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ΟΑΕΕ: Μηνιαία η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από 1η Μαρτίου
Την 1η Μαρτίου 2015 θα ξεκινήσει η μηνιαία καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών
των ασφαλισμένων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)
σύμφωνα με απόφαση του υφυπουργού Υγείας Αντώνη Μπέζα. Η καταβολή των
εισφορών του ΟΑΕΕ αλλάζει από διμηνιαία και γίνεται μηνιαία αφενός διότι αρκετοί
ασφαλισμένοι λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας αδυνατούν να ανταποκριθούν
στη διμηνιαία καταβολή των εισφορών τους και αφετέρου για να γίνει
αποτελεσματικότερη η παρακολούθηση του τρόπου είσπραξής των εισφορών.
Η απόφαση του κ. Μπέζα προβλέπει ότι οι εισφορές από την 1η Μαρτίου 2015 θα
καταβάλλονται από τους υπόχρεους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ μηνιαία και μέχρι το τέλος
του επόμενου μήνα εκείνου στον οποίο ανάγονται, διαφορετικά από την πρώτη ημέρα
του μεθεπόμενου μήνα καθίστανται καθυστερούμενες και υπόκεινται σε επιβαρύνσεις. Οι
μηνιαίες εισφορές, με κάθε απαραίτητο για την πληρωμή στοιχείο, θα αναρτώνται στις
ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ και ο Οργανισμός θα μεριμνά για τη γνωστοποίηση
της ανάρτησης, με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο. Οι ασφαλισμένοι θα εγγράφονται
υποχρεωτικά στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιστότοπου του ΟΑΕΕ και θα
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πιστοποιούνται με τις ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες προδιαγραφές και διαδικασίες,
προκειμένου να ενημερώνονται για τις μηνιαίες υποχρεώσεις τους.
Πλεόνασμα 567 εκατ. ευρώ στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στο 7μηνο 2014
Στα 567 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στο 7μηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2014 το πλεόνασμα
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, έναντι 398,6 εκατ. ευρώ στο 7μηνο Ιανουαρίου Ιουλίου 2013. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη βελτίωση των ισοζυγίων υπηρεσιών και
εισοδημάτων που υπεραντιστάθμισε την αύξηση του εμπορικού ελλείμματος και τη
μείωση
του
πλεονάσματος
του
ισοζυγίου
τρεχουσών
μεταβιβάσεων.
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος, το εμπορικό
έλλειμμα στο 7μηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2014 ανήλθε σε 10,76 δισ. ευρώ, έναντι 9,784
δισ. ευρώ στο 7μηνο 2013, καθώς η σημαντική αύξηση των καθαρών πληρωμών για
αγορές πλοίων, αλλά και καυσίμων, υπεραντιστάθμισε τη μείωση του ελλείμματος των
λοιπών αγαθών. Η τελευταία οφείλεται στην άνοδο των εισπράξεων από εξαγωγές,
δεδομένου ότι η αντίστοιχη δαπάνη για εισαγωγές έμεινε σχεδόν στάσιμη. Ως
αποτέλεσμα των ανωτέρω εξελίξεων, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 984 εκατ.
ευρώ.
Στο 1 δισ. ευρώ οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα
Στα 1,01 δισ. ευρώ ανήλθαν στο 7μηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2014 οι άμεσες επενδύσεις
στην Ελλάδα από μη κατοίκους, ενώ οι άμεσες επενδύσεις κατοίκων στο εξωτερικό
εμφάνισαν αύξηση ύψους 304 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται πως στο 7μηνο Ιανουαρίου –
Ιουλίου οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους ήταν μόλις 235,4 εκατ.
ευρώ.
Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου
σημειώθηκε στο 7μηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2014 καθαρή εισροή 3,8 δισ. ευρώ, κυρίως
λόγω της αύξησης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων.
Η κίνηση αυτή αντισταθμίστηκε μερικώς από την καθαρή αύξηση των τοποθετήσεων
κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, αλλά και σε χρηματοοικονομικά παράγωγα
του εξωτερικού.
Απευθείας πρόσβαση στη μαύρη λίστα του Τειρεσία
Απευθείας ηλεκτρονική πρόσβαση στη λεγόμενη «μαύρη λίστα» -και μάλιστα έναντι
σχετικά χαμηλού τιμήματος- προσφέρει πλέον η θυγατρική εταιρεία των τραπεζών
«Τειρεσίας ΑΕ». Μέσω της νέας υπηρεσίας, η οποία απέκτησε την εμπορική ονομασία
«τσεκ», εκπρόσωποι επιχειρήσεων ή επιτηδευματίες μπορούν με το πάτημα ενός
κουμπιού να συλλέξουν πληροφορίες για μια σειρά «αρνητικών στοιχείων» που
ενδεχομένως βαρύνουν τους πελάτες ή τους προμηθευτές τους: ακάλυπτες επιταγές,
απλήρωτες συναλλαγματικές, διαταγές πληρωμής, πλειστηριασμούς ακινήτων και
κινητών, κατασχέσεις, προσημειώσεις ακόμη και υποθήκες ή προσημειώσεις υποθηκών.
