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Συνάντηση Βρούτση - τρόικας για τα ελλείμματα των ασφαλιστικών ταμείων
Τα ελλείμματα των ασφαλιστικών ταμείων το 2014 και οι δαπάνες για καταβολή
συντάξεων το επόμενο έτος θα απασχολήσουν τη συνάντηση που θα έχει σήμερα το
απόγευμα με τους επικεφαλής της τρόικας ο υπουργός Εργασίας κ. Γ. Βρούτσης στο
υπουργείο Οικονομικών.
Η τρόικα εμφανίζεται να θεωρεί μη επαρκή τα μέτρα που ψηφίσθηκαν από τη Βουλή και
περιλαμβάνονταν στο νομοσχέδιο για την πάταξη της εισφοροδιαφυγής, καθώς
υπολογίζει πως αυτά θα έχουν δημοσιονομικό όφελος 300 εκατ. ευρώ όταν το υπουργείο
κάνει λόγο για 600 εκατ. ευρώ. Μία δέσμη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που
σχεδιάζονται με εντατικό ρυθμό και θα ξεκινήσουν το 2014 αφορούν στα κάτωθι:
•Σχεδιάζεται η ριζική αναδιοργάνωση της Επιθεώρησης Εργασίας και η ενοποίηση των
ελεγκτικών μηχανισμών του υπουργείου Εργασίας.
•Δημιουργείται Μητρώο Παραβατικότητας μέσω του πληροφοριακού συστήματος
«ΕΡΓΑΝΗ», ενώ προωθείται η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων του
υπουργείου, του ΙΚΑ και του ΟΑΕΔ.
1

• Θα εμπλουτισθεί η λειτουργία του μηχανισμού αυτόματης διασταύρωσης των
υποβληθεισών μηνιαίων εισφορών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης
(ΑΠΔ) σε σχέση με τις καταβληθείσες, ώστε να κλείσουν οριστικά διαχειριστικά και
λειτουργικά κενά που επιτρέπουν τη μεγέθυνση των φαινομένων εισφοροδιαφυγής και
εισφοροαποφυγής.
• Θα επεκταθεί η λειτουργία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών για την
είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές για το σύνολο των
ασφαλιστικών ταμείων.
Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 4.000 νέων ανέργων
Στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 4.000 ανέργων νέων προχωρεί η
Κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια για ανάσχεση της υψηλής ανεργίας. Σκοπός του
προγράμματος είναι η δημιουργία 4.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους
απασχόλησης, με την πρόσληψη νέων ανέργων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά
εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και έχουν
ενταχθεί και ολοκληρώσει το πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για
ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους
νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού». Η συνολική διάρκεια του
προγράμματος ορίζεται στους έξι μήνες.
Σύμφωνα με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση η μέγιστη συνολική δαπάνη θα
ανέλθει συνολικά στο ποσό των 10.200.000 ευρώ και κατανέμεται για το έτος 2014 σε
8.000.000 ευρώ και για το 2015 σε 2.200.000 ευρώ. Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα
πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) κάτω των
25 ετών που θα προσληφθούν στο πλαίσιο του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των
15 ευρώ την ημέρα και μέχρι 25 ημέρες το μήνα (ημέρες ασφάλισης). Η επιχορήγηση για
κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι)
ηλικίας άνω των 25 ετών που θα προσληφθούν στο πλαίσιο του προγράμματος
ανέρχεται στο ποσό των 18 ευρώ την ημέρα και μέχρι 25 ημέρες το μήνα (ημέρες
ασφάλισης). Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους.
Το 35% των κονδυλίων του νέου ΕΣΠΑ θα διοχετευθεί στις 13 Περιφέρειες της
Ελλάδας
Το 35% των κονδυλίων του ΕΣΠΑ θα διοχετευθεί στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας την
επόμενη προγραμματική περίοδο, κάτι που θα επιστρέψει στις αυτοδιοικήσεις να έχουν
δικά τους «αυτοτελή» Επιχειρησιακά Προγράμματα. Σημειώνεται πως σήμερα μόλις το
22% των πόρων του ΕΣΠΑ διοχετεύονταν στις Περιφέρειες. Τις σχετικές ανακοινώσεις
έκαναν σήμερα Πέμπτη ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Κωστής Χατζηδάκης και ο Επίτροπος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιο για θέματα Περιφερειακής Πολιτικής κ. Γιοχάνες Χαν.
