που γίνεται κάθε χρόνο. Η συμπλήρωση του
«Εντύπου Έρευνας Ανίχνευσης Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες και
Δεξιότητες», θα είναι κατ' αρχή προαιρετική. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση,
αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια ανίχνευσης των αναγκών του ιδιωτικού τομέα που θα
συνδράμει σημαντικά στην ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης, στη στόχευση
της κατάρτισης και στην ανάπτυξη του θεσμού της μαθητείας. Στόχος του υπουργείου
Εργασίας είναι η δημιουργία στο μέλλον, ενός μόνιμου μηχανισμού διάγνωσης των
αναγκών της αγοράς εργασίας.
Επιπλέον, ορίζεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή των ετήσιων καταστάσεων προσωπικού
των επιχειρήσεων, δηλαδή το έντυπο Ε4, θα γίνεται το χρονικό διάστημα από 1 έως 21
Οκτωβρίου κάθε έτους. Η χρονική περίοδος που παρέχεται για την υποβολή, είναι
μικρότερη από εκείνη που ίσχυε έως σήμερα, όμως οι επιχειρήσεις δεν θα χρειάζεται
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πλέον να καταγράψουν εξαρχής το σύνολο του προσωπικού τους που είναι ήδη
καταγεγραμμένο στο σύστημα «Εργάνη», αλλά μόνο τις μεταβολές που έχουν
μεσολαβήσει. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται για κάθε έτος με απόφαση του
υπουργού κατόπιν εκτίμησης των περιστάσεων, ενώ δεν απαιτείται η ηλεκτρονική
κατάθεση συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού όταν η επιχείρηση ή εκμετάλλευση
αλλάζει νόμιμο εκπρόσωπο. Η καταγραφή των μεταβολών αυτών, παρέχει στο σύστημα
τη δυνατότητα να καταγράφει σε ημερήσια βάση όχι μόνο τον ακριβή αριθμό του
συνόλου των μισθωτών εργαζομένων στη χώρα αλλά και την εξέλιξή τους.
Έκπτωση 20% στον ΕΝΦΙΑ για τα κενά χωρίς ρεύμα
Έκπτωση 20% για τα κενά μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα σε όλη τη διάρκεια του 2013
προβλέπει η ρύθμιση με τις διορθώσεις για τον ΕΝΦΙΑ που απεστάλη στα κόμματα και
κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Τρίτης. Συνεπώς, εάν ένα ακίνητο ήταν
ενοικιασμένο για κάποιο διάστημα εντός του 2013, ο ιδιοκτήτης του δεν δικαιούται την
έκπτωση. Το ποσοστό της έκπτωσης οριστικοποιήθηκε χθες σε σύσκεψη του υπουργού
Οικονομικών Γκ. Χαρδούβελη με τον υφυπουργό Οικονομικών Γ.Μαυραγάνη και τη γ.γ
Δημοσίων Εσόδων Κατ. Σαββαΐδου.
Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση «προκειμένου κατά το έτος 2014 να
ελαφρυνθούν φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και έχουν
δικαιώματα επί κύριων χώρων κατοικιών, μονοκατοικιών, διαμερισμάτων και
επαγγελματικών στεγών, τα οποία παρέμειναν καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου
έτους (2013) κενά και ουδόλως κατά το έτος αυτό ηλεκτροδοτήθηκαν, προβλέπεται ότι ο
προκύπτων φόρος (κύριος και συμπληρωματικός) μειώνεται κατά 20%. Είναι αυτονόητο,
ότι η διάταξη αυτή αφορά αποκλειστικά τα ανωτέρω κτίσματα τα οποία έχουν
αποπερατωθεί και ηλεκτροδοτηθεί, πλην, όμως, καθ’ όλο το έτος 2013, παρέμειναν κενά
και δεν ηλεκτροδοτήθηκαν. Αυτονόητα, για τα ακίνητα της κατηγορίας αυτής δεν μπορεί
να
εφαρμοστεί
ο
Συντελεστής
Ημιτελών
Κτισμάτων».
