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Η Λ. Κατσέλη στο ΒΕΘ
Τα ζωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και η
δυσμενής θέση, στην οποία έχει περιέλθει ο επιμελητηριακός θεσμός τέθηκαν επί
τάπητος στη χθεσινή συνάντηση του προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης, Παναγιώτη Παπαδόπουλου με την πρόεδρο της ‘Κοινωνικής Συμφωνίας’
και πρώην υπουργό Οικονομικών Λούκα Κατσέλη. Η κα. Κατσέλη, μάλιστα, συμμετείχε
στη χθεσινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΒΕΘ. Μιλώντας προς τα μέλη
του ΒΕΘ η κα. Κατσέλη παρουσίασε τον οδικό χάρτη για τη διασφάλιση της μικρομεσαίας
επιχειρηματικότητας. Σύμφωνα με την πρόεδρο της ‘Κοινωνικής Συμφωνίας’ δεν
πρόκειται να εξέλθουμε της κρίσης αν δεν υπάρξει στρατηγική για τις ΜμΕ, η οποία όπως
ξεκαθάρισε, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει.
Μεταξύ των προτάσεων που παρουσίασε, η κα. Κατσέλη ήταν η θέσπιση νέων
χρηματοδοτικών εργαλείων και μηχανισμών για την παροχή ρευστότητας για τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα εκτίμησε ότι η επιτυχία των ελληνικών τραπεζών
στα στρες τέστ δεν αναμένεται να αυξήσει τη ρευστότητα προς την αγορά.
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Ποιες ρυθμίσεις προτείνει η κυβέρνηση για τα «κόκκινα» δάνεια
Ως «μικρές επιχειρήσεις» και «επαγγελματίες» που μπορούν -εάν βεβαίως πληρούν σειρά
προϋποθέσεων- να ενταχθούν στη ρύθμιση για τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια
νοούνται όσοι κατά τη χρήση που έληξε 31/12/2013 είχαν κύκλο εργασιών έως 2,5 εκατ.
ευρώ, αναφέρεται, μεταξύ άλλων στο προσχέδιο της κυβερνητικής πρότασης. Η τράπεζα,
βάσει του προσχεδίου, παρέχει την αιτούμενη διαγραφή και ρύθμιση κατά τη διακριτική
της ευχέρεια σύμφωνα με κριτήρια τα οποία επιλέγει.
Επίσης, εφόσον πρόσωπο υπαγόμενο στη ρύθμιση προσκομίσει βεβαίωση τράπεζας ότι
έχει λάβει την επιλέξιμη διαγραφή, δικαιούται να υπαχθεί σε πρόγραμμα εξυπηρέτησης
της ληξιπρόθεσμης οφειλής του σε 100 μηνιαίες δόσεις και να λάβει πρόσθετη διαγραφή
των προσαυξήσεων και προστίμων που το βαρύνουν ίση προς 20%.
Πάντως οι διαπραγματεύσεις για το θέμα με την τρόικα συνεχίζονται, με αποτέλεσμα να
μην υπάρχει ακόμη συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατάθεσης του νομοσχεδίου στη
Βουλή, ενώ το ζήτημα φέρεται να έχει αναλάβει προσωπικά ο πρωθυπουργός. «Δεν
μπορώ να απαντήσω πότε θα καταθέσω (σ.σ. το νομοσχέδιο για τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια των επιχειρήσεων), αυτό είναι κυβερνητική απόφαση», δήλωσε την Τετάρτη ο
υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Δένδιας.
ΓΣΕΒΕΕ: Κατώτερη των προσδοκιών η ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια
Πολλές «γκρίζες ζώνες» εντοπίζει στην κυβερνητική ρύθμιση των κόκκινων δανείων η
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, το προσχέδιο της
οποίας είδε το φως της δημοσιότητας. Η ΓΣΕΒΕΕ τονίζει ότι «είναι πολύ κατώτερη των
προσδοκιών μας», ότι δεν ζητήθηκε η γνώμη των κοινωνικών εταίρων, αλλά και ότι για
άλλη μια φορά «δίνονται υπερεξουσίες στις συστημικές τράπεζες και ουσιαστικά τους
δίνει το πάνω χέρι για το ποιος θα ενταχθεί στη ρύθμιση και ποιος όχι».
«Για άλλη μια φορά δίνονται υπερεξουσίες στις συστημικές τράπεζες και ουσιαστικά
τους δίνει το πάνω χέρι για το ποιος θα ενταχθεί στη ρύθμιση και ποιος όχι. Με αυτό τον
τρόπο όμως, δεν λύνονται ούτε τα ουσιαστικά προβλήματα των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων ούτε και της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία» προσθέτει ο κ.
