Σεπτέµβριος

Υπόµνηµα ΒΕΘ προς πρωθυπουργό:
∆ώστε λύσεις για την επιχειρηµατικότητα
που αργοπεθαίνει
Η ανάγκη διαµόρφωσης προϋποθέσεων ανάκαµψης της
οικονοµίας, µέσα από ένα ξεκάθαρο και αξιόπιστο πρόγραµµα, µε
προτεραιότητες την επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων, τον
εξορθολογισµό της δηµόσιας διοίκησης, την ενίσχυση της
ρευστότητας για το επιχειρείν, την ολοκλήρωση των
µεταρρυθµίσεων στις αγορές εργασίας, προϊόντων και υπηρεσιών,
επισηµαίνεται µεταξύ άλλων στο υπόµνηµα που παρέδωσε, ο
πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης,
Παναγιώτης Παπαδόπουλος, στον πρωθυπουργό Αντώνη Σαµαρά.
Το υπόµνηµα κατατέθηκε στη συνάντηση του πρωθυπουργού µε
τους παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας, που
πραγµατοποιήθηκε προκειµένου να τον ενηµερώσουν για θέµατα
που τους απασχολούν, εν όψει της επίσκεψης του για τα εγκαίνια
ης
της 78 ∆ΕΘ.
Περιγράφοντας µε µελανά χρώµατα την κατάσταση που
αντιµετωπίζει το επιχειρείν, το ΒΕΘ υπογραµµίζει «δυστυχώς τα
Μνηµόνια όχι µόνο δεν θεράπευσαν τις αδυναµίες της ελληνικής
οικονοµίας, αλλά επιτέθηκαν και στα ελάχιστα υγιή της κύτταρα, µε
αποτέλεσµα να κλείσουν τα τελευταία χρόνια δεκάδες χιλιάδες
επιχειρήσεις και να χαθούν περί τις 900.000 θέσεις εργασίας. Αντί
να δοθεί έµφαση στην προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών, το
βάρος έπεσε στις φορολογικές αυξήσεις και στις οριζόντιες
περικοπές µισθών. Αντί να µειωθεί το κράτος (η προσπάθεια τώρα
φαίνεται ότι αρχίζει να αποδίδει
καρπούς), µε τολµηρές
αποκρατικοποιήσεις και εξορθολογισµό της δηµόσιας διοίκησης,
φορολογούµενοι πολίτες και επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να
καταβάλουν όλο και περισσότερους και βαρύτερους φόρους».
«Σήµερα, µετά από µεγάλες θυσίες, η ελληνική οικονοµία δείχνει να
προσεγγίζει τους δηµοσιονοµικούς στόχους. Όµως η έξοδος από
την ύφεση είναι ακόµη µακριά. Όλοι µας κατανοούµε ότι η Ελλάδα
θα συνεχίσει να δίνει για πολύ καιρό ακόµα έναν αγώνα επιβίωσης,
µία τιτάνια µάχη» ανέφερε ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Παναγιώτης
Παπαδόπουλος υπογραµµίζοντας ότι «η ανάπτυξη, είτε το
θέλουµε, είτε όχι, δεν µπορεί πια να προέλθει από την κατανάλωση
και τον υπερδανεισµό του κράτους. Πρέπει, αντίθετα, να προέλθει
από τις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τοµέα».
Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας το ΒΕΘ προτείνει µία σειρά
µέτρων που θα µπορούσαν να συµβάλλουν προς αυτή την
κατεύθυνση.
Ενίσχυση ρευστότητας
-Μείωση της φορολογικής και ασφαλιστικής επιβάρυνσης των
επιχειρήσεων.
-Ενίσχυση των πόρων από το ΕΣΠΑ και επιτάχυνση των δράσεων
ενίσχυσης των επιχειρήσεων µέσω του ΕΤΕΑΝ και των τραπεζών.
-∆ηµιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας Μικρών Επιχειρήσεων
(ΑΤΜΕ) ειδικού σκοπού µε τραπεζικές εγγυοδοτικές και
χρηµατοδοτικές δυνατότητες, για τις ΜµΕ.
-Ενθάρρυνση του τραπεζικού συστήµατος, ώστε να παρέχει
ρευστότητα σε επιχειρήσεις µέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού
Χρηµατοδότησης και συγκεκριµένα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων.
- Άµεση εξόφληση χρεών του ∆ηµοσίου προς τις επιχειρήσεις, ή
αυτοδίκαιο συµψηφισµό των οφειλών επιχειρήσεων προς το
∆ηµόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
-Ενίσχυση των πόρων για τη δράση «Εξωστρέφεια» του Ο.Α.Ε.Π.
µέσω της οποίας παρέχεται σε εξαγωγικές ΜµΕ
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης,
σας προσκαλεί στα εγκαίνια του περιπτέρου του
την Κυριακή 8 Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 11.30 το πρωϊ

