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Παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου για τα ΛΑΕΚ 1-25 άτομα
Παράταση, μέχρι τις 30 Ιουνίου, δόθηκε για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα
«Κατάρτιση ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ έτους 2014 για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 125 άτομα», που έχει προκηρύξει ο Οργανισμός Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Η υποβολή
των προτάσεων, που έληγε στις 31 Μαΐου, 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 «ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ», τηλέφωνο: 2310-567547
•Κ.Ε.Κ «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ», τηλέφωνο: 2310-500905
•Κ.Ε.Κ. «ΑΚΜΗ», τηλέφωνο:2310-283272
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•Κ.Ε.Κ «Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε», τηλέφωνο:2310-545967
•Κ.Ε.Κ «ΙΑΣΩΝ», τηλέφωνο:2310-541850
• Κ.Ε.Κ «ΑΚΜΩΝ», τηλέφωνο:2310-775397
Τι πρέπει να προσέξετε στη συμπλήρωση του Ε9
Σε «παγίδα» φόρου για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων κινδυνεύει να μεταβληθεί το νέο
έντυπο Ε9 καθώς από τη σωστή συμπλήρωσή του θα προκύψει για πρώτη φορά ο νέος
φόρος ακινήτων τόσο για τα εντός όσο και για τα εκτός σχεδίου ακίνητα.
Η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής λήγει την Παρασκευή 30 Μαΐου και η διαδικασία
γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η Γενική Γραμματεία
Δημοσίων Εσόδων ξεκαθαρίζει προς πάσα κατεύθυνση ότι παράταση δεν πρόκειται να
δοθεί, ενώ όσοι υποβάλουν εκπρόθεσμα τη δήλωση Ε9 κινδυνεύουν με πρόστιμο 100
ευρώ.
Δήλωση Ε9 θα πρέπει να υποβάλουν όσοι έχουν μεταβολή στην περιουσιακή και την
οικογενειακή τους κατάσταση μέσα στο 2013. Επίσης, υποχρεωτικά θα υποβληθεί και
από όσους έχουν τακτοποιήσει κλειστούς ημιυπαίθριους, γκαράζ, σοφίτες, αυθαίρετα.
Ομως, με την υποχρεωτική αναγραφή π.χ. ημιυπαίθριων χώρων, αυτομάτως αυξάνεται η
επιφάνεια της κατοικίας και το χαράτσι ακινήτων.
Ένωση Τραπεζών: Κατά 10% αυξήθηκαν οι εγκρίσεις δανείων μέσα σε ένα μήνα
Αύξηση της ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων του
υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προκύπτει από τα στοιχεία της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών που παρουσιάστηκαν στη συνάντηση της ΕΕΤ με τον
υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη την Τετάρτη. Παράλληλα, πηγές της Ένωσης
προέβλεπαν σήμερα θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας από το
δεύτερο εξάμηνο του 2014.
Ειδικότερα, σε διάστημα ενός μηνός (στο τέλος Απριλίου σε σχέση με το τέλος Μαρτίου)
οι εγκρίσεις δανείων αυξήθηκαν κατά 10% και διαμορφώθηκαν σε 1,65 δισ. ευρώ, από
1,5 δισ. τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι εκταμιεύσεις ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι από την έναρξη εφαρμογής των συγκεκριμένων προγραμμάτων
χρηματοδότησης των επιχειρήσεων (πρόκειται για προγράμματα του ΕΤΕΑΝ, της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και Κοινοτικών πρωτοβουλιών όπως το Jeremie)
μέχρι τον Ιούνιο του 2013 είχαν εκταμιευθεί μόλις 100-150 εκατ. ευρώ. Δηλαδή οι
εκταμιεύσεις σχεδόν δεκαπλασιάστηκαν σε διάστημα ενός έτους.
Καθυστερήσεις στα δικαστήρια, χαμηλές επιδόσεις στην είσπραξη προστίμων
Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στην εκδίκαση φορολογικών υποθέσεων στα
δικαστήρια όλης της χώρας. Ωστόσο και στις περιπτώσεις που υποθέσεις έχουν
τελεσιδικήσει, οι επιδόσεις στην είσπραξη των προστίμων είναι ιδιαιτέρως χαμηλές και
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συγκεκριμένα τα ποσά που έχουν εισπραχθεί ανέρχονται μόλις στο 5,25% επί των
επιδικασθέντων.