Καββαθάς.
Προθεσμία μέχρι τέλος Νοεμβρίου για τη διόρθωση των λαθών
Τα επόμενα βήματα όσον αφορά την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ περιγράφει σε ανακοίνωσή
της η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Όπως προκύπτει από το αναλυτικό κείμενο,
μέσα στις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία διόρθωσης των
λαθών που έχουν γίνει κατά την εκκαθάριση του φόρου ακινήτων. Η προθεσμία για τη
διόρθωση των λαθών εκπνέει στο τέλος Νοεμβρίου, ενώ όσοι εξασφαλίσουν -λόγω των
διορθώσεων- μείωση φόρου άνω των 300 ευρώ, θα χρειαστεί να προσέλθουν με τα
δικαιολογητικά τους στην εφορία για έλεγχο.
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Στην εφορία θα χρειαστεί να προσέλθουν και όσοι έχουν κάνει ουσιώδη λάθη στη
δήλωση, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.
Πρόστιμα 50,5 εκατ. ευρώ για αδήλωτη εργασία
Πρόστιμα ύψους 33,5 εκατ. ευρώ για αδήλωτη εργασία επιβλήθηκαν μέσα σε 4 μήνες,
κατά τη διάρκεια των ελέγχων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και της
ειδικής υπηρεσίας του ΙΚΑ ΕΥΠΕΑ. Η εντατικοποίηση των ελέγχων καθώς και η αύξηση
των επιβαλλόμενων προστίμων τους τελευταίους μήνες, είχε ως αποτέλεσμα ενώ τα
συνολικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν την περίοδο απο τις 15 Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι
σήμερα να ανέρχονται στα 50.525.242 ευρώ, τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν μόνο κατά το
τετράμηνο Ιουνίου – Σεπτεμβρίου 2014 να φτάνουν στα 33.526.221 ευρώ.
Ειδικά για το μήνα Σεπτέμβριο 2014, ελέγχθηκαν 3.179 επιχειρήσεις και σε σύνολο
12.933 εργαζομένων βρέθηκαν αδήλωτοι οι 958, δηλαδή το 7,41% του συνολικού
αριθμού των εργαζομένων που ελέγχθηκαν. Παράλληλα, τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν
για τις παραπάνω παραβάσεις ανέρχονται στα 9.935.255 ευρώ.
Δημοσιονομικό όφελος 10,8 εκατ.ευρώ από τον εξορθολογισμό των δομών στο
Δημόσιο
Δημοσιονομικό όφελος 10,8 εκατ. ευρώ έχει το Δημόσιο από τον εξορθολογισμό των
δομών του, σύμφωνα με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το οποίο ανακοίνωσε
ότι πλέον τα υπουργεία αποκτούν νέα οργανογράμματα. Σύμφωνα με το υπουργείο, η
κατάρτιση των νέων οργανισμών των υπουργείων βασίστηκε σε εκθέσεις αξιολόγησης,
που συνοδεύονται από περιγράμματα αποστολής και θέσεων καθώς και από σχέδια
στελέχωσης, που έχουν εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης. Έτσι
υλοποιήθηκε ένα διαχρονικό αίτημα για τον εξορθολογισμό του Δημοσίου, που πλέον
αποκτά μια ενιαία συνεκτική δομή με τις μειώσεις των δομών να αγγίζουν το 40% και το
δημοσιονομικό όφελος να ανέρχεται στο ποσό των 10.800.000 ευρώ. Με τον τρόπο αυτό
δίνεται τέλος σε μια πρακτική δεκαετιών, όπου πολλά Τμήματα και Διευθύνσεις
λειτουργούσαν χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο, ακόμα και χωρίς υφισταμένους, ενώ
Γενικές Διευθύνσεις λειτουργούσαν χωρίς σαφείς στρατηγικούς στόχους.
Ειδικότερα, από 7.717 προϊσταμένους, από χθες, η Δημόσια Διοίκηση διαθέτει 4.558, με
το δημοσιονομικό κόστος να περιορίζεται στα 16.231.800 ευρώ, από 27.081.000 ευρώ,
που ήταν μέχρι τώρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Γενικές Διευθύνσεις μειώνονται σε 93
από 115, οι Διευθύνσεις σε 994 από 1.644 και τα Τμήματα σε 3.324 από 5.763. Πλέον το
70% των εργαζομένων απασχολείται σε επιχειρησιακά θέματα και το 30% με τα
εσωτερικά διοικητικά και οικονομικά θέματα.
Υπερ- επιτροπή
εγκλήματος