Επίσης, στη ρύθμιση «κλειδώνουν» οι έξι δόσεις για την καταβολή των δόσεων, με πρώτη
πληρωμή ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 και τελευταία στις 28 Φεβρουαρίου 2015. Ο
ΕΝΦΙΑ δεν συμψηφίζεται με επιστροφές φόρου. Δηλαδή οι φορολογούμενοι θα
εισπράττουν τις επιστροφές ανεξαρτήτως της οφειλής τους για τον ΕΝΦΙΑ.
Βουλευτές της ΝΔ κατά Γκ.Χαρδούβελη για τον ΕΝΦΙΑ
Έντονες αναταράξεις στη ΝΔ εξακολουθεί να προκαλεί ο ΕΝΦΙΑ, παρά τις βελτιώσεις που
επήλθαν. Την Τρίτη βουλευτές της ΝΔ επιτέθηκαν με βαρύτατους χαρακτηρισμούς -εν
απουσία του- κατά του υπουργού Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη, ενώ ακούστηκε και η
διαμαρτυρία: «Δεν θα επανεκλεγούμε. Μας καταστρέφετε».
Μιλώντας στο Mega το πρωί της Τετάρτης, ο βουλευτής της ΝΔ Ανδρέας Ψυχάρης
δήλωσε ότι πρόκειται για «διαστημικές ανοησίες ότι ο ΕΝΦΙΑ είναι δίκαιος φόρος».
Επισήμανε ότι «έχει πολύ καιρό να συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ» και
τόνισε ότι έτσι «δεν μπορούμε να βοηθήσουμε». Ο κ. Ψυχάρης τόνισε ότι οι βουλευτές της
ΝΔ θέλουν να βοηθήσουν την κυβέρνηση, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς να έχουν
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ενημέρωση και χωρίς να έχει διαβουλευτεί η κυβέρνηση μαζί τους. Το βράδυ της Τρίτης,
ο υπουργός Οικονομικών επρόκειτο να ενημερώσει τους βουλευτές της ΝΔ για τη νέα
ρύθμιση, ωστόσο κάτι τέτοιο τελικά δεν έγινε, με αποτέλεσμα τα «γαλάζια» στελέχη να
εκραγούν.
Ποιες αλλαγές έρχονται στην εκκαθάριση και αναδιάρθρωση των τραπεζών
Σε τελική ευθεία εισέρχεται η προετοιμασία της κυβέρνησης για την ενσωμάτωση στο
Εθνικό Δίκαιο της Κοινοτικής Οδηγίας για την Εκκαθάριση και Αναδιάρθρωση των
Τραπεζών (Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD) η οποία θα εφαρμοσθεί από
την 1η Ιανουαρίου 2015 σε όλη την ΕΕ. Η Οδηγία προβλέπει πως οι κοινοί κανόνες για
την εκκαθάριση των τραπεζών θα εφαρμόζονται από το 2015 σε όλη την ΕΕ, ενώ οι
λεγόμενοι κανόνες «διάσωσης εκ των έσω» (bail - in ) για τους κατόχους ομολόγων
υψηλής διαβάθμισης των τραπεζών (senior bondholders) το 2016.
Στα πλαίσια της BRRD οι εθνικές Αρχές της ΕΕ θα πρέπει να συστήσουν ταμεία
εκκαθάρισης των τραπεζών ή να επιβάλλουν αντίστοιχες εισφορές, οι οποίες θα
ανέλθουν την επόμενη δεκαετία στο 1% των καλυμμένων καταθέσεων, που αντιστοιχεί
σε ποσό περίπου 70 δισ. ευρώ για το σύνολο της ΕΕ έως το 2025. Οι πόροι των ταμείων
αυτών θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη τραπεζικών ζημιών έως το 5% του
ενεργητικού της τράπεζας, μόνο αφού έχει προηγηθεί «bail-in». Οι ασφαλισμένες
καταθέσεις έως 100.000 ευρώ εξαιρούνται από το «bail - in», ενώ οι μη ασφαλισμένες
καταθέσεις (μεγαλύτερες από 100.000 ευρώ) των φυσικών προσώπων και των μικρών
επιχειρήσεων θα έχουν προνομιακή μεταχείριση στη σειρά με την οποία θα εφαρμοσθεί
το «bail –in».
