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Ικανοποίηση ΒΕΘ για το νέο πλαίσιο αδειοδότησης των επιχειρήσεων
Σημαντικό βήμα προκειμένου η χώρα να γίνει φιλικότερη προς την επιχειρηματική
κοινότητα, χαρακτηρίζει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) το νομοσχέδιο
για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων που παρουσίασε, χθες,
ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς και ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης.
«Αναμφίβολα είναι μία θετική εξέλιξη. Η γραφειοκρατία, πέραν της αρνητικής
οικονομικής συγκυρίας, είναι βασικό αγκάθι για τις μη επενδύσεις στη χώρα. Ας
ελπίσουμε ότι ο νόμος δεν θα μείνει απλά στα χαρτιά, μετά την ψήφισή του τον Απρίλιο,
αλλά θα έχει ουσιαστική εφαρμογή» σχολιάζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Παναγιώτης
Παπαδόπουλος επισημαίνοντας ότι η απλοποίηση κάθε μορφής αδειοδότησης με την
ψηφιοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας μίας επιχείρησης
είναι σημαντική, καθώς το επιχειρείν θα εξοικονομεί χρόνο και χρήματα. Μάλιστα ο κ.
Παπαδόπουλος υπογραμμίζει ότι ουσιαστική είναι και η συνεισφορά της Υπηρεσίας Μίας
Στάσης, που προσφέρουν τα επιμελητήρια καθώς συμβάλλει στην συνολική απλοποίηση
των διαδικασιών ίδρυσης μίας εταιρείας. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του
ΒΕΘ, τα επιμελητήρια διαθέτουν την τεχνογνωσία αλλά και το εξειδικευμένο προσωπικό
προκειμένου να αποτελέσουν, έναν αξιόπιστο συνεργάτη της Πολιτείας, για την ενίσχυση
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και αναβάθμιση του επιπέδου των υπηρεσιών που απαιτεί το πολύπλευρο αντικείμενο
της αδειοδότησης.
Επιχειρηματικοί φορείς της Β. Ελλάδας… σκανάρουν το Ερμπίλ
Στο στόχαστρο παραγωγικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας βρίσκεται το Ερμπίλ, του
Iρακινού Κουρδιστάν. Πρόσφατα εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας βρέθηκαν
στο Ερμπίλ, την τουριστική πρωτεύουσα του αραβικού κόσμου, όπως έχει ανακηρυχθεί,
για το 2014, προκειμένου να στήσουν γέφυρες επιχειρηματικών συνεργασιών, να
αναζητήσουν επενδυτικές ευκαιρίες, αλλά κυρίως να σκανάρουν το οικονομικό
περιβάλλον της περιοχής.
Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο επιχειρηματικής αποστολής, το Ερμπίλ επισκέφτηκαν το
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ)
και το Γραφείο της Αν. Γενικής Γραμματέα ΔΟΣ και ΑΣ του ΥΠΕΞ στη Θεσσαλονίκη. Στην
επιχειρηματική αποστολή που διοργανώθηκε από τους προαναφερθέντες φορείς με τη
σύμπραξη του Γραφείου ΟΕΥ στο Ερμπίλ, συμμετείχαν και επιχειρήσεις - μέλη του ΒΕΘ.
«H αγορά του Κουρδιστάν αποτελεί μία ιδανική ευκαιρία για τις εξωστρεφείς ελληνικές
επιχειρήσεις. Ήδη μεγάλες ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες, ενεργειακοί όμιλοι,
επιχειρήσεις τροφίμων, μηχανολογικού εξοπλισμού, αλλά και μελετητικά γραφεία και
σύμβουλοι επιχειρήσεων, έχουν μόνιμη παρουσία στην εν λόγω περιοχή, ενώ οι αναδοχές
έργων και οι συμβάσεις που έχουν κατακυρωθεί σε ελληνικών συμφερόντων ομίλους
ξεπερνούν -σύμφωνα με υπολογισμούς της αγοράς- τα 2 δισ. ευρώ» τονίζει ο πρόεδρος
του ΒΕΘ, Παναγιώτης Παπαδόπουλος επισημαίνοντας ότι «η περιοχή, κυρίως, του Ερμπίλ
ζει σε οικοδομικό οργασμό, γεγονός που δημιουργεί ευκαιρίες, από τις οποίες μπορεί να
επωφεληθεί η Ελλάδα, αρκεί η ενεργοποίηση να είναι άμεση, δηλαδή στη φάση όπου η
πορεία ανάδειξης νέων περιοχών οικονομικής ισχύος επιταχύνεται».
Μα? λιστα ο κ. Παπαδο? πουλος, με την ε? τερη ιδιο? τητα του, αυτη? του α΄αντιπροε? δρου της