Σύμφωνα με την «Καθημερινή», με το «ξεκλείδωμα» της μαύρης λίστας για το ευρύ
επιχειρηματικό κοινό -κίνηση για την οποία είναι ενήμερη η Αρχή Προστασίας
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Προσωπικών Δεδομένων όπως αναφέρουν στην «Κ» στελέχη της «Τειρεσίας Α.Ε.»ουσιαστικά ανοίγει η «αγορά» της παροχής επιχειρηματικών πληροφοριών. Πλέον,
οποιαδήποτε επιχείρηση θέλει να μετρήσει το επιχειρηματικό ρίσκο που συνεπάγεται μια
συνεργασία, έχει τη δυνατότητα να συλλέξει πληροφορίες είτε απευθείας από την
«Τειρεσίας Α.Ε.» είτε και μέσω τρίτου. Και αυτό διότι η θυγατρική των τραπεζών μπορεί
να συνάψει ακόμη και συμβάσεις μεταπώλησης των στοιχείων που αφορούν νομικά
πρόσωπα και τα οποία υπάρχουν στο λεγόμενο «σύστημα αθέτησης υποχρεώσεων».
Προβάδισμα 3,8 μονάδων δίνει στον ΣΥΡΙΖΑ νέα δημοσκόπηση
Προβάδισμα 3,8 μονάδων διατηρεί ο ΣΥΡΙΖΑ έναντι της ΝΔ, όπως προκύπτει από τα
αποτελέσματα δημοσκόπησης της εταιρείας Alco για λογαριασμό της εφημερίδας
«Πρώτο Θέμα». Στην πρόθεση ψήφου ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει 26%, έναντι 22,2% της ΝΔ.
Τρίτο κόμμα παραμένει η Χρυσή Αυγή με 6,2% και ακολουθεί το ΚΚΕ με 4,4%, το ΠΑΣΟΚ
και το Ποτάμι με 4,3%, οι ΑΝΕΛ με 3,1% και η ΔΗΜΑΡ με 1,7%.
Σε ποσοστό 45% οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση ενστερνίζονται την κυβερνητική
άποψη ότι είναι καλύτερο για τη χώρα να εκλεγεί Πρόεδρος από την παρούσα Βουλή.
Ισχυρό, ωστόσο, και σε ανοδική τάση είναι το αίτημα για πρόωρες εκλογές που προωθεί
η αντιπολίτευση και βρίσκει σύμφωνο το 41% των πολιτών.
Πλειοψηφικά η κοινή γνώμη εμφανίζεται διστακτική απέναντι στις πρόσφατες
εξαγγελίες που έκανε από το βήμα της ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας,
καθώς το 54% δεν τις πιστεύει, έναντι του 28% που δείχνει εμπιστοσύνη, ενώ στο 27%
φτάνουν όσοι πιστεύουν ότι μπορεί όντως να χρηματοδοτηθούν τα μέτρα που
ανακοίνωσε, την ίδια στιγμή που το 46% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι οδηγούν σε
ελλείμματα.
Στα 4,9 δισ. ευρώ οι ολοκληρωμένες συναλλαγές από την ίδρυση του ΤΑΙΠΕΔ
Στα 4,9 δισ. ευρώ ανέρχεται το σύνολο των ολοκληρωμένων συναλλαγών από την ίδρυση
του Ταμείου Αξιοποίησης της ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) σύμφωνα με
τα στοιχεία έκθεσης του ταμείου για την περίοδο 01/04/2014 – 30/06/2014 που δόθηκε
στη δημοσιότητα.
Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση στο τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου 2014, το ΤΑΙΠΕΔ
κατέγραψε ζημίες ύψους 426 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 1,01 εκατ. ευρώ του
προηγούμενου τριμήνου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2014, ενώ για το σύνολο της οικονομικής
χρήσης 2013-2014 οι ζημίες του ΤΑΙΠΕΔ ανέρχονται σε 454 χιλ. ευρώ.
Νέα διοίκηση και νέες προτεραιότητες στη ΣΚΩΘ
Tη σύνθεση του νέου διοικητικού του συμβουλίου, που αναδείχθηκε κατά τις πρόσφατες
αρχαιρεσίες για την επόμενη τριετία, ανακοίνωσε ο Σύλλογος Κοσμηματοπωλών
Ωρολογοπωλών Θεσσαλονίκης (ΣΚΩΘ). Πιο συγκεκριμένα πρόεδρος εξελέγη ο κ. Πέτρος
Καλπακίδης, αντιπρόεδρος ο κ. Νικόλαος Γκιοτλής, γενικός γραμματέας ο κ. Ιωάννης
Γεωργιλάς, ταμίας ο κ. Ευάγγελος Μούτσελος και μέλη οι κ.κ. Τριαντάφυλλος
Παπαθανασίου, Πλάτων Βιλδιρίδης και η κα. Αικατερίνη Ουζουνστεφανή
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Σύμφωνα με ανακοίνωση του συλλόγου «προτεραιότητες της νέας διοίκησης του ΣΚΩΘ
είναι η ενδυνάμωση του Συλλόγου με τη συμμετοχή νέων μελών, η προσέγγιση
συλλογικών επαγγελματικών σωματείων με σκοπό τον προσδιορισμό κοινών θέσεων σε
θέματα αγοράς και η διατύπωση ισχυρού συλλογικού λόγου, η πραγματοποίηση δράσεων
κοινωνικού ενδιαφέροντος, η ανάδειξη και η προβολή του κοσμήματος ως ένα προϊόν με
ιδιαίτερη αξία για την εθνική οικονομία».