Ο κ. Χαν συνεχάρη την ελληνική Κυβέρνηση και τον κ. Χατζηδάκη για το νέο πρόγραμμα
που δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα ενίσχυσης της περιφερειακής πολιτικής. «Ενώ
μέχρι πρότινος τα κονδύλια μόνο κατά 22% αφορούσαν τις Περιφέρειες, τώρα το
ποσοστό θα ανέβει στο 35%», ανέφερε ο Επίτροπος.
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«Μοντέλο Κύπρου» για τη διάσωση των τραπεζών με τη σφραγίδα της ΕΕ
Μέτοχοι, ομολογιούχοι αλλά και καταθέτες θα επωμίζονται στο μέλλον το βάρος της
διάσωσης των προβληματικών τραπεζών, σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν στις
Βρυξέλλες τις προηγούμενες ημέρες. Με ανάρτησή του στο Twitter, ο Επίτροπος Μισέλ
Μπαρνιέ ανακοίνωσε πως έπειτα από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις οι εκπρόσωποι των
χωρών μελών της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία για τη μεθοδολογία διάσωσης των
προβληματικών τραπεζών. Και προανήγγειλε εμμέσως τη «συμμετοχή» των καταθετών
στις μελλοντικές διασώσεις τραπεζικών ιδρυμάτων γράφοντας: «Μεγάλο βήμα απόψε: Οι
φορολογούμενοι δεν θα είναι πλέον οι πρώτοι που θα πληρώνουν τα λάθη των
τραπεζών».
Το νέο σύστημα θα ισχύσει από τις αρχές του 2016. Με βάση τη συμφωνία, το νέο «bailin» των τραπεζών προβλέπει σε πρώτη φάση τη συμμετοχή των μετόχων και των
ομολογιούχων στα βάρη διάσωσης της προβληματικής τράπεζας και, ως δεύτερο βήμα,
θα έρχεται η συμμετοχή των καταθετών. Σε ό,τι αφορά τους μικροκαταθέτες, όσους
δηλαδή έχουν καταθέσεις έως 100.000 ευρώ, αυτοί θα συμμετάσχουν μεν στη διάσωση,
πλην όμως τελευταίοι, και αφού όλοι οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι έχουν δώσει τη δικιά
τους συμμετοχή και αυτή δεν έχει καταστεί επαρκής για να σωθεί η τράπεζα.
Κεδίκογλου: Κλιμακωτή επιβάρυνση στους λογαριασμούς της ΔΕΗ υπέρ
αδύναμων
Κλιμακωτά, ανάλογα με την κατανάλωση ρεύματος, θα επιβαρυνθεί κάθε πολίτης το
κόστος επανασύνδεσης με τη ΔΕΗ για εκείνους που έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, δήλωσε ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου το πρωί της Πέμπτης. Ο κ. Κεδίκογλου
τόνισε ότι οι επανασυνδέσεις ρεύματος αρχίζουν ήδη από σήμερα και θα έχουν
ολοκληρωθεί έως το τέλος της εβδομάδας.
Μιλώντας στον ANT1, ο κ. Κεδίκογλου είπε ότι θα υπάρξει επιβάρυνση όλων των
λογαριασμών της ΔΕΗ «κατά μέσο όρο» με 50 λεπτά του ευρώ το χρόνο, για την
επανασύνδεση ρεύματος σε 10.000 - 15.000 οικογένειες, ενώ εάν οι οικογένειες είναι
περισσότερες, η επιβάρυνση θα φθάσει «το πολύ» έως 1 ευρώ. Απέρριψε, δε, τα περί
350.000 περιπτώσεων διακοπής ρεύματος, λέγοντας ότι στο 60% από αυτές τις
περιπτώσεις το ρεύμα έχει επανασυνδεθεί -μετά από ρύθμιση οφειλών- σε διάστημα 2-3
ημερών.