αναλαμβάνει

το

«κυνήγι»

διαφθοράς

και

οικονομικού

Τη σύσταση Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής Δίωξης της Διαφθοράς και του
Οικονομικού Εγκλήματος προβλέπει το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου
Δικαιοσύνης «Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει
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συναφθεί
στο
πλαίσιο
εμπορικής
συναλλαγής
και
άλλες
διατάξεις».
Στην εν λόγω επιτροπή θα μετέχουν ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος, ο
Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς Αθηνών, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, ο
Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, ο Διοικητής της
Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και ο Διευθυντής της
Οικονομικής Αστυνομίας, με τους αναπληρωτές τους.
Η Επιτροπή θα έχει ως αποστολή το συντονισμό των ερευνών και την ανταλλαγή
πληροφοριών μεταξύ των μελών της σε υποθέσεις εγκλημάτων διαφθοράς και
οικονομικών εγκλημάτων, κατά το προκαταρκτικό ή το προανακριτικό στάδιο της
ποινικής διαδικασίας.
Τι θα ισχύσει για την αυτόνομη εγκατάσταση φυσικού αερίου
Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε προ ημερών η ρύθμιση που αφορά την δημόσια και
ατομική θέρμανση φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες αντίθετες απόψεις
υπήρξαν στο ΥΠΕΚΑ, σχετικά με την ειδική παράμετρο που αφορά την συμμετοχή στα
πάγια κοινόχρηστα έξοδα της κεντρικής θέρμανσης, όσων ενοίκων πολυκατοικιών
θελήσουν να τοποθετήσουν αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου.
Η εν λόγω ρύθμιση τελικά εντάχθηκε στο νομοσχέδιο και η συμμετοχή φτάνει έως και το
25% των κοινόχρηστων δαπανών της πολυκατοικίας για την θέρμανση. Αξίζει να
σημειωθεί ότι μοναδική προϋπόθεση για την εγκατάσταση ανεξάρτητου καυστήρα
φυσικού αερίου, είναι η ύπαρξη δικτύου της ΕΠΑ στην οδό που βρίσκεται η οικία. Η τιμή
εκκίνησης για την εγκατάσταση αυτόνομης θέρμανσης ανέρχεται στα 1.500 ευρώ.
Δωρεάν γεύμα για 5.000 πολίτες
Δωρεάν γεύμα για 5.000 πολίτες φτιαγμένο από ολόφρεσκες με πρώτες ύλες που δεν
έφτασαν στην αγορά λόγω ‘άσχημης’ εμφάνισης, ή γιατί περίσσεψαν θα προσφερθούν
την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, στο Λευκό Πύργο.
Η εκδήλωση θα γίνει στο πλαίσιο της παγκόσμιας εκστρατείας για την καταπολέμηση της
σπατάλης των τροφίμων, το «Feeding the 5000».
Το γεύμα θα ετοιμαστεί από την Ένωση Αρχιμαγείρων Θεσσαλονίκης με κύρια συστατικά
φρεσκότατα λαχανικά και φρούτα που θα σπαταλιόνταν, είτε επειδή βρίσκονταν σε
πλεόνασμα, είτε λόγω "άσχημης" εμφάνισης, όπως στραβά καρότα και κολοκυθάκια και
πατάτες. Όποια ποσότητα τροφίμων δεν χρησιμοποιηθεί στην εκδήλωση θα διατεθεί σε
κοινωφελή ιδρύματα μέσω του "ΜΠΟΡΟΥΜΕ" για ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Για
το μενού των 5000 απαιτείται περίπου ένας τόνος λαχανικών και φρούτων. Τα
εκατοντάδες κιλά "άσχημων" λαχανικών θα μαζευτούν από χωράφια κοντά στη
Θεσσαλονίκη, ενώ πάνω από 150 εθελοντές θα λάβουν μέρος στην προετοιμασία του
γεύματος.
Σρι Λάνκα: Άκαρπες οι έρευνες για 192 αγνοούμενους από τις κατολισθήσεις
Χάνονται οι ελπίδες για τουλάχιστον 192 άτομα που αγνοούνται μετά από κατολισθήσεις
λάσπης στην κεντρική Σρι Λάνκα. «Δεν νομίζω ότι μπορούν να βρεθούν επιζώντες»
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δήλωσε ο υπουργός Διαχείρισης Καταστροφών, Μαχίντα Αμαραγουέρα στο πρακτορείο
Reuters.
Ο υπουργός βρέθηκε στον τόπο της τραγωδίας στο μικρό χωριό που βρίσκεται σε
απόσταση 190 χλμ από την πρωτεύουσα Κολόμπο. «Περισσότεροι από 150 άνθρωποι
πιστεύεται ότι είναι νεκροί» δήλωσε. Με το πρώτο φως της ημέρας περίπου 500
στρατιώτες και εθελοντές συνέχισαν τις έρευνες για τους αγνοουμένους, παρά την
κακοκαιρία.

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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