Ειδικότερα, στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του
υπουργείου Οικονομικών για τα επιδικασθέντα ποσά φορολογικών εσόδων και τα
εισπραχθέντα μέχρι στιγμής έσοδα από το Δημόσιο καταδεικνύουν ότι οι φορολογικές
υποθέσεις που εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια της χώρας ανέρχονταν σε 109.418,
εκ των οποίων οι 98.353 βρίσκονται στο Πρωτοδικείο, για 9.811 έχουν ασκηθεί εφέσεις
και 1.254 βρίσκονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Από το σύνολο των 109.418
εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, διαθέσιμα στοιχεία στο σύστημα Taxisnet υπάρχουν
για 32.319 υποθέσεις (για τις υπόλοιπες δεν υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία).
Οφειλέτες του ΙΚΑ μπορούν να ενταχθούν σε ευνοϊκότερη ρύθμιση οφειλών
Τη δυνατότητα να επανενταχθούν στο καθεστώς προσωρινού διακανονισμού, που ίσχυε
πριν τη ρύθμιση της «νέας αρχής» των 38 μηνιαίων δόσεων, ή της πάγιας ρύθμισης των
12 μηνιαίων δόσεων( 2013), και να αποφύγουν τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, δίνει
στους εργοδότες οφειλέτες το ΙΚΑ με εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο του διοικητή του
Ιδρύματος Ροβέρτου Σπυρόπουλου.
Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος προβλέπει ότι στους οφειλέτες που είχαν ενταχθεί σε
διακανονισμό πριν από το 2013 και εξυπηρετούσαν τους όρους του διακανονισμού αλλά
στη συνέχεια υπήχθησαν υποχρεωτικά στους όρους της ρύθμισης νέας αρχής κατά τις
διατάξεις του ν.4152/2013, παρέχεται η δυνατότητα, για λόγους χρηστής διοίκησης, «να
επανενταχθούν στο προϊσχύον καθεστώς προσωρινού διακανονισμού, εφόσον πληρούν
τις
προϋποθέσεις
υπαγωγής,
κατόπιν
υποβολής
σχετικού
αιτήματος».
Οι οφειλέτες που πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, μπορούν να εγκαταλείψουν τις
ρυθμίσεις με τις λίγες δόσεις και να επιστρέψουν στον καθεστώς προσωρινού
διακανονισμού που προέβλεπε την καταβολή των τρεχουσών εισφορών συν το 1,25%
της κεφαλαιοποιημένης οφειλής με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 150 ευρώ. Η ρύθμιση
αυτή, έδινε το δικαίωμα της αποπληρωμής σε 80 μηνιαίες δόσεις οι οποίες σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, μπορούσαν να φθάσουν τις 150 μηνιαίες δόσεις.
Στουρνάρας: Δεν εγκαταλείπω το υπουργείο Οικονομικών
«Ούτε για ένα δευτερόλεπτο δεν σκέφτηκα να εγκαταλείψω τη θέση μάχης που υπηρετώ
για την οικονομία» τόνισε ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας από το βήμα του
ΣΕΒ απαντώντας στα σενάρια για αποχώρησή του από το υπουργείο λόγω της
αμφισβήτησης που δέχεται από στελέχη της ΝΔ.
«Λυπάμαι -εγώ πολιτικός δεν είμαι- που μια ανθρώπινη αντίδρασή μου, δημιούργησε
λάθος εντυπώσεις. Προχωράμε μπροστά, με αποφασιστικότητα, για να μετατρέψουμε το
ταχύτερο δυνατό την ανάκαμψη σε βιώσιμη ανάπτυξη» είπε. Ο κ. Στουρνάρας από το
βήμα του ΣΕΒ έκανε ένα απολογισμό των επιτευγμάτων της κυβέρνησης λέγοντας ότι
πρώτον πέτυχε να αποσοβήσει τον υπαρκτό, όπως επιβεβαιώθηκε και από τα πρόσφατα
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δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου, κίνδυνο για άμεση