Εργαζόμενοι απέκλεισαν την πύλη του ΨΝΘ
Την πύλη του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (ΨΝΘ) έχουν αποκλείσει από τις
6.30 το πρωί οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη
διαθεσιμότητα, στην οποία τίθενται 61 συνάδελφοί τους.
Ωστόσο, η λειτουργία του νοσοκομείου συνεχίζεται κανονικά καθώς οι εργαζόμενοι
επιτρέπουν την είσοδο των ασθενών. Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του
Σωματείο Εργαζομένων του ΨΝΘ Θεόδωρος Κωνσταντινίδης, η πύλη του νοσοκομείου θα
παραμείνει αποκλεισμένη όλη την ημέρα, ενώ σε γενική συνέλευση που θα
πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι θα αποφασιστεί η πορεία των κινητοποιήσεων.
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Σε εορταστικούς ρυθμούς η αγορά
Σε ισχύ τίθεται από την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου τίθεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο
των καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού
Συλλόγου της πόλης την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου τα εμπορικά καταστήματα θα είναι
ανοιχτά από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, ενώ από τις 16 Δεκεμβρίου μέχρι και
τις 20 Δεκεμβρίου, θα λειτουργήσουν από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Το
Σάββατο 21 Δεκεμβρίου θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το
απόγευμα, ενώ την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.
Την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου, τα καταστήματα θα είναι ανοικτά από τις 10 το πρωί μέχρι
τις 9 το βράδυ ενώ την παραμονή των Χριστουγέννων, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το
απόγευμα. Ανήμερα Χριστουγέννων και στις 26 Δεκεμβρίου τα καταστήματα θα είναι
κλειστά. Στις 27 Δεκεμβρίου τα καταστήματα θα είναι ανοικτά από τις 10 το πρωί μέχρι
τις 9 το βράδυ, στις 28/12 από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, στις 29/12 από 11
το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και στις 30 Δεκεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το
βράδυ.
Την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς (Τρίτη 31 Δεκεμβρίου) τα εμπορικά καταστήματα θα
είναι ανοικτά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα ενώ ανήμερα της
Πρωτοχρονιάς και στις 2 Ιανουαρίου 2014 θα είναι κλειστά. Ο ΕΣΘ διευκρινίζει ότι τα
καταστήματα θα είναι κλειστά την Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2014, σε αντικατάσταση της
Κυριακής 22 Δεκεμβρίου 2013 που θα είναι ανοικτά.
Σε ένα βιβλίο τα… μυστικά για τη διαδοχή στις οικογενειακές επιχειρήσεις
«Θέλετε να εξασφαλίσετε τη συνέχεια και την ανάπτυξη της οικογενειακής σας
επιχείρησης;» , «δεν γνωρίζετε πως θα επιλέξετε τον διάδοχο στην οικογενειακή σας
επιχείρηση;», «σας προβληματίζει η διαδικασία της επιλογής και προετοιμασίας των
παιδιών σας, για να σας διαδεχθούν στη διοίκηση της οικογενειακής επιχείρησης;».
Τα ερωτήματα αυτά, και άλλα εξίσου σημαντικά, βρίσκουν απαντήσεις στο βιβλίο των
Αστέριου Κεφαλά και Χρήστου Ε. Γεωργίου, με τίτλο: «Η διαδικασία διαδοχής στις
οικογενειακές επιχειρήσεις». Το βιβλίο αποτελεί έναν εύχρηστο οδηγό, που προσφέρει
πρακτικές συμβουλές σε γονείς και παιδιά, για την αντιμετώπιση και την επίλυση του
πολύ επίκαιρου και σημαντικού ζητήματος της διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις.
Άλλωστε, η «καλή διαδοχή» είναι από τα πιο δυσχερή καθήκοντα που αντιμετωπίζει ο
επικεφαλής μιας οικογενειακής επιχείρησης, όπου η αποτυχία στη διαδοχή είναι
συνηθισμένο φαινόμενο στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς.
Το βιβλίο μπορείτε να το προμηθευτείτε:
-Από το βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ,
-Είτε να το παραγγείλετε απ’ ευθείας από τον εκδοτικό οίκο ΚΕΡΚΥΡΑ πατώντας τον
ακόλουθο
σύνδεσμο:
http://www.economia.gr/index.php?dispatch=products.view&product_id=431
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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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