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Κέντρο Διαμεσολάβησης αποκτά, άμεσα, το ΒΕΘ
Ένα νέο, πρωτοποριακό, εργαλείο για τα δεδομένα της Ελλάδας, ετοιμάζεται να θέσει
στην υπηρεσία των μελών του, και όχι μόνο, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
(ΒΕΘ). Ο λόγος για τη δημιουργία Κέντρου Διαμεσολάβησης, το οποίο θα λειτουργήσει
άμεσα στις εγκαταστάσεις του επιμελητηρίου. Στόχος του Κέντρου Διαμεσολάβησης θα
είναι η επίλυση διαφορών. Η σχετική απόφαση ελήφθη κατά το χθεσινό διοικητικό
συμβούλιο του ΒΕΘ.
Η διαμεσολάβηση αποτελεί μία εναλλακτική μέθοδο, με την οποία τα αντιμαχόμενα μέρη,
μέσω μιας κοινά αποδεκτής διαδικασίας και σε ουδέτερο τόπο, με την παρουσία και την
απαραίτητη βοήθεια ενός τρίτου προσώπου της επιλογής τους, τον διαμεσολαβητή,
καταλήγουν σε μια κοινά αποδεκτή επίλυση της διαφοράς τους μέσω μιας συμφωνίας
που θα ικανοποιεί τα συμφέροντά τους.
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Το Κέντρο Διαμεσολάβησης, θα λειτουργεί στον τέταρτο όροφο του ΒΕΘ, με
διαμεσολαβητές, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις και είναι διαπιστευμένοι από το
υπουργείο Δικαιοσύνης. Μεταξύ άλλων θα παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:
-Πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τη φύση της διαμεσολάβησης και των διαδικασιών.
-Διαχείριση των διαφορών που παραπέμπονται σε διαμεσολάβηση, μέσω της διοικητικής
και τεχνικής οργάνωσης των διαδικασιών.
-Βοήθεια στα ενδιαφερόμενα μέρη σε ότι αφορά στην επιλογή διαμεσολαβητών από τον
κατάλογο πιστοποιημένων διαμεσολαβητών που θα τηρείται στο Κέντρο
Διαμεσολάβησης.
-Θα αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη και τον
διαμεσολαβητή, με σκοπό τη διασφάλιση της βέλτιστης επικοινωνίας και της
αποτελεσματικότερης διαδικασίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του δ.σ. του ΒΕΘ ελήφθη απόφαση για τη
σύνθεση επιτροπής, η οποία θα καταθέσει προτάσεις για την αναμόρφωση της
επιμελητηριακής νομοθεσίας.
Επίσπευση για τη λειτουργία ΝΕΡΙΤ Θεσσαλονίκης ζητά το ΒΕΘ
Την επίσπευση της διαδικασίας για τη λειτουργία καναλιού ΝΕΡΙΤ με έδρα τη
Θεσσαλονίκη, ζητά το διοικητικό συμβούλιο του ΒΕΘ, μετά και την πρόσφατη εξαγγελία
του πρωθυπουργού από το βήμα της 79ης ΔΕΘ κατά τη διάρκεια της οποίας ανέφερε ότι
«προχωράμε, στη στελέχωση και την πλήρη λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης
Περιφερειακού Περιεχομένου της Νέας Ελληνικής Ραδιοτηλεόρασης, με έδρα τη
Θεσσαλονίκη».
«Η Θεσσαλονίκη πρέπει να αποκτήσει εκ νέου τη δική της, ηχηρή φωνή, ενισχύοντας
παράλληλα με τον τρόπο αυτό την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας» σχολίασε ο
πρόεδρος του ΒΕΘ, επισημαίνοντας ότι «αναμένουμε ότι το τελικό αποτέλεσμα του
προγράμματος που θα παράγεται από τη ΝΕΡΙΤ Θεσσαλονίκης θα είναι αντίστοιχο -και
γιατί όχι και καλύτερο- από εκείνο της ΕΡΤ 3″.
ΙΚΑ : Προχώρησε σε 6.031 κατασχέσεις και 987 πλειστηριασμούς για οφειλές
Σε 6.031 κατασχέσεις κινητής και ακίνητης περιουσίας και 987 πλειστηριασμούς για
ληξιπρόθεσμες οφειλές προχώρησε το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων,(ΙΚΑ) από το
Νοέμβριο του 2013 έως τον Αύγουστο 2014. Σύμφωνα με στοιχεία του Ιδρύματος που
δόθηκαν σήμερα Τρίτη στη δημοσιότητα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ΙΚΑ φθάνουν
τα 7,8 δισ. ευρώ, ενώ τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από την εφαρμογή των ρυθμίσεων
«Νέα Αρχή» και «Πάγια Ρύθμιση», δεν ξεπέρασαν, από την αρχή του έτους, τα 249 εκατ.
ευρώ (από 29.749 οφειλέτες). Ταυτόχρονα, εξήλθαν εκτός ρύθμισης 8.018 οφειλέτες, οι
οποίοι σταμάτησαν να καταβάλουν τις δόσεις με οφειλές 373.858.959,38 ευρώ.
Παράλληλα, κατά το τελευταίο διάστημα, αποστέλλονται από το Κέντρο Είσπραξης
Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) ομαδικά ειδοποιητήρια προς οφειλέτες του ΟΑΕΕ του
ΟΓΑ και του ΕΤΑΑΑ. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στο ΚΕΑΟ διαβιβάζονται οι
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης που υπερβαίνουν τα
5.000 ευρώ. Έως σήμερα, στο ΚΕΑΟ έχουν διαβιβαστεί οφειλές 10,59 δισ. ευρώ από
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συνολικά 210.260 οφειλέτες. Από το ποσόν αυτό, τα 7,9 δισ. ευρώ, αφορούν οφειλές προς
το ΙΚΑ και τα 2,35 δισ. ευρώ προς τον ΟΑΕΕ. Χρέη 197.140 εκατ. ευρώ προέρχονται από
οφειλέτες του ΟΓΑ, και 54,95 εκατ. ευρώ από οφειλέτες του ΕΤΑΑ.
Χρέος και έξοδος από το μνημόνιο στη συνάντηση Σαμαρά - Μέρκελ
Τη στήριξη της Γερμανίας σε δύο βασικά ζητήματα, το χρέος και την έξοδο από το
μνημόνιο, προσδοκά ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς από τη γερμανίδα καγκελάριο
Άνγκελα Μέρκελ κατά τη συνάντηση που θα έχουν σήμερα, Τρίτη, στο Βερολίνο. Η
κυβέρνηση επενδύει πολλά στη συνάντηση, με το βλέμμα στις πολιτικές εξελίξεις, ωστόσο
η καγκελαρία έχει φροντίσει να προσγειώσει την ελληνική κυβέρνηση, δια μέσου του
κυβερνητικού της εκπροσώπου Στέφεν Ζάιμπερτ, ώστε να μην τρέφει μεγάλες ελπίδες
για τη σημερινή συνάντηση, αφού οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν μετά τη λήξη του
ελληνικού προγράμματος.
Αναμφίβολα όμως πολλά ζητήματα θα τεθούν στο τραπέζι των συνομιλιών με βασικό
αυτό του ελληνικού χρέους και το πώς επηρεάζει και τις εγχώριες πολιτικές εξελίξεις.
Προφανώς και η ελληνική κυβέρνηση δεν αναμένει να υπάρξει λύση ή απόφαση σήμερα,
ωστόσο είναι μια καλή ευκαιρία για τον πρωθυπουργό να διαγνώσει προθέσεις και να
ακούσει από «πρώτο χέρι» την άποψη της Καγκελαρίου για το ελληνικό ζήτημα.
Παράλληλα, ο πρωθυπουργός θα επιδιώξει να λάβει τη δέσμευση της Άνγκελα Μέρκελ
πως θα στηρίξει πλήρως την Ελλάδα, η οποία, κατά τον ίδιο, εισέρχεται στην τελευταία
φάση του προγράμματος.
ΕΒΕΑ: Ένας στους δύο αδυνατούν να πληρώσουν ασφαλιστικές και φορολογικές
υποχρεώσεις
Με μεγάλη επιφυλακτικότητα αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες τις οικονομικές
εξαγγελίες των Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα σύμφωνα με το «Οικονομικό
Βαρόμετρο» του ΕΒΕΑ. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι οι πολίτες δηλώνουν λιγότερο
απαισιόδοξοι για την ελληνική οικονομία, ωστόσο σχεδόν 1 στους 2 δηλώνει πως
αδυνατεί να ανταποκριθεί στις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις.
Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων σε ποσοστό 55% θεωρεί πως τα οικονομικά μέτρα
που εξαγγέλθηκαν δε θα συμβάλουν στη μείωση των δαπανών, ενώ μόλις το 29%
διατηρεί αντίθετη άποψη. Σημαντικό είναι το ποσοστό αβεβαιότητας ανάμεσα στους
συμμετέχοντες, όπου σχεδόν 2 στους 10 δεν ήταν σε θέση να εκφέρουν γνώμη στο
συγκεκριμένο ερώτημα.
Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων, και συγκεκριμένα το 59%, θεωρεί ότι
δεν είναι δυνατή η εφαρμογή του προγράμματος Τσίπρα, με μόλις το 26% να το θεωρεί
εφαρμόσιμο. Και εδώ το ποσοστό αβεβαιότητας στο 15% είναι αρκετά σημαντικό.
Τη δημοσιονομική πρόοδο στην Ελλάδα αναγνώρισε ο Ντράγκι
Τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα σε επίπεδο δημοσιονομικών μέτρων
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι,
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μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Κληθείς από τον ευρωβουλευτή της ΝΔ
Γιώργο Κύρτσο να σχολιάσει τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία
η Ελλάδα δεν χρειάζεται νέο δανειακό πακέτο και είναι έτοιμη να ακολουθήσει το δρόμο
της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας, ο πρόεδρος της ΕΚΤ απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας
ότι όπως σε όλες τις χώρες έτσι και στην Ελλάδα, «δεν υπάρχει παζάρι».
«Εμείς κάνουμε την πολιτική μας με βάση την εντολή που έχουμε και οι κυβερνήσεις τη
δική τους», ανέφερε ο Μ.Ντράγκι. Ο πρόεδρος της ΕΚΤ συνέχισε λέγοντας ότι η
νομισματική πολιτική δεν είναι υποκατάστατο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και
ότι η εφαρμογή τους εξαρτάται από τις κυβερνήσεις.
ΕΕ-Γερμανία αμφισβητούν τις επιδόσεις της ελληνικής φορολογικής διοίκησης
Σε αγώνα ταχύτητας επιδίδεται η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα
Σαββαΐδου προκειμένου να πετύχει τους στόχους που έχουν τεθεί στη φορολογική
διοίκηση για το 2014, την ίδια στιγμή που τρόικα και κυβερνήσεις της ευρωζώνης
εμφανίζονται δυσαρεστημένοι με τις επιδόσεις της Ελλάδας στην καταπολέμηση της
φοροδιαφυγής.
Σύμφωνα με τη στοχοθεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων μέχρι το τέλος
Δεκεμβρίου η ΓΓΔΕ θα πρέπει να έχει προχωρήσει στην είσπραξη παλαιών οφειλών
ύψους 2 δισ. ευρώ, στην είσπραξη του 25% των ληξιπρόθεσμων νέων οφειλών, να έχει
εισπράξεις προ επιστροφών φόρων από τις ΔΟΥ 30,9 δισ. ευρώ και να έχει εισπράξεις
προ επιστροφών φόρων από τα τελωνεία ύψους 12,1 δισ. ευρώ.
Στην ίδια βάση η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα πρέπει να ολοκληρώσει έως το
τέλος του έτους 500 ελέγχους μεγάλων επιχειρήσεων, να έχει προχωρήσει στο 65% των
εισπράξεων από πλήρεις ελέγχους και να έχει διενεργήσει 680 μερικούς ελέγχους,
εισπράττοντας από αυτούς το ίδιο ποσοστό.
