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Συνεργασία ΒΕΘ µε ΚΕΚ για τα προγράµµατα ΟΑΕ∆ έτους 2012
Λήγει στις 28 Φεβρουαρίου η προθεσµία για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραµµα
«Κατάρτιση ΟΑΕ∆-ΛΑΕΚ έτους 2012 για εργαζόµενους επιχειρήσεων που απασχολούν
1-25 άτοµα», που έχει προκηρύξει ο Οργανισµός Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆). Η
υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά µέσω διαδικτύου στον κεντρικό κόµβο
του ΛΑΕΚ (http://laek.oaed.gr).
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) στο πλαίσιο της προσπάθειας του
για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων – µελών του συµµετέχει στην
υλοποίηση του εν λόγω προγράµµατος.
Τα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης µε τα οποία συνεργάζεται το ΒΕΘ είναι τα :
• Κ.Ε.Κ «Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας»,
τηλέφωνο : 2310545967.
• K.E.K. «Ινστιτούτο Βιοµηχανικής και Επιχειρηµατικής Επιµόρφωσης και
Κατάρτισης – ΣΕΒ», τηλέφωνο: 2310567547.
• Κ.Ε.Κ «∆ιαβαλκανικό», τηλέφωνο: 2310567547.
• Κ.Ε.Κ «I.DE.A ΕΠΕ», τηλέφωνο: 2310546816.
• Κ.Ε.Κ. «Μ.Ι.Τ. ΑΕ», τηλέφωνο: 2310551610.
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Ανακοινώνεται ο διαχωρισµός του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου σε «καλή»
και «κακή»
Το διαχωρισµό του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου σε «καλή» και «κακή» τράπεζα στα
πλαίσια του νόµου περί εξυγιάνσεως πιστωτικών ιδρυµάτων αναµένεται να
ανακοινώσει σήµερα, Παρασκευή, η Τράπεζα της Ελλάδος. Με βάση το νόµο αυτό θα
ιδρυθεί «καλή τράπεζα» στην οποία θα µεταφερθεί το σύνολο των καταθέσεων
(ιδιωτών, τραπεζών και ∆ηµοσίου) και το υγιές ενεργητικό (χαρτοφυλάκια δανείων και
τίτλων) της παλαιάς τράπεζας. Την ίδια ώρα, οι εργαζόµενοι συνεχίζουν τις
κινητοποιήσεις του
«Αν τα καταφέρουµε τα µέτρα δεν θα είναι τόσο σκληρά το 2014» δήλωσε ο
Γ.Στουρνάρας
Την εκτίµηση ότι εφόσον το πρόγραµµα προσαρµογής εφαρµοστεί σωστά τα µέτρα
δεν θα είναι τόσο σκληρά το 2014 δήλωσε στο CNN ο υπουργός Οικονοµικών Γιάννης
Στουρνάρας. Εµφανίζεται, δε, αισιόδοξος, καθώς η εκτέλεση του προϋπολογισµού του
2012 πήγε καλύτερα από τις εκτιµήσεις. Ο κ. Στουρνάρας αναφερόµενος στην
ελληνική οικονοµία έκανε λόγο για «την τελευταία σοβιετικού τύπου οικονοµία της
Ευρώπης» και εξήγησε ότι για το λόγο αυτό προωθήθηκε η απελευθέρωση των
αγορών, συµπεριλαµβανοµένου «µιας λελογισµένης απελευθέρωσης της αγοράς
εργασία».
Προανακριτική µόνο για τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου αποφάσισε η
Βουλή
Έπειτα από µία θυελλώδη συζήτηση στην Ολοµέλεια, όπου κυριάρχησε η µετωπική
σύγκρουση µεταξύ του Ευάγγελου Βενιζέλου και του Αλέξη Τσίπρα επί σχεδόν δύο
ώρες, και µετά από πλήθος διαδικαστικών και άλλων εµποδίων, η Βουλή ψήφισε
τελικά την παραποµπή σε Προανακριτική Επιτροπή του πρώην υπουργού
Οικονοµικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ,
βάσει της πρότασης που είχε κατατεθεί από τα κόµµατα της συγκυβέρνησης.
Αθεώρητα θα εκδίδονται τα φορολογικά στοιχεία που επέχουν θέση
τιµολογίου
Αθεώρητα ή χωρίς ηλεκτρονική σήµανση θα εκδίδονται πλέον όλα τα φορολογικά
στοιχεία που επέχουν θέση τιµολογίου σύµφωνα µε το νέο Κώδικας Φορολογικής
Απεικόνισης Συναλλαγών ο οποίος ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2013. Το υπουργείο
Οικονοµικών βάζει τέλος στη θεώρηση βιβλίων και δελτίων παροχής υπηρεσιών για
ελεύθερους επαγγελµατίες οι οποίοι κόβουν αποδείξεις σε επιχειρήσεις και όχι σε
ιδιώτες. Από την 1η Ιανουαρίου 2013 µπορούν να τηρούν αθεώρητα τα απλογραφικά
τους βιβλία ενώ µπορούν να αντικαταστήσουν µε αθεώρητα τιµολόγια τα δελτία
παροχής υπηρεσιών τους. Η απαλλαγή από το αναχρονιστικό τρύπηµα των βιβλίων και
στοιχείων προβλέπεται στις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης
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Συναλλαγών που ήρθαν να αντικαταστήσουν διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων. Αν και αρχικά σχεδιαζόταν να έχει ευρύτερη εφαρµογή, τελικά η
κατάργηση από τις θεωρήσεις περιορίζεται σε συγκεκριµένες κατηγορίες ελεύθερων
επαγγελµατιών αλλά και σε κάποια πρόσθετα βιβλία, όπως για παράδειγµα τα
απλογραφικά βιβλία απογραφών ή το διπλογραφικό µητρώο πάγιων περιουσιακών
στοιχείων.
Στα δύο σπάει η ∆ΕΗ για να ιδιωτικοποιηθεί
∆ηµιουργία µιας «µικρής ∆ΕΗ», στην οποία θα περάσει το 20% - 30% των ορυχείων,
των µονάδων και των υπηρεσιών της σηµερινής επιχείρησης, µαζί φυσικά µε τµήµα
του προσωπικού των 19.000 εργαζοµένων, προκειµένου εν συνεχεία να πωληθεί από
το ΤΑΙΠΕ∆. Αυτό είναι το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζει η κυβέρνηση για την
αποκρατικοποίηση της Επιχείρησης. Σύµφωνα µε την εφηµερίδα ‘Τα Νέα’, στη
δεύτερη φάση, και αφού ο αγοραστής της «µικρής ∆ΕΗ» έχοντας στα χέρια του το ίδιο
φθηνό µείγµα καυσίµων θα µπορεί να ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις τη δηµόσια
Επιχείρηση, η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή για
το υπόλοιπο της ∆ΕΗ. Eιδικότερα, σύµφωνα µε τις πληροφορίες εξετάζεται η πώληση
σε στρατηγικό επενδυτή πακέτου 17% των µετοχών της ∆ΕΗ µαζί µε το µάνατζµεντ. Σε
αυτήν την περίπτωση το ∆ηµόσιο θα µειώσει το ποσοστό του από το 51% που κατέχει
σήµερα στο 34% διατηρώντας την καταστατική µειοψηφία, ώστε να µπορεί να έχει
λόγο σε κρίσιµες αποφάσεις.
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