Στο 1 εκατ. ευρώ οι ζημιές στη Β. Ελλάδα από τα λουκέτα ρωσικών tour operator
Φόβους ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν κι άλλες πτωχεύσεις τουριστικών γραφείων
μεσαίου βεληνεκούς της Ρωσίας εκφράζουν φορείς του τουρισμού στη Βόρεια Ελλάδα,
μετά και το τρίτο κατά σειρά «κανόνι» στην αγορά, αυτό του ταξιδιωτικού γραφείου
Solvex-Τourne, με έδρα την Αγία Πετρούπολη. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι
βρίσκονται στην Ελλάδα συνολικά 3.000 Ρώσοι πελάτες του Solvex, οι οποίοι θα
χρειαστεί να παρατείνουν υποχρεωτικά τη διαμονή τους, μέχρις ότου η ρωσική πλευρά
ανακοινώσει το πρόγραμμα των πτήσεων με τις οποίες θα αναχωρήσουν για την πατρίδα
τους.
Από τις διαδοχικές χρεοκοπίες των πρακτορείων Labirin και Intaer τους προηγούμενους
μήνες, οι ελληνικές επιχειρήσεις εκτιμάται ότι απώλεσαν τζίρο 6-7 εκατ. ευρώ, εκ των
οποίων περίπου 1 εκατ. στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ το νέο λουκέτο αυξάνει περαιτέρω τις
πιέσεις, όπως επισήμανε, μιλώντας στο ΑΠΕ, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων και του
Οργανισμού Τουρισμού Χαλκιδικής, Γρηγόρης Τάσιος.
Δημόσιος υπάλληλος έλειψε απ' την υπηρεσία του 1.000 μέρες σε… 3 χρόνια
Ακόμη και στο παράλογο κάποιες φορές υπάρχει μέτρο. Χαρακτηριστική περίπτωση
αυτή δημοτικού υπαλλήλου που στο διάστημα 2010 έως 2013 απουσίαζε
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αδικαιολογήτως από την υπηρεσία του 1.005 ημέρες, αλλά και αυτή ενός ταμία δήμου
που μετέφερε μέσω συστήματος e-banking το ποσό των 578.035,18 ευρώ στον
προσωπικό του λογαριασμό.
Όπως προκύπτει από στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθμισης συνολικά 562 δημόσιοι υπάλληλοι απολύθηκαν το πρώτο οκτάμηνο του
2014 για ποινικά ή πειθαρχικά παραπτώματα.
Πακιστάν: 24 νεκροί από την κατάρρευση τεμένους στη Λαχώρη
Τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την κατάρρευση τεμένους στη
Λαχώρη, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Το τέμενος βρίσκεται σε μια φτωχή συνοικία της
Νταρογαουάλα. Τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης της στέγης παραμένουν άγνωστα,
αλλά αξιωματούχοι εκτιμούν ότι συνδέεται με τις πλημμύρες εξαιτίας των
καταρρακτωδών βροχοπτώσεων.
Το Πακιστάν και ιδιαίτερα η επαρχία του Πουντζάμπ, πρωτεύουσα της οποίας είναι η
Λαχώρη, πλήττεται από τις καταρρακτώδεις βροχές των μουσώνων που στη διάρκεια της
τελευταίας εβδομάδας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 231 ανθρώπους.
Παράλληλα έχουν προκαλέσει καταστροφές σε εκατοντάδες χωριά και έχουν
πλημμυρίσει καλλιεργήσιμα εδάφη.

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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