Πτώση 2,9% στις τιμές των οικοδομικών υλικών τον Αύγουστο
Νέα μείωση 2,9% σημείωσαν, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή οι τιμές των
οικοδομικών υλικών τον Αύγουστο εφέτος, ακολουθώντας την πτωτική πορεία της
οικοδομικής
δραστηριότητας.
Πιο συγκεκριμένα ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών
σημείωσε μείωση 2,9% τον Αύγουστο 2014 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του
Αυγούστου 2013, έναντι μείωσης 1,8% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των
δεικτών το 2013 προς το 2012. Ο γενικός δείκτης, τον Αύγουστο 2014 σε σύγκριση με τον
δείκτη του Ιουλίου 2014, παρουσίασε μείωση 0,1% έναντι μείωσης επίσης 0,1% που
σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2013.
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Σε κυκλοφορία τα νέα χαρτονομίσματα των 10 ευρώ
Σε κυκλοφορία τέθηκε σήμερα το νέο χαρτονόμισμα των 10 ευρώ της σειράς «Ευρώπη»,
σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).
Το νέο τραπεζογραμμάτιο έχει διάφορα ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας καθώς
και νέα εμφάνιση. Το ολόγραμμα και το υδατογράφημά του περιέχουν μια
προσωπογραφία της Ευρώπης, μίας μορφής της ελληνικής μυθολογίας. Ένα άλλο
χαρακτηριστικό είναι ο αριθμός με βαθυπράσινο χρώμα.
Επίσης, ο αριθμός αλλάζει χρώμα από βαθύ πράσινο σε βαθύ μπλε. Χάρη σε αυτά και
άλλα χαρακτηριστικά η γνησιότητα του νέου τραπεζογραμματίου των 10 ευρώ
επαληθεύεται πολύ εύκολα με τη μέθοδο των τριών ελέγχων (έλεγχος με την αφή,
οπτικός έλεγχος και εξέταση υπό γωνία), αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΚΤ.
Τα τραπεζογραμμάτια της πρώτης σειράς θα κυκλοφορούν παράλληλα με τα
τραπεζογραμμάτια της σειράς «Ευρώπη» μέχρι νεωτέρας. Αυτή η αλλαγή θα ανακοινωθεί
εγκαίρως.
Τον Φεβρουάριο η απόφαση του Αρείου Πάγου για τις καθαρίστριες
Αναβολή για τις 25 Φεβρουαρίου του 2015 πήρε στον Άρειο Πάγο η εκδίκαση της
προσφυγής του Δημοσίου κατά της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,
το οποίο ζητούσε την επαναπρόσληψη των καθαριστριών του υπουργείου Οικονομικών.
Οι καθαρίστριες βρίσκονται από χθες το βράδυ έξω από τον Άρειο Πάγο, φορούν στα
χέρια τους το σύμβολο του αγώνα τους -τα κόκκινα γάντια και φωνάζουν συνθήματα.
Ξεκίνησαν οι αμερικανικές επιδρομές στη Συρία κατά των τζιχαντιστών
Στη Συρία επεκτάθηκαν οι επιδρομές των αμερικανικών μαχητικών κατά θέσεων
τζιχαντιστών, με πλήγματα από αέρος και θαλάσσης και με τη συμμετοχή αραβικών
χωρών. Η Βρετανία ανέφερε ότι δεν συμμετέχει σε αυτές τις επιχειρήσεις, αλλά «δεν
υπάρχει ακόμη απόφαση» για το εάν θα πάρει ή όχι μέρος στις επιδρομές στη Συρία.
Πρώτοι στόχοι ήταν θέσεις της ISIS στη Ράκα, στο βόρειο τμήμα της χώρας, στο Ντεΐρ αλ
Ζορ και σε σημεία κοντά στη μεθόριο με το Ιράκ. Τα πλήγματα γίνονται από αέρος -για
πρώτη φορά, σύμφωνα με τις αναφορές, χρησιμοποιούνται και F22- αλλά και με
πυραύλους που εκτοξεύονται από θαλάσσης. Σύμφωνα με αναφορές από το συριακό
έδαφος, πλήττονται και θέσεις του ισλαμιστικού μετώπου Αλ Νούσρα.
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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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