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τον πρόεδρο της
Ένωσης Εμποροβιομηχανικών Επιμελητηρίων του Κουρδιστάν, Dara Jalil Khayyat. Στο
πλαίσιο του συμφώνου οι δύο φορείς θα εργαστούν για την ανάπτυξη συνεργασιών
μεταξύ ελληνικών και κουρδικών επιχειρήσεων, ενώ μεταξύ άλλων θα ανταλλάσουν
πληροφορίες και θα διοργανώνουν κοινές δράσεις για την ενίσχυση των διμερών
εμπορικών σχέσεων.
Εκπνέει αύριο η προθεσμία υποβολής της περιοδικής ΦΠΑ
Εκπνέει την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή
της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (με χρεωστικό υπόλοιπο), για τις επιχειρήσεις που τηρούν
διπλογραφικά βιβλία. Στο πλαίσιο αυτό η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, έχει ήδη
αποστείλει ειδοποίηση σε όλους του φορολογούμενους που έχουν την σχετική
υποχρέωση.
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Στην ειδοποίηση αυτή, υπενθυμίζεται στους υπόχρεους ότι, έχει τεθεί σε ισχύ ο νέος
νόμος 4174/2013, ο οποίος προβλέπει υψηλά πρόστιμα σε περίπτωση εκπρόθεσμης
υποβολής δήλωσης (2.500 ευρώ).
Καθολικός συμψηφισμός ΦΠΑ ιδιωτών και Δημοσίου
Το συμψηφισμό του ΦΠΑ που πρέπει να αποδώσουν οι επιχειρήσεις και οι
επιτηδευματίες στο Δημόσιο με τον Φόρο Προστιθεμένης Αξίας που τους οφείλουν
φορείς και οργανισμοί της γενικής κυβέρνησης, θα προβλέπει διάταξη που θα περιληφθεί
στο πολυνομοσχέδιο το οποίο θα καταθέσει εντός των ημερών στη Βουλή το υπουργείο
Οικονομικών. Με την εν λόγω διάταξη υλοποιείται η κυβερνητική δέσμευση για επέκταση
του συμψηφισμού οφειλών ΦΠΑ από τον στενό δημόσιο τομέα σε ολόκληρο τον δημόσιο
τομέα.
Σύμφωνα με πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», η ευνοϊκή ρύθμιση η οποία θα δώσει ανάσα
ρευστότητας σε εκατοντάδες επιχειρήσεις και επιτηδευματίες δεν θα έχει αναδρομική
ισχύ. Η διάταξη που θα καταθέσει ο υπουργός Οικονομικών Ι. Στουρνάρας στη Βουλή θα
προβλέπει πως από την ημερομηνία ψήφισης του νόμου ο ΦΠΑ που οφείλουν στο
Δημόσιο οι επιχειρηματίες θα μπορεί να συμψηφίζεται με τα ποσά ΦΠΑ που χρω στούν
στις επιχειρήσεις οι ΔΕΚΟ, τα ασφαλιστικά ταμεία, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και
Ιδιωτικού Δικαίου, τα νοσοκομεία, οι δήμοι και οι περιφέρειες.
Πρέπει να σημειωθεί πως σήμερα ο συμψηφισμός αφορά αποκλειστικά οφειλές ΦΠΑ
ιδιωτών με απαιτήσεις ΦΠΑ από τον στενό δημόσιο τομέα, δηλαδή τα υπουργεία και τους
φορείς της κεντρικής διοίκησης.
Γεωργιάδης: Οι γιατροί ευθύνονται για το κλείσιμο των πολυϊατρείων
Στη συνεχιζόμενη επί τρεις μήνες απεργία των γιατρών του ΕΟΠΥΥ απέδωσε ο υπουργός
Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης την απόφαση για το προσωρινό κλείσιμο των πολυϊατρείων
του Οργανισμού. «Μόνοι τους κατέστησαν αυτή τη διαδικασία αναπόφευκτη» ανέφερε
μιλώντας στον ΑΝΤ1 και εξήγησε ότι ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε να γίνει η
μεταρρύθμιση εν λειτουργία, ωστόσο, ανετράπη λόγω της απεργίας των γιατρών.
Ο κ. Γεωργιάδης ζήτησε συγγνώμη από τους ασφαλισμένους που ταλαιπωρούνται εδώ
και τρεις μήνες και επισήμανε ότι θα υπάρξει μια μικρή επιπλέον ταλαιπωρία για έναν
μήνα «για να έχουμε για το μέλλον ένα σύστημα που να λειτουργεί». Επίσης, μιλώντας
στον Σκάι, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι στα κέντρα υγείας που θα αντικαταστήσουν τις
μονάδες του ΕΟΠΥΥ θα έχουν πρόσβαση και οι ανασφάλιστοι πολίτες, καθώς θα μπορούν
να εξετάζονται από γιατρούς και να υποβάλλονται σε εργαστηριακές εξετάσεις.
GPO: Μειώθηκαν τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής
Δημοσκόπηση για τα χαρακτηριστικά της Χρυσής Αυγής, των πολιτών που την
υποστηρίζουν, την εικόνα που έχει η κοινή γνώμη για το εθνικιστικό κόμμα και την
πορεία δημοφιλίας του ηγέτη της παρουσίασε η GPO για το Mega. Το εθνικιστικό κόμμα
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έχει υποχωρήσει σημαντικά στην πρόθεση ψήφου, καθώς τον Φεβρουάριο βρέθηκε στο
7,2%, όταν ένα χρόνο πριν ήταν στο 10% και το Νοέμβριο του 2012 στο 10,3%.
Αντίστοιχη φθορά παρουσιάζει και η εικόνα του αρχηγού της Χρυσής Αυγής
Ν.Μιχαλολιάκος. Ο προφυλακισμένος γενικός γραμματέας της οργάνωσης συγκεντρώνει
θετικές γνώμες από το 9,4% των ερωτηθέντων έναντι 18,1% τον περασμένο
Φεβρουάριο. Τα δύο τρίτα των ψηφοφόρων της Χρυσής Αυγής είναι άνδρες (67% έναντι
33% των γυναικών) χαμηλού εισοδήματος (63% έναντι 33% μεσαίου και μόλις 4%
υψηλού).
Αιχμές Βαρβιτσιώτη κατά ΤΑΙΠΕΔ για την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΘ
Σε εκκρεμότητα παραμένει η αποκρατικοποίηση του ΟΛΘ καθώς το Ταμείο Αξιοποίησης
της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) δεν έχει ακόμη καταλήξει σε
συγκεκριμένη πρόταση για το πώς σκοπεύει να προχωρήσει στην αξιοποίηση του
λιμανιού. Τη σχετική αναφορά έκανε ο αρμόδιος υπουργός Ναυτιλίας, Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης, μιλώντας στη Θεσσαλονίκη από το βήμα του συνεδρίου του Economist.
«Το ΤΑΙΠΕΔ δεν έχει ακόμη καταλήξει σε συγκεκριμένη πρόταση προς το υπουργείο για
το πώς σκοπεύει να προχωρήσει στην αξιοποίηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.
Είμαστε σε ανοιχτό διάλογο, δεν κρυβόμαστε […] Έχει κλείσει το κρατικοδίαιτο μοντέλο
ανάπτυξης και η νέα γενιά θέλει περισσότερες διεθνείς συνεργασίες και
ανταγωνιστικότητα» σημείωσε ο κ. Βαρβιτσιώτης. Σε ό,τι αφορά το λιμάνι του Πειραιά ο
υπουργός σημείωσε ότι εντός των επόμενων ημερών θα κατατεθεί προς έγκριση στη
Βουλή η πρόσκληση εκδήλωσης επενδυτικού ενδιαφέροντος για την πώληση του
πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του ΟΛΠ.
Γ.Παπανδρέου για την ΜΚΟ: Εκτίθενται όσοι προσπαθούν να με εμπλέξουν
Την αντίδραση του Γιώργου Παπανδρέου προκάλεσε η εμπλοκή του ονόματός του στην
υπόθεση με τις παράνομες χρηματοδοτήσεις που είχε λάβει το διάστημα 2000-2004 Μη
Κυβερνητική Οργάνωση και στην οποία εμπλέκονται και στελέχη του ΥΠΕΞ.
Σε ανακοίνωση του γραφείου του τονίζεται πως «εκτίθενται» όσοι προσπαθούν να
εμπλέξουν το όνομά του και πως στη διάρκεια της θητείας του στο ΥΠΕΞ μπήκε τάξη στο
καθεστώς αξιολόγησης των ΜΚΟ.
Ευρωζώνη: Στα 221,3 δισ. ευρώ το πλεόνασμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών
το 2013
Στα 221,3 δισ. ευρώ διαµορφώθηκε το εποχικά προσαρµοσµένο πλεόνασµα του ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών της ευρωζώνης το 2013, έναντι 128,6 δισ. ευρώ το 2012. Σύµφωνα µε
στοιχεία που ανακοίνωσε σήµερα Τρίτη η ΕΚT το εποχικά προσαρµοσµένο ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών της ζώνης του ευρώ κατέγραψε το ∆εκέµβριο 2013 πλεόνασµα ύψους
21,3 δισ. ευρώ.
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Η εξέλιξη αυτή αντανακλά το πλεόνασµα του ισοζυγίου αγαθών (14,9 δισ. ευρώ), πλεόνασµα
8,7 δισ. ευρώ στις υπηρεσίες και πλεόνασµα 9,3 δισ. ευρώ στους λογαριασµούς εισοδήµατος,
που αντιστάθµισαν το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών µεταβιβάσεων (11,6 δισ. ευρώ ). Το
2013 ως σύνολο το άθροισµα των άµεσων επενδύσεων και επενδύσεων χαρτοφυλακίου στη
ζώνη του ευρώ σηµείωσε καθαρή εισροή 26 δισ. ευρώ, σε σύγκριση µε καθαρές εισροές 69 δισ.
ευρώ το 2012 .
Τριβές στο γερμανικό
πορνογραφίας

