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Κραυγή αγωνίας των βιοτεχνών για το μέλλον του ΟΑΕΕ
Την αγωνία του βιοτεχνικού κόσμου για το μέλλον του Οργανισμού Ασφάλισης
Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) μετέφερε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) Παναγιώτης Παπαδόπουλος στον γενικό γραμματέα του
υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Παναγιώτη Κοκκόρη κατά τη
διάρκεια ενημερωτικής εκδήλωσης που διοργάνωσε το ΒΕΘ.
«Απαιτούνται δράσεις που θα διευκολύνουν την αποπληρωμή οφειλών προς τα
ασφαλιστικά ταμεία με λειτουργούσες όμως επιχειρήσεις, δηλαδή με αυξημένες
πιθανότητες για τελική εκκαθάριση των οφειλών» σημείωσε ο πρόεδρος του ΒΕΘ. Στο
πλαίσιο αυτό το ΒΕΘ προτείνει:
Κεφαλαιοποίηση παλαιών οφειλών, δίνοντας στον οφειλέτη τη δυνατότητα, που δεν έχει
σήµερα, να τις αποπληρώσει µετά το 2014.Με το «πάγωµα» των παλαιών οφειλών θα
παρέχεται η δυνατότητα στον ασφαλισµένο, τουλάχιστον για την περίοδο 2013-2014, να
πληρώνει µόνο τις τρέχουσες εισφορές του, ευνοϊκή ρύθµιση που θα προβλέπει µακρά διάρκεια
αποπληρωµής (60 δόσεις), χαµηλή δόση κατά την πρώτη διετία, δυνατότητα στους
ασφαλισµένους, οι οποίοι δεν κατέθεσαν έγκαιρα αίτηµα υπαγωγής σε έως δυο κατώτερες
ασφαλιστικές κατηγορίες, να υποβάλουν νέα αίτηση, σηµαντική µείωση των τελών
καθυστέρησης και επιπρόσθετων τελών µέχρι 100%, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη µε την
ένταξη σε ρύθµιση.
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Στο μεταξύ, την ανάγκη να υπάρξει νοικοκύρεμα εντός του 2013 προκειμένου να
σταματήσει η αιμορραγία στα ασφαλιστικά ταμεία επισήμανε ο γενικός γραμματέας του
υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο τρόικα και
κυβέρνηση βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία για τη ρύθμιση των οφειλών σε εφορίες
και ασφαλιστικά ταμεία σε 48 δόσεις.
«Άποψη των δανειστών ήταν οι δόσεις να ξεκινήσουν από τον Ιανουάριο του 2013 και όσο
περνούν οι µήνες πρέπει, αντίστοιχα, να µειώνονται» ανέφερε ο κ. Κοκκόρης, ο οποίος έκανε
ιδιαίτερη αναφορά στο επίδοµα ανεργίας στους ελεύθερους επαγγελµατίες λέγοντας ότι θα
δαπανηθούν 40 εκατοµµύρια ευρώ, από τα συνολικά 50 που συγκεντρώθηκαν σε ειδικό
λογαριασµό.
Αρνητικός κατά 0,2% ο πληθωρισμός το Μάρτιο
Αρνητικός κατά 0,2% ήταν ο πληθωρισμός σε ετήσια βάση το Μάρτιο γεγονός που
οφείλεται στην κλιμάκωση των αποπληθωριστικών πιέσεων και στις επιπτώσεις της
εσωτερικής υποτίμησης στην εγχώρια ζήτηση.
Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή από τη σύγκριση του Γενικού Δείκτη Τιμών
Καταναλωτή του μηνός Μαρτίου 2013, προς τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαρτίου 2012,
προκύπτει μείωση 0,2%, έναντι αύξησης 1,7%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση
του έτους 2012 προς το 2011.
Ο Γενικός Δείκτης κατά το Μάρτιο του τρέχοντος έτους, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο
2013, παρουσίασε αύξηση 2,5%, έναντι αύξησης 2,8% που σημειώθηκε κατά την
αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.
Συνεδριάζουν τα δ.σ. της Εθνικής και Eurobank για τις αυξήσεις κεφαλαίων
Η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank συγκαλούν σήμερα, τα διοικητικά τους συμβούλια με
θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Οι δύο τράπεζες σημειώνουν ότι θα
ανακεφαλαιοποιηθούν πλήρως και ανεξάρτητα η μία από την άλλη. Πάντως και οι δύο
τράπεζες τονίζουν ότι θα επιδιώξουν να καλύψουν το ποσοστό της ελάχιστης
συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα (10%) προκειμένου να αποφύγουν την πλήρη
ανακεφαλαιοποίησή τους από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Πώληση του ΟΛΘ σε δύο φάσεις σχεδιάζει το ΤΑΙΠΕΔ
Πώληση του συνολικού πακέτου μετοχών που κατέχει το Δημόσιο στον Οργανισμό
Λιμένος Θεσσαλονίκης (74,27%) σε δύο φάσεις είναι το τελικό σχέδιο του ΤΑΙΠΕΔ που θα
παρουσιαστεί εντός των προσεχών ημερών στην κυβέρνηση μαζί με το μοντέλο
αξιοποίησης και των άλλων μεγάλων λιμανιών της χώρας.
Στην ουσία με την έναρξη του διαγωνισμού πώλησης του ΟΛΘ, που τοποθετείται τον
Μάιο ή τον Ιούνιο, ανοίγει το παιχνίδι για την απόκτηση των μεγάλων λιμανιών της
χώρας, όπου φυσικά το νούμερο ένα φιλέτο είναι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, με την
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κινεζική Cosco να έχει εδώ και καιρό δηλώσει ότι θα διεκδικήσει το μεγαλύτερο λιμάνι
της χώρας.
Στην περίπτωση του ΟΛΘ, το πλάνο ιδιωτικοποίησης που θα παρουσιαστεί στα
συναρμόδια υπουργεία προβλέπει την πώληση και του 74,27% των μετοχών του
Δημοσίου που έχει το Ταμείο στα χέρια του, και όχι τη μακροχρόνια παραχώρηση των
δραστηριοτήτων του λιμανιού. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εξετάζεται σε πρώτη φάση να
προκηρυχθεί διαγωνισμός για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου (γύρω στο 51%),
και σε δεύτερη φάση, όταν το οικονομικό κλίμα θα είναι καλύτερο, να πωληθεί και το
υπόλοιπο ποσοστό του Δημοσίου που ελέγχει το Ταμείο ώστε να επιτευχθεί όσο το
δυνατόν υψηλότερο τίμημα.
Αύξηση των εξαγωγών κατά 6,1% το Φεβρουάριο
Αύξηση εξαγωγών 6,1% και 5,4% των εισαγωγών κατέγραψε το Φεβρουάριο το
εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Σύμφωνα με την Ελληνική
Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών ανήλθε στο
ποσό των 2.130,4 εκατ. ευρώ έναντι 2.007,8 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
μήνα του έτους 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 6,1%.
Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το δωδεκάμηνο Μαρτίου 2012 Φεβρουαρίου 2013 παρουσίασε αύξηση 11,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο
δωδεκάμηνο Μαρτίου 2011 - Φεβρουαρίου 2012.
Μείωση εξαγωγών κατά 1,5% για τη Γερμανία τον Φεβρουάριο
Οι εισαγωγές της Γερμανίας μειώθηκαν τον Φεβρουάριο, για τρίτη φορά το τελευταίο
τετράμηνο, ενώ και οι εξαγωγές της χώρας μειώθηκαν τον ίδιο μήνα. Τα στοιχεία της
Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας κατέγραψαν μείωση των εισαγωγών
κατά 3,8%.
Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 1,5%, ενώ αναμενόταν να παραμείνουν σταθερές,
υπογραμμίζοντας ότι η αδυναμία των βασικών εταίρων της Γερμανίας στην Ευρωζώνη
επηρεάζει τη ζήτηση για τα προϊόντα της κυριότερης ευρωπαϊκής οικονομίας. Οι
εξαγωγές σημείωσαν κάμψη στους τρεις από τους τελευταίους έξι μήνες.

3

Εκδήλωση του ΒΕΘ στο Money Show 2013
«Η εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων ως απάντηση στην κρίση» είναι το θέμα
της εκδήλωσης που διοργανώνει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) στο
πλαίσιο του Money Show 2013.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 13 Απριλίου στις 18.00 μμ στην αίθουσα
ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΙΙΙ, στο Ξενοδοχείο HYATT Regency Thessaloniki. Ομιλητές στην εκδήλωση
θα είναι η αναπληρώτρια γενική γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και
Αναπτυξιακής Συνεργασίας, του υπουργείου Εξωτερικών Μάγδα Καρακόλη και ο
πρύτανης του πανεπιστημίου Μακεδονία Ιωάννης Χατζηδημητρίου.
Στην ‘Expokos 2013’ το ΒΕΘ
Στη Διεθνή Έκθεση Δομικών Υλικών, Ενέργειας, Τεχνολογίας, Ξυλουργίας και
Επιπλοποιίας ‘Expokos 2013’, που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 18 Μαΐου στην
Πρίστινα, προτίθεται να συμμετάσχει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).
Τη διοργάνωση της ελληνικής συμμετοχής έχει αναλάβει η Διεθνής Έκθεση
Θεσσαλονίκης.
Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκθεσιακής πολιτικής και στήριξης των επιχειρήσεωνμελών του, το ΒΕΘ προτίθεται να παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα συμμετοχής τους
στην ανωτέρω έκθεση, επιδοτώντας:
την πρώτη & δεύτερη συμμετοχή με το ΒΕΘ με ποσοστό 50% του κόστους
συμμετοχής για stand 12 τ.μ.,
την τρίτη & τέταρτη συμμετοχή με το ΒΕΘ με ποσοστό 25% του κόστους για stand
12 τ.μ. και
για τις συμμετοχές πέραν των τεσσάρων, προσφέρεται προνομιακή τιμή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο δημοσίων σχέσεων του ΒΕΘ,
μέχρι την Παρασκευή 26 Απριλίου στο τηλέφωνο 2310-271708 και 2310-271854
προκειμένου να τους αποσταλεί η φόρμα συμμετοχής.
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