Γιορτάζει σήμερα το ελληνικό εμπόριο
Οι εμπορικοί σύλλογοι όλης της χώρας γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα την «Ημέρα του
Ελληνικού Εμπορίου». Σημειώνεται πως το 2005 με πρωτοβουλία της Εθνικής
Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου ανακηρύχθηκε η 22α Σεπτεμβρίου ως «Ημέρα του
Ελληνικού Εμπορίου». Με την καθιέρωση της «Ημέρας του Ελληνικού Εμπορίου» για
πρώτη φορά αναγνωρίστηκε και τιμήθηκε από την ελληνική Πολιτεία, το τμήμα εκείνο
της κοινωνίας που παράγει ανάπτυξη, απασχόληση, κοινωνική συνοχή και ευημερία.
Την απελευθέρωση του ωραρίου για τα εμπορικά καταστήματα, που θα επιτρέπει στους
τοπικούς εμπορικούς συλλόγους να διαμορφώνουν τις ώρες λειτουργίας των μαγαζιών,
ζήτησε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης. Τόνισε πως δεν είναι δυνατόν να υπάρχει
κρατικός παρεμβατισμός την στιγμή που η αγορά διαμορφώνει μόνη της τις συνθήκες
ανοίγματος των καταστημάτων κατά τις τοπικές συνθήκες. Οι εορτασμοί έγιναν με
«τιμώμενο» τον «δικηγόρο του εμπόρου», έναν νέο θεσμό που θα δίνει φορολογικές,
ασφαλιστικές, νομικές και τραπεζικές λύσεις για όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Απεργία από την ΑΔΕΔΥ την Τρίτη
Σε 24ωρη απεργία προχωρά την Τρίτη η ΑΔΕΔΥ, αντιδρώντας στην απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που έκρινε «παράνομη και καταχρηστική» την
απεργία - αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης. Στην κινητοποίηση μετέχει και η ΠΟΕΟΤΑ, που βρίσκεται σε ανοιχτή κόντρα με την κυβέρνηση με αφορμή την αξιολόγηση και
τους ελέγχους των μονιμοποιήσεων.
Στο πλαίσιο της απεργίας η ΑΔΕΔΥ προγραμματίζει συλλαλητήριο 09:30 το πρωί έξω από
τον Άρειο Πάγο (Λεωφ. Αλεξάνδρας 121), όπου θα εκδικάζεται η προσφυγή του Δημοσίου
κατά της απόφασης που αφορά τις καθαρίστριες του υπουργείου Οικονομικών.
Αναζητείται οδηγός που παρέσυρε 15χρονη μαθήτρια
Τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη του θύματος σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη
Θεσσαλονίκη, στην επαρχιακή οδό Τριλόφου - Καρδίας, στο ύψος της στάσης του ΟΑΣΘ
«Φτελιά». Μία 15χρονη που κινείτο πεζή παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, ο
οδηγός του οποίου την εγκατέλειψε τραυματισμένη.
Το κορίτσι μεταφέρθηκε τελικά στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου νοσηλεύεται στη
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, έχοντας διαφύγει τον κίνδυνο. Η αστυνομία αναζητεί τον
ασυνείδητο οδηγό και καλεί όποιον γνωρίζει κάτι σχετικό με το ατύχημα να
επικοινωνήσει με την Τροχαία Θεσσαλονίκης στο τηλέφωνο 2310557541.
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O Βαλς τετ α τετ στο Βερολίνο με τη «δυσφορία» για το γαλλικό έλλειμμα
Το Παρίσι δεν πρόκειται να πιάσει τον στόχο για μείωση του ελλείμματος φέτος, και ο
γάλλος πρωθυπουργός Μανουέλ Βαλς πηγαίνει στο Βερολίνο με σκοπό να εξηγήσει στη
γερμανική κυβέρνηση ότι η μείωσή του στο 3% του ΑΕΠ θα αναβληθεί για το 2017. Στο
γερμανικό έδαφος δεν τον περιμένει το φιλικότερο κλίμα, καθώς οι βουλευτές των
Χριστιανοδημοκρατών
δεν
συγκρατούν
πλέον
τις
επικρίσεις
τους.
Σκοπός του Βαλς, κατά την επίσκεψή του είναι να πείσει τη γερμανική κυβέρνηση για το
στέρεο της οικονομικής πολιτικής του Παρισιού και να δώσει το μήνυμα, όπως είπε και ο
ίδιος το Σάββατο, ότι χρειάζεται «επαναπροσανατολισμός στην κατεύθυνση της
ανάπτυξης».

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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