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Αντίδραση ΒΕΘ για κατάργηση υποχρεωτικής εγγραφής στα επιµελητήρια βάσει
Μνηµονίου 3
Για χτύπηµα κάτω από τη µέση κάνει λόγο ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) Παναγιώτης Παπαδόπουλος αναφερόµενος σε δηµοσιεύµατα, που
επικαλούνται το προσχέδιο του Μνηµονίου 3, σύµφωνα µε τα οποία η τρόικα ζητά από την
κυβέρνηση να ορίσει από τον ∆εκέµβριο ως µη υποχρεωτική την εγγραφή των εταιρειών στα
εµπορικά επιµελητήρια. Επιπλέον βάσει των δηµοσιευµάτων στο προσχέδιο του νέου Μνηµονίου
θα πρέπει να εξαλειφθεί ο έλεγχος που διενεργείται από το One Stop Shop για εκκρεµότητες στα
ασφαλιστικά ταµεία για τους ιδρυτές, τα µέλη και τους διευθυντές της νέας εταιρείας,
προκειµένου να µην εµποδίζεται ο σχηµατισµός της εταιρείας.
«Ο επιχειρηµατικός κόσµος δίνει έναν άνισο αγώνα µε την αρνητική οικονοµική συγκυρία που
βιώνουµε, η οποία δηµιουργεί συνθήκες ασφυξίας στην αγορά. Υπό τη δαµόκλειο σπάθη των
νέων φορολογικών βαρών αλλά και όλων όσων αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις µάχονται να
επιβιώσουν» σηµειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, υπογραµµίζοντας ότι «αντί να εφαρµόζονται
γενναίες αναπτυξιακές πολιτικές, αντί να καταπολεµούνται εκατοντάδες εµπόδια για την
ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, γίνεται µία ανηλεής επίθεση σε δοµές και θεσµούς που
στηρίζουν παραδοσιακά τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η απαίτηση για κατάργηση της
υποχρεωτικής εγγραφής των επιχειρήσεων στα επιµελητήρια, καταδεικνύει ότι ο θεσµός των
επιµελητηρίων βρίσκεται στο στόχαστρο εγχώριων και ξένων παραγόντων».
Όπως επισηµαίνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ «το κόστος εγγραφής για µία επιχείρηση είναι 50 ευρώ,
την ίδια ώρα
τα επιµελητήρια προσφέρουν σειρά ανταποδοτικών υπηρεσιών στους
µικροµεσαίους επιχειρηµατίες, η πλειονότητα των οποίων δεν έχει πρόσβαση στην ενηµέρωση,
για θέµατα όπως οι επιδοτήσεις, τα φορολογικά, τα ασφαλιστικά ζητήµατα. Επιπλέον
χρηµατοδοτούν πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια όργανα, τη ΓΣΕΒΕΕ, την ΕΣΕΕ, το ∆ιεθνές
Επιµελητήριο και όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς, οι οποίοι εκπροσωπούν τους
επιχειρηµατίες.
Φαίνεται ότι κάποιοι επιθυµούν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τον βασικότερο
πυλώνα της οικονοµίας να παύσουν να έχουν φωνή και προοπτική» καταλήγει ο κ.
Παπαδόπουλος.
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Ταυτόχρονη από το 2013 η είσπραξη ΦΜΥ και ασφαλιστικών εισφορών
Η συνείσπραξη του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) και των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προωθείται µε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Σύµφωνα µε έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων του υπουργείου Εργασίας, το µέτρο θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου
του 2013, «µε καταληκτική ηµεροµηνία τη 15η-20ή ηµέρα του επόµενου της απασχόλησης µήνα,
ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του υπόχρεου».
Με επείγον έγγραφο η ∆ιοίκηση του ΙΚΑ διευκρινίζει ότι εν αναµονή της νοµοθετικής ρύθµισης,
«η ακολουθούµενη πρακτική από το ΙΚΑ ως προς την καταληκτική ηµεροµηνία καταβολής των
ασφαλιστικών εισφορών µέχρι και τη µισθολογική περίοδο 9ου/2012 θα συνεχιστεί µέχρι και τη
µισθολογική περίοδο ∆εκεµβρίου 2012. Ειδικότερα, για την καταβολή των ασφαλιστικών
εισφορών µηνών Οκτωβρίου 2012, Νοεµβρίου 2012 και ∆εκεµβρίου 2012, καθώς και του ∆ώρου
Χριστουγέννων 2012 θα ισχύσουν οι κάτωθι προθεσµίες:
Οκτώβριος 2012:
από 1/11/2012 έως 30 /11/2012
Νοέµβριος 2012:
από 3/12/2012 έως 31/12/2012
∆εκέµβριος 2012:
από 2/1/2013 έως 31/1/2013
∆ώρο Χριστουγέννων 2012:
από 2/1/2013 έως 28/2/2013.
Ραγδαία αύξηση των ανασφάλιστων πολιτών δείχνουν τα στοιχεία του υπουργείου
Υγείας
Τη ραγδαία αύξηση του αριθµού των ανασφάλιστων πολιτών επιβεβαιώνουν τα στοιχεία που
διαβίβασε στη Βουλή ο υπουργός Υγείας. Το 2010 η δαπάνη για τους ανασφάλιστους ανήλθε σε
72.350.012 εκατ. ευρώ για τους Έλληνες πολίτες και σε 16.365.952,75 εκατ. ευρώ για τους
αλλοδαπούς, το 2011 η ίδια δαπάνη για τους Έλληνες πολίτες ανήλθε σε 79.750.836 εκατ. ευρώ
και για τους αλλοδαπούς σε 4.969.610 εκατ. ευρώ, ενώ το α' εξάµηνο του 2012 η δαπάνη έχει
εκτοξευτεί: 45.413.417 εκατ. ευρώ για τους Έλληνες και 2.856.233,80 εκατ. ευρώ για τους
αλλοδαπούς.
Αντισυνταγµατικές κρίθηκαν οι νέες περικοπές στις συντάξεις
Αντισυνταγµατικές κρίθηκαν σχεδόν οµόφωνα από την Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
σύµφωνα µε πληροφορίες, οι διατάξεις του υπουργείου Οικονοµικών µε τις οποίες επέρχονται
νέες µειώσεις στις συντάξεις, της τάξεως του 5% έως 10%, ενώ µε την είσοδο του νέου έτους
αυξάνεται το όριο συνταξιοδότησης κατά δύο έτη στα 67 και καταργούνται για τους
συνταξιούχους τα επιδόµατα (δώρα) Χριστουγέννων και Πάσχα, όπως και το επίδοµα θερινής
άδειας.
Πιέσεις των δανειστών για τη µεταφορά εκτός Ελλάδας του ειδικού δεσµευµένου
λογαριασµού
Για την µεταφορά εκτός Ελλάδας του ειδικού δεσµευµένου λογαριασµού στον οποίο κατατίθεται
η βοήθεια των δανειστών εµµένουν κάποιες χώρες της Ευρωζώνης και διατηρούν το θέµα υπό
εξέταση.
Συγκεκριµένα, η γερµανική απαίτηση για τη δηµιουργία µηχανισµού στενής
παρακολούθησης του τρόπου άσκησης της οικονοµικής πολιτικής και ιδίως της διάθεσης των
πιστώσεων του προϋπολογισµού είναι η µία από τις πέντε εκκρεµότητες που εξακολουθούν να
µας χωρίζουν από την εκταµίευση της δόσης των 31,5 δισ. Ευρώ.
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