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Απέσυρε την υποψηφιότητα ο Π. Παπαδόπουλος από τον συνδυασµό του Γ. Ιωαννίδη
Σε απόσυρση της υποψηφιότητας του από τον συνδυασµό του Γιάννη Ιωαννίδη «Κεντρική
Μακεδονία - Περιφέρεια Πρωταθλήτρια» προχώρησε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), και α΄ αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης
Επιµελητηρίων (ΚΕΕΕ), Παναγιώτης Παπαδόπουλος.
Ο κ. Παπαδόπουλος, που ήταν υποψήφιος περιφερειακός σύµβουλος µε τον συνδυασµό του κ.
Ιωαννίδη, προέβη στην κίνηση αυτή ως απόρροια των δυσµενών εξελίξεων στον
επιµελητηριακό θεσµό, µετά και την γενική συνέλευση της ΚΕΕΕ, η οποία αποφάσισε την
αποχώρηση των εκπροσώπων της επιµελητηριακής κοινότητας από τα ψηφοδέλτια των
κοµµάτων της συµπολίτευσης στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η
κυβέρνηση είχε αρνηθεί να προωθήσει στη Βουλή την τροπολογία, την οποία η ΚΕΕΕ πρότεινε
και είχε την υπογραφή 185 βουλευτών, για την άρση της ισχύος του νόµου που προβλέπει την
κατάργηση της υποχρεωτικής εγγραφής στα επιµελητήρια από την 1-1-2015. Μάλιστα σε
συνάντηση της διοικητικής επιτροπής της ΚΕΕΕ µε τον Κωστή Χατζηδάκη, επισηµάνθηκε από
τον υπουργό Ανάπτυξης, ότι επί του παρόντος και µετά τις απαιτήσεις της τρόικας δεν µπορεί
να αρθεί η ισχύς του νόµου.
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«Ο επιµελητηριακός θεσµός που αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους βραχίονες στήριξης
για τους επιχειρηµατίες, χωρίς µάλιστα να κοστίζει ούτε ένα ευρώ στην πολιτεία, δέχεται έναν
ανηλεή πόλεµο από ξένα συµφέροντα και όχι µόνον. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το µηνιαίο
κόστος εισφοράς για τις επιχειρήσεις ανέρχεται περί τα 3 µε 4 ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, και την
ώρα που η ηγεσία της κυβέρνησης δείχνει να µην αντιλαµβάνεται ότι µε την κατάργηση της
υποχρεωτικής εγγραφής στα επιµελητήρια, αυτά οδηγούνται σε αφανισµό, ενώ την ίδια ώρα οι
επιχειρήσεις δεν γίνονται περισσότερο ανταγωνιστικές, αποφάσισα να µην κατέλθω στις
αυτοδιοικητικές εκλογές» αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, εκφράζοντας παράλληλα τις
ευχαριστίες του προς τον κ. Ιωαννίδη που τον συµπεριέλαβε στο ψηφοδέλτιο.
Βρούτσης: Χαµηλότερα ασφάλιστρα για 160.000 ελεύθερους επαγγελµατίες το 2015
“Παράθυρο” για την καταβολή -και το 2015- χαµηλότερων ασφαλίστρων στον ΟΑΕΕ από τους
160.000 ελεύθερους επαγγελµατίες που, υπό την πίεση της κρίσης και της έλλειψης ταµειακής
ρευστότητας, έχουν ήδη ενταχθεί σε χαµηλότερες ασφαλιστικές κατηγορίες καθώς και από
όσους δεν έχουν αξιοποιήσει, έως σήµερα, τη δυνατότητα αυτή, «ανοίγει» σε συνέντευξή του
στην Ηµερησία ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης
Βρούτσης.