Μεγάλο

Συνασπισμό

λόγω

σκανδάλου

παιδικής

Διαστάσεις πολιτικής χιονοστοιβάδας παίρνει στο Βερολίνο η αρχικά ήσσονος πολιτικής
σημασίας υπόθεση βουλευτή του SPD που εμπλέκεται σε υπόθεση παιδικής
πορνογραφίας: Ήδη παραιτήθηκε ένας υπουργός, από το στρατόπεδο της Μέρκελ, λόγω
ενδεχόμενης διαρροής εμπιστευτικών πληροφοριών, αλλά τώρα η δική του κομματική
πλευρά ζητά να καταλογιστούν ευθύνες και στους Σοσιαλδημοκράτες.
Ο Μεγάλος Συνασπισμός των Χριστιανοδημοκρατών (CDU) της Μέρκελ, του αδελφού
κόμματός τους στη Βαυαρία CSU και των Σοσιαλδημοκρατών (SPD) βρίσκεται κιόλας,
δύο μήνες μετά την ανάληψη καθηκόντων, στην πρώτη του διαμάχη. Όλα ξεκίνησαν από
την υπόθεση ενός βουλευτή του SPD από την Κάτω Σαξονία, του Σεμπάστιαν Εντάτι. Οι
ομοσπονδιακές αρχές αρχικά (το Γραφείο Ποινικών Ερευνών BKA) και έπειτα η
εισαγγελία του κρατιδίου τον έβαλαν στο στόχαστρο έρευνας για κατοχή υλικού που
κινείται «στο ευρύτερο πεδίο» της παιδικής πορνογραφίας.

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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