Τα εγκαίνια θα τελέσει ο Υπουργός Μακεδονίας- Θράκης,
κ.Θεόδωρος Καράογλου

Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Πρόεδρος Β.Ε.Θ

Στήριξη µεταποίησης
Μεταξύ άλλων το ΒΕΘ προτείνει να:
-Υπάρχει
συγκεκριµένος χρόνος υπογραφής αποφάσεων
πρακτικών των Επιτροπών ώστε να µη σηµειώνονται άσκοπες
καθυστερήσεις.
-∆οθεί παράταση σε όσα προγράµµατα του ΕΠΑΝ ΙΙ (π.χ. Νέα
Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα, Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες,
Εξωστρέφεια Ι) είναι δυνατό.
-∆ηµιουργηθεί παράρτηµα ΕΤΕΑΝ στην Θεσσαλονίκη, που θα
λειτουργεί µε την συνδροµή των φορέων.
ΕΣΠΑ 2014-2020
Τουλάχιστον το 35% των συνολικών πόρων του νέου ΕΣΠΑ θα
πρέπει να κατευθυνθεί σε προγράµµατα ενίσχυσης ΜµΕ, ενίσχυση
νέων και γυναικών, κατάρτιση σε δεξιότητες προσωπικού και
εργαλεία –υποδοµές στήριξης επιχειρηµατικότητας.
-Να θεσµοθετηθεί υποχρεωτικά διαβούλευση ενός µήνα
τουλάχιστον στο σχεδιασµό ενός προγράµµατος για την ενίσχυση
των ΜµΕ, που θα συµµετέχουν οι αντίστοιχοι φορείς της αγοράς.
Με τον τρόπο αυτό θα σταµατήσει η ενδιάµεση τροποποίηση όρων
και προϋποθέσεων που οφείλονται στην συντριπτική τους
πλειοψηφία σε ελλιπή σχεδιασµό.
-Να ιδρυθεί εθνικό µητρώο συµβούλων για τις ΜµΕ υπό την αιγίδα
της ΚΕΕΕ.
Επιπλέον για την άµεση αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ ύψους 2 δισ.
ευρώ και τη διοχέτευσή τους στην πραγµατική οικονοµία,
προτείνουµε τη σύσταση 59 επιτροπών, στα 59 κατά τόπους
επιµελητήρια, στα οποία θα συµµετέχουν οι πρόεδροι των
επιµελητηρίων,
τεχνοκράτες
και
εκπρόσωποι
τραπεζών
προκειµένου να διασφαλισθεί η τήρηση των τραπεζικών κριτηρίων
δανειοδότησης.
Βελτίωση επιχειρηµατικού κλίµατος - Φορολογία
«Οι σοβαροί επενδυτές, δεν θα έρθουν σε µια χώρα, που
φορολογεί τις επιχειρήσεις δύο και τρεις φορές υψηλότερα σε
σύγκριση µε ανταγωνιστικούς προορισµούς. ∆εν είναι δυνατόν να
µειώνονται οι κατώτατοι µισθοί στο όνοµα της ανταγωνιστικότητας
και την ίδια στιγµή ο τοµέας της µεταποίησης να «γονατίζει»
εξαιτίας της φορολογίας και του υψηλού ενεργειακού κόστους - που
σε πολλούς τοµείς αγγίζει το 50% του συνολικού κόστους της
παραγωγικής διαδικασίας, ξεπερνώντας το εργατικό»

Ασφαλιστικές εισφορές
Το ΒΕΘ ζητά:
-Υλοποίηση της πρότασης για ρύθµιση των ασφαλιστικών οφειλών
των
επιχειρήσεων, µε κεφαλαιοποίησή τους, έως 31/12/2012, µε
αποπληρωµή τρεχόντων υποχρεώσεων για το 2013 και σταδιακή
εξόφληση των οφειλών από το 2014 έως το 2020.
-Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 10%, ώστε να
ευνοηθούν οι προσλήψεις.
- Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 50% τα τρία πρώτα
χρόνια, για τις νέες επιχειρήσεις.
- Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και της άµεσης φορολογίας
κατά 50% τα πρώτα τρία χρόνια, για επιχειρήσεις που δηµιουργούν
νέοι κάτω των 30 ετών.

Πλειστηριασµοί
Πρόταση του ΒΕΘ είναι η παράταση της απαγόρευσης των
πλειστηριασµών για όσο διαρκεί η ύφεση και η προώθηση
ευνοϊκών ρυθµίσεων των «κόκκινων δανείων» ώστε να αυξηθούν
οι δυνατότητες εξυπηρέτησης τους.
Επιπλέον προτείνει την επέκταση της προστασίας της πρώτης
κατοικίας και για όσους έχουν επιχειρηµατικές οφειλές.
ΟΑΕΕ
Οι βασικές προτάσεις του ΒΕΘ για τους χιλιάδες κατ´ ανάγκη
οφειλέτες του ΟΑΕΕ, είναι η αποποινικοποίηση, η αποσύνδεση της
θεώρησης οικογενειακού βιβλιαρίου υγείας, η ενεργοποίηση του
λογαριασµού ανεργίας πέραν του επιδόµατος και στην
ιατροφαρµακευτική κάλυψη και η επανέναρξη καταβολής
τρεχουσών εισφορών µε ελεύθερη επιλογή κλάσης από τους
"ανενεργούς".
Βήµατα για την ανάπτυξη
-Πλήρης ιδιωτικοποίηση των ∆ΕΚΟ που ασκούν επιχειρηµατική
δραστηριότητα.
-Ενεργοποίηση του νόµου για τις Συµπράξεις ∆ηµοσίου και
Ιδιωτικού
Τοµέα.
-Κίνητρα για την επιστροφή των άµεσων ξένων επενδύσεων.
-Συστηµατική και τολµηρή αξιοποίηση της δηµόσιας ακίνητης
περιουσίας.
-∆ηµιουργία Ειδικών Οικονοµικών Ζωνών στις παραµεθόριες
περιοχές, µε πρόβλεψη συγκεκριµένων κινήτρων για επενδύσεις
αλλά και δεσµεύσεων των επενδυτών για τη στήριξη των τοπικών
οικονοµιών.
-Μετατροπή των αεροδροµίων και λιµανιών της χώρας, στην
προκειµένη περίπτωση του αεροδροµίου Μακεδονία και του
λιµανιού της Θεσσαλονίκης, σε πόλους τοπικής ανάπτυξης.
-Ολοκληρωµένο πρόγραµµα κατασκευής ιδιωτικών µαρίνων. Στη
Θεσσαλονίκη γίνεται κατά καιρούς πολύς λόγος για τη δηµιουργία
µαρίνων, οι οποίες µένουν µόνο στο σχεδιασµό.
-Επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων.
-Μείωση του αριθµού των απαιτούµενων διαδικασιών και
εγγράφων για πραγµατοποίηση εξαγωγών.
-Αποτελεσµατικότερη καταπολέµηση του παραεµπορίου. Είναι
άµεση ανάγκη να δηµιουργηθεί ένας κεντρικός, ενιαίος φορέας,
αποκλειστικά υπεύθυνος για το αντικείµενο της δίωξης του
παρεµπορίου, µε πανελλαδική διάρθρωση και αρµοδιότητα. Η
δηµιουργία Σώµατος Ελέγχου και ∆ίωξης Παρεµπορίου
(ΣΕ∆ΙΠ)που αποτελεί πρόταση της ΚΕΕΕ, θα ήταν µία φερέγγυα
επιλογή για τη λύση του προβλήµατος.
«Ο ιδιωτικός τοµέας στην Ελλάδα µπορεί και θέλει να ανταποκριθεί
στην πρόκληση της οικοδόµησης µιας βιώσιµης και δυναµικής
οικονοµίας. Αυτό που ζητούµε είναι προϋποθέσεις και ευκαιρίες για
δηµιουργία» καταλήγει το υπόµνηµα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ανοιχτά καταστήµατα περισσότερες από επτά
Κυριακές, ζητά το ΒΕΘ
Κοµβικό σηµείο για την τόνωση της αγοράς και την καλύτερη
εξυπηρέτηση των τουριστών της Θεσσαλονίκης, που
αυξάνονται
συνεχώς,
χαρακτηρίζει
το
Βιοτεχνικό
Επιµελητήριο της πόλης, τη λειτουργία των καταστηµάτων του
ιστορικού κέντρου περισσότερες από επτά Κυριακές το
χρόνο, που προβλέπει ο νόµος.
«Κυρίαρχο µέληµα θα πρέπει να είναι η επανατοποθέτηση
της οικονοµίας της Θεσσαλονίκης σε υγιείς βάσεις και η
ενίσχυση της σε τουριστικό προορισµό. Είναι δεδοµένο ότι η
Θεσσαλονίκη προσελκύει µεγάλο αριθµό τουριστών από τις
γειτονικές χώρες. Η διεύρυνση της λειτουργίας της αγοράς θα
µπορούσε να επιφέρει σηµαντικά οφέλη στον εµπορικό και
επιχειρηµατικό κόσµο» τονίζει ο
πρόεδρος του ΒΕΘ
Παναγιώτης Παπαδόπουλος.
«Εν δυνάµει πιλότος για το εγχείρηµα του ανοίγµατος των
καταστηµάτων επιπλέον Κυριακές θα ήταν η λειτουργία τους,
τις δύο Κυριακές, κατά τη διάρκεια της ∆ΕΘ» σηµειώνει ο κ.
Παπαδόπουλος, υπογραµµίζοντας ότι «όταν υπάρχει εισροή
τουριστών, αλλά και επισκεπτών από κοντινές πόλεις µε τη
Θεσσαλονίκη, όταν πραγµατοποιούνται πέραν της Γενικής
Έκθεσης και άλλες εµπορικές εκθέσεις που συγκεντρώνουν
πληθώρα κόσµου, δεν είναι δυνατόν µία ζωντανή πόλη, όπως
είναι η Θεσσαλονίκη, να διατηρεί τα καταστήµατα της, τις
Κυριακές κλειστά».
«Καταλυτικής σηµασίας είναι και ο προσδιορισµός των ζωνών
εφαρµογής των νέων µέτρων» σύµφωνα µε τον πρόεδρο του
ΒΕΘ, ο οποίος αναφέρει ότι «χρειάζονται εξειδικευµένες
µελέτες σκοπιµότητας, καθώς η επέκταση του ωραρίου θα
πρέπει να γίνεται µε συγκεκριµένη αιτιολογία. Πρέπει να
εξασφαλιστεί πάση θυσία η προστασία των µικρών
επιχειρήσεων, που ήδη πλήττονται από την οικονοµική
κρίση».
«Κοινός µας στόχος θα πρέπει να είναι η αναζήτηση ενός
παραγωγικού µοντέλου, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες της
κάθε περιφέρειας. Εκτιµούµε ότι µε κοινή συµφωνία όλων των
ενδιαφερόµενων φορέων, θα βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση
για τη λειτουργία των καταστηµάτων της Θεσσαλονίκης, για
τους επισκέπτες της πόλης, τους επιχειρηµατίες και τους
κατοίκους της» καταλήγει ο κ. Παπαδόπουλος.

Σε πιλοτική λειτουργία από σήµερα η ηλεκτρονική
διάθεση των παραβόλων
Τέρµα στις ουρές στα γκισέ των εφοριών, των υπουργείων,
των περιφερειών και των δήµων για την προµήθεια
παραβόλων βάζει η κυβέρνηση. Σήµερα τίθεται σε πιλοτική
λειτουργία η εφαρµογή του ηλεκτρονικού παραβόλου (eΠαράβολο), η οποία θα αντικαταστήσει σταδιακά την έντυπη
µορφή παραβόλου, επιτρέποντας σε πολίτες και επιχειρήσεις
να προµηθεύονται τα παράβολα που τους χρειάζονται χωρίς
να είναι αναγκασµένοι να επισκέπτονται δηµόσιες υπηρεσίες,
πληρώνοντας είτε µέσω του ∆ιαδικτύου είτε µέσω τραπεζών.

ΚΥΠΡΟΣ
Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στην Κύπρο, απέστειλε ενηµερωτικό
σηµείωµα σχετικά µε την αγορά ελαιολάδου στην Κύπρο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στη Λευκωσία, www.agora.mfa.gr ή την ιστοσελίδα
του ΒΕΘ www.veth.gov.gr

Αρχικά, στην πρώτη φάση λειτουργίας της εφαρµογής eΠαράβολο, διαθέσιµα θα είναι µόνο παράβολα του
υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, ωστόσο στη
συνέχεια θα διατίθενται παράβολα και από άλλους δηµόσιους
φορείς αποδέκτες παραβόλων. Για την αγορά του eΠαραβόλου οι ενδιαφερόµενοι θα µεταβαίνουν στον
διαδικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ (www.gsis.gr) επιλέγοντας από τις
«Υπηρεσίες προς Πολίτες» ή «Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις»
τη σχετική εφαρµογή «e-Παράβολο».

Ηλεκτρονικά όλες οι ασφαλιστικές εισφορές από την
1η ∆εκεµβρίου 2013.

«Χαλαρώνει» ο Τειρεσίας για τη χορήγηση µπλοκ
επιταγών σε επιχειρήσεις

Νέος ενιαίος και ηλεκτρονικός τρόπος είσπραξης του
συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών µέσω της µηνιαίας
Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης (ΑΠ∆) που υποβάλλουν
οι επιχειρήσεις τίθεται σε πλήρη εφαρµογή από την 1η
∆εκεµβρίου 2013. Το µέτρο αφορά 1.200.000
εργαζοµένους, εκ των οποίων περίπου 400.000 είναι
ασφαλισµένοι του ΕΤΕΑ (επικουρικό) και περίπου
800.000 είναι δικαιούχοι παροχών πρόνοιας του ιδιωτικού
τοµέα (ΤΑΠΙΤ). «Το νέο σύστηµα», σηµείωσε ο υπουργός
Εργασίας κ. Βρούτσης, «συµβάλλει στην ταχύτερη
απονοµή των παροχών, αλλά και στη δραστική µείωση
της εισφοροδιαφυγής µε όφελος 70 εκατ. ευρώ ετησίως
υπέρ των εργαζοµένων και των συνταξιούχων».

Απόφαση – ανάσα για χιλιάδες επιχειρηµατίες, εξέδωσε η
Τράπεζα της Ελλάδος και αφορά τη χρήση των µπλοκ
επιταγών για όσους είναι γραµµένοι στα… κατάστιχα του
Τειρεσία.

Με το νέο σύστηµα οι εργοδότες θα πρέπει να
υποβάλλουν τις κρατήσεις για επικουρικό και εφάπαξ µαζί
µε τις κρατήσεις για κύρια σύνταξη µέσω της Αναλυτικής
Περιοδικής
∆ήλωσης,
ενώ
το
ολοκληρωµένο
Πληροφοριακό Σύστηµα του ΙΚΑ επεκτείνεται στο σύνολο
των ασφαλιστικών ταµείων. Σήµερα η διαδικασία
καταβολής των εισφορών αυτών - για επικουρικό και
εφάπαξ - γίνεται ξεχωριστά από τη διαδικασία καταβολής
εισφορών για την κύρια σύνταξη, µε διαφορετικό και
γραφειοκρατικό τρόπο, τον «κλασικό, παλιό» τρόπο,
δηλαδή µε χειρόγραφες µισθοδοτικές καταστάσεις. Η
καταβολή των αναλογούντων ποσών, µάλιστα, γίνεται
ανεξάρτητα της δήλωσης, σε λογαριασµούς του κάθε
τοµέα που εντάχθηκε στο Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής
Ασφάλισης.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα επικουρικού ταµείου
στο οποίο η απονοµή των συντάξεων γινόταν βάσει
υπευθύνων δηλώσεων, καθώς υπήρχε παντελής
απουσία
ελέγχου
και
παρακολούθησης
των
καταβαλλοµένων εισφορών.

Πώς θα πληρώσετε σε δόσεις τον φετινό φόρο
εισοδήµατος στην εφορία
Σε… δόσεις θα µπορούν να πληρώσουν τον φετινό φόρο
εισοδήµατος όσοι αδυνατούν να το πράξουν. Για τους
φορολογούµενους που αποδεδειγµένα δεν µπορούν να
εξοφλήσουν τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα, ο έφορος θα
προχωρά σε εξπρές ευνοϊκή ρύθµιση για την τµηµατική
καταβολή των φόρων µε βασικό µοχλό την ένταξή τους στην
πάγια ρύθµιση που προβλέπει εξόφληση των οφειλών που
καθίσταται ληξιπρόθεσµες σε 12 µηνιαίες δόσεις.
Με την κίνηση αυτή, το οικονοµικό επιτελείο επιχειρεί να
βάλει
«φρένο»
στην
περαιτέρω
διόγκωση
των
ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν ήδη υπερβεί τα 60 δισ.
ευρώ ενώ από την αρχή του έτους τα «φρέσκα»
ληξιπρόθεσµα από απλήρωτους φόρους άγγιξαν τα 5 δισ.
ευρώ. Η διευκόλυνση αυτή θα παρέχεται σε όσους
φορολογούµενους αποδείξουν µε παραστατικά και έγγραφα
ότι δεν διαθέτουν εισοδήµατα και περιουσιακά στοιχεία για
να καταβάλλουν εµπρόθεσµα τις δόσεις του φόρου
εισοδήµατος,
εισφοράς
αλληλεγγύης
και
τέλους
επιτηδεύµατος. Μάλιστα µε την υποβολή της αίτησης, ο
φορολογούµενος θα πρέπει να δηλώσει µε υπεύθυνη
δήλωση το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων (κινητή
και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε µορφής).

Η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεµάτων της
Τράπεζας της Ελλάδος άλλαξε τα κριτήρια για τη χρήση
βιβλιαρίου επιταγών από εκδότες ακάλυπτων επιταγών που
έχουν
αναγγελθεί
στον
Τειρεσία.
Μέχρι σήµερα οι εκδότες ακάλυπτων επιταγών συνολικού
ύψους 1.000 ευρώ (αθροιστικά σε διάστηµα 12 µηνών)
στερούνταν το βιβλιάριο επιταγών τους για 12 µήνες. Βάσει
της νέας απόφασης, η στέρηση του βιβλιαρίου ισχύει για
συνολικά ποσά ακάλυπτων επιταγών άνω των 5.000 ευρώ,
ενώ παράλληλα µειώνεται ο χρόνος στέρησης του βιβλιαρίου
από 12 σε 6 µήνες. Αυξάνεται δηλαδή το ποσοστό της
ακάλυπτης επιταγής και µειώνεται ο χρόνος… τιµωρίας του
επιχειρηµατία.
Η συγκεκριµένη απόφαση αναµένεται να βοηθήσει σηµαντικά
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις που παρουσίαζαν
πρόσκαιρα
προβλήµατα
επιβίωσης.
Αλλαγές αναµένονται και στον τρόπο «αντιµετώπισης» από
τον Τειρεσία των επιχειρηµατιών. Θα λαµβάνεται
υποχρεωτικά υπόψη τόσο η τρέχουσα οικονοµική συγκυρία
όσο και το πιστωτικό προφίλ του κάθε δανειολήπτη. Έµφαση
θα δίνεται στη συνολική εικόνα και όχι σʼ ένα επιµέρους
αρνητικό στοιχείο. Έτσι λοιπόν εκείνος που ικανοποιεί, µε
βάση τη συνολική του βαθµολογία, τα κριτήρια θα
δανειοδοτείται µε έναν καθαρό και αντικειµενικό τρόπο.
Επιπλέον τα κριτήρια βαθµολόγησης έχουν προσαρµοστεί
στα δεδοµένα της σηµερινής οικονοµικής κατάστασης και θα
συνεχίσουν να µεταβάλλονται ανάλογα µε την όποια εξέλιξη
καθώς επικαιροποιούνται κάθε 6 µήνες. Με τον τρόπο αυτό
τα πιστωτικά ιδρύµατα δεν θα µπορούν σε καµία περίπτωση
να αρνούνται τη χρηµατοδότηση για όσους πραγµατικά τη
δικαιούνται.
"Ο πενταπλασιασµός του ορίου, αλλά και η µείωση του
χρόνου στέρησης του µπλοκ επιταγών αναµένεται να
συµβάλλει έτσι ώστε πολλές µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις
να συνεχίσουν να διαθέτουν µπλοκ επιταγών ακόµη και εάν
αντιµετωπίζουν µία παροδική αδυναµία εκπλήρωσης
οικονοµικών υποχρεώσεων. Με τον τρόπο αυτό θα µπορούν
να συνεχίσουν οµαλά τη λειτουργία τους όπως ακριβώς την
είχαν σχεδιάσει" αναφέρει το υπουργείο Ανάπτυξης.

Όσοι υπαχθούν στη ρύθµιση θα µπορέσουν να εξοφλήσουν
την οφειλή, µε ετήσιο επιτόκιο 8,5%, σε έως 12 µηνιαίες
δόσεις µε το ποσό της κάθε δόσης να µην µπορεί να είναι
µικρότερο των 15 ευρώ.
Στον οφειλέτη που είναι συνεπής στη ρύθµιση θα χορηγείται
αποδεικτικό ενηµερότητας των οφειλών του προς το
∆ηµόσιο µηνιαίας
διάρκειας
ενώ
σε
περίπτωση
καθυστέρησης µιας δόσης, αυτή θα καταβάλλεται µε
επιβάρυνση 15% εντός της προθεσµίας καταβολής της
επόµενης δόσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο έφορος θα
έχει τη δυνατότητα να χορηγήσει 24 µηνιαίες δόσεις.
Η πληρωµή των δόσεων θα διενεργείται στις τράπεζες, το
Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και τα ΕΛΤΑ, µε πάγια εντολή
πληρωµής των επόµενων δόσεων, χωρίς να επιβάλλεται
στον οφειλέτη οικονοµική επιβάρυνση για την εντολή αυτή.

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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04/09/2013
ΑΡ.
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΧΘΥΗΡΩΝ
&
ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΩΝ
ΤΗΛ: 2310 894612 & 2310 893915

2/2013
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΟΣΤΡΑΚΟΕΙ∆ΩΝ,
ΝΩΠΩΝ
&
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ,
ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΤΗΣ
ΦΡΟΥΡΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

502

04/09/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 31/13 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ
ΤΗΛ: 210-8705013 ΚΑΙ 210-8705015

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

507

04/09/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 8/13 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Π. ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΝ, ΣΤΟ ΝΣ ΓΙΑ ∆ΥΟ (2) ΕΤΗ ΤΗΛ: 2105531425

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ – ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ

543

05/09/2013
∆ΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΧΟΡΗΓΗΤΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ
∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ
&
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
∆ΙΑΦΟΡΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΟΡΓΑΝΑ
ΠΡΟΣΑΡΤΩΜΕΝΑ
ΣΕ
ΜΗΧΑΝΗΜΤΑ,
ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ,
ΣΑΚΟΙ
ΕΙ∆ΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
(CPV
33190000-8) ΤΗΛ: 213 2041776

ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

482

6. 05/09/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 06/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ
7. 06/09/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 07/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ
8. 06/09/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 08/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΑΝΤΙΩΝ
9. 11/09/2013 ΑΡ.∆ΙΑΚΥΡΗΞΗΣ 09/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΚΟΜΠΡΕΣΩΝ
10. 11/9/2013 ΑΡ.∆ΙΑΚΥΡΗΞΗΣ 11/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΑΧΑΙΡΙ∆ΙΩΝ ΤΗΛ.: 2132068917 ΚΑΙ 2132068918

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ –
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.

463

05/09/2013
ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 18/13 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ Ι∆ΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 251 ΓΝΑ» ΤΗΛ: 210-8705015 ΚΑΙ 2108705013

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

516

05/09/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
ΑΡΤΟΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΤΗΛ: 2531021112

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

462

06/09/2013
ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 20/13 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ Ι∆ΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 251 ΓΝΑ» ΤΗΛ: 210-8705015 ΚΑΙ 2108705013

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

536

06/09/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ADRIATIC
MODEL FOREST - AMF"ΤΗΛ: 26653601

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

544

06/09/2013
ΑΡ.
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
8/2013
∆ΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
α)ΤΟΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
&
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΤΩΝ
ΓΡΕΑΤΙΩΝ
Υ∆ΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΙΩΝ
ΑΓΩΓΩΝ
&
β)
ΤΟΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ,
ΤΩΝ
ΡΕΙΘΡΩΝ
&
ΤΩΝ
ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ
ΤΩΝ
Ο∆ΩΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

501

09/09/2013 ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 33/13 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΤΗΛ:
210-8705013 ΚΑΙ 210-8705015

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΙΙΙ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ∆/ΝΣΗ
ΕΦΟ∆. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ/ΙΙ

Επισκεφθείτε µέσω της ιστοσελίδας του Επιµελητηρίου µας www.veth.gov.gr
•
Την ηλεκτρονική πλατφόρµα που προσφέρει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Συνήγορου του
Βιοτέχνη bizhHELP ή στο www.bizhelp.gr για οποιοδήποτε πρόβληµα αντιµετωπίζεται µε
∆ηµόσια Υπηρεσία ή θέλετε να υποβάλλεται οποιοδήποτε ερώτηµα.
•
Την ηλεκτρονική πλατφόρµα που προσφέρει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής ∆ικτύωσης b2bmall ή
στο www.b2bmall.eu, προκειµένου να ενηµερώνεστε και να προµηθεύεστε προϊόντα µελών
του επιµελητηρίου.