«Η δυνατότητα επιλογής χαµηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας θα παραταθεί και µετά τις
31/12/2014», προαναγγέλλει ο Γιάννης Βρούτσης, υπογραµµίζοντας ότι «το µέτρο έχει
αποδώσει δίνοντας ανάσα στους ελεύθερους επαγγελµατίες και, ταυτόχρονα, ένα ισχυρό
κίνητρο για να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους», δηλαδή να ρυθµίζουν τις οφειλές και να
τηρούν τις ρυθµίσεις
Το 15,5% των οφειλετών του ΟΓΑ έχουν µπει σε ρύθµιση
Σε σύνολο 294.665 οφειλετών ασφαλισµένων του ΟΓΑ, µόλις οι 46.000 έχουν µπει σε ρύθµιση
οφειλών σύµφωνα µε τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση. Aπαντώντας σε ερώτηση του
βουλευτή της Ν∆ κ. Σπ. Ταλιαδούρου για τις οφειλόµενες εισφορές στον ΟΓΑ ο κ. Βρούτσης
µε έγγραφη απάντησή του ενηµέρωσε ότι από τα στοιχεία που τηρεί ο ΟΓΑ σε σύνολο 294.665
οφειλετών ασφαλισµένων, 25.404 οφειλέτες έχουν, ήδη, προβεί σε ρύθµιση των οφειλόµενων
ασφαλιστικών εισφορών τους µε βάση προηγούµενες ρυθµίσεις, 20.984 οφειλέτες έχουν
προβεί, µε βάση τη «Νέα Αρχή» του Ν. 4152/2013, σε ρύθµιση των οφειλόµενων
ασφαλιστικών εισφορών τους από 28/8/2013 έως 31/12/2013 και παραµένουν εκτός ρύθµισης
οι υπόλοιποι 248.277 ασφαλισµένοι.
Ο κ. Βρούτσης αναφέρεται στη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών µε τους Ν. 4152/2013 και Ν.
4225/2014 αλλά και στη ρύθµιση «Νέα Αρχή» και επισηµαίνει ότι η καταβολή των εισφορών ή
η ρύθµιση τυχόν ληξιπρόθεσµων είναι αναγκαία προϋπόθεση, ώστε οι ασφαλισµένοι να έχουν
δικαίωµα στις παροχές του ΟΓΑ (περίθαλψη, σύνταξη, συµµετοχή σε προγράµµατα Αγροτικής
Εστίας κ.α.) αλλά και προκειµένου να εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα του Οργανισµού.
Επιταχύνεται η εκδίκαση φορολογικών υποθέσεων στα εφετεία
Να επιταχύνει την εκδίκαση των φορολογικών υποθέσεων που εκκρεµούν στα εφετεία όλης
της χώρας επιδιώκει το υπουργείου ∆ικαιοσύνης µε τον νέο Κώδικας Ποινικής ∆ικονοµίας που
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έδωσε σε δηµόσια διαβούλευση. Σηµειώνεται πως σήµερα ο αριθµός των φορολογικών
υποθέσεων αξίας άνω των 150.000 ευρώ που εκκρεµούν ενώπιων των διοικητικών
δικαστηρίων (πρωτοδικείο και διοικητικό εφετείο) ανέρχονται σε 98.353 υποθέσεις. Οι
εκκρεµούσες δε εφέσεις ανέρχονται σε 9.811 περίπου.
Ο νέος Κώδικας Ποινικής ∆ικονοµίας προβλέπει (άρθρο 375) πως στα τριµελή και µονοµελή
εφετεία κακουργηµάτων ορίζονται ιδιαίτερες κατά µήνα δικάσιµοι, στις οποίες
προσδιορίζονται αποκλειστικά και µόνον υποθέσεις µε κατηγορούµενο ή κατηγορουµένους
προσωρινά κρατούµενους, καθώς και υποθέσεις φορολογικών κακουργηµάτων του ν.
2523/1997.
Στα Εφετεία Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης οι ιδιαίτερες αυτές δικάσιµοι δεν µπορεί να
είναι λιγότερες από τρεις κάθε µήνα µόνο για τις υποθέσεις µε προσωρινά κρατούµενους και
οπωσδήποτε µία για τις υποθέσεις φορολογικών κακουργηµάτων. Για την εκδίκαση των
συγκεκριµένων υποθέσεων τα εφετεία θα συνεδριάζουν και κατά τη διάρκεια των δικαστικών
διακοπών (εκτός Αυγούστου).
Γ. Στουρνάρας: Στο Eurogroup της 5ης Μαΐου ξεκινά η συζήτηση για το χρέος
Στην αποσαφήνιση ότι στο Eurogroup της 5ης Μαΐου η Ελλάδα θα ανοίξει τη συζήτηση για
την ελάφρυνση του δηµόσιου χρέους προχώρησε σήµερα ∆ευτέρα ο υπουργός Οικονοµικών
Γιάννης Στουρνάρας µιλώντας στο 3ο Ελληνοκινεζικό Επιχειρηµατικό Συνέδριο 2014 που
διοργανώνουν το Ινστιτούτο Κοµφούκιος Αθηνών του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών
και το Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).
Ο κ. Στουρνάρας τόνισε στην οµιλία του πως η Eurostat υιοθέτησε πλήρως και χωρίς
αστερίσκους τα στοιχεία που διαβίβασε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, επιβεβαιώνοντας ότι η
χώρα έχει υπερβεί κατά πολύ τους στόχους του προϋπολογισµού της, καταγράφοντας
πρωτογενές δηµοσιονοµικό πλεόνασµα της τάξης του 1% του Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος. Όπως υπογράµµισε, σε κυκλικά διορθωµένους όρους -λαµβάνοντας υπόψη και την
ύφεση- είναι ίσως η µεγαλύτερη προσαρµογή που έχει συµβεί ποτέ ιστορικά σε χώρα του
ΟΟΣΑ από το 2010 µέχρι σήµερα.
«Υπολογίζουµε ότι πάνω από το 85% της βελτίωσης που απαιτείται στο πρωτογενές ισοζύγιο
της Γενικής Κυβέρνησης, ώστε να µειωθεί το χρέος σε βιώσιµα επίπεδα µέχρι το 2020, έχει
ήδη επιτευχθεί. Με άλλα λόγια τα δυσκολότερα είναι πίσω µας. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι
δεν έχουµε ακόµη δρόµο µπροστά µας. Αλλά, κοντεύουµε να φτάσουµε στην κορυφή του
βουνού» τόνισε ο επικεφαλής του οικονοµικού επιετελείου.
Μίχαλος: Ανεφάρµοστο το νοµοσχέδιο για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων
Για δυσάρεστο αιφνιδιασµό του επιχειρηµατικού κόσµου προειδοποιώντας ότι το νοµοσχέδιο
για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων «είναι αδύνατο να εφαρµοστεί στην πράξη», κάνει λόγο
ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων και του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος.
Ο κ. Μίχαλος σχολιάζοντας το νοµοσχέδιο δήλωσε: «∆υστυχώς για πολλοστή φορά η
κυβέρνηση αιφνιδίασε δυσάρεστα τον επιχειρηµατικό κόσµο». Στο νοµοσχέδιο για τις
αδειοδοτήσεις των επιχειρήσεων, το υπουργείο Ανάπτυξης «αγνόησε µε πρωτοφανή τρόπο τις
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προτάσεις των Επιµελητηρίων, παρά το γεγονός, ότι άλλα είχαν συµφωνηθεί κατά τη
διαβούλευση και κατέθεσε στη Βουλή ένα αυθαίρετο νοµοθέτηµα για άλλη χώρα, για άλλες
επιχειρήσεις και για άλλους πολίτες», αναφέρει ο κ. Μίχαλος.
Το νέο νοµοθέτηµα αν δεν τροποποιηθεί και συµπληρωθεί είναι αδύνατο να εφαρµοστεί στην
πράξη. «Και αυτό γιατί οι ρυθµίσεις του σε ό,τι αφορά στο πεδίο εφαρµογής του, τις αναγκαίες
διαδικασίες και τα όργανα εφαρµογής κινούνται σε ένα ασαφές περιβάλλον. Για να καταστεί
εφαρµόσιµο, θα απαιτηθούν εκατοντάδες νέες ρυθµίσεις που αφορούν σε όλο το πλέγµα της
δηµόσιας διοίκησης», εξήγησε ο ίδιος.
Πυροβόλησαν τον φιλορώσο δήµαρχο Χάρκοβο
Τραυµατίας από πυρά φέρεται να είναι ο φιλορώσος δήµαρχος της πόλης Χάρκοβο στην
ανατολική Ουκρανία, σύµφωνα µε Ουκρανό αξιωµατούχο τον οποίο επικαλείται το Γαλλικό
Πρακτορείο. Ο Γκενάντι Κέρνες, δήµαρχος της δεύτερης µεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας
µετά το Κίεβο, βρίσκεται, σύµφωνα µε εκπρόσωπό του, την οποία επικαλείται το πρακτορείο
Reuters, στο νοσοκοµείο και χειρουργείται εκτάκτως, καθώς δέχθηκε πυρά στην πλάτη,
µεταδίδει το πρακτορείο Interfax Ukraina.
«Οι γιατροί µάχονται για να του σώσουν τη ζωή», ανέφερε η εκπρόσωπός του, Τατιάνα
Γκρουζίνσκαγια.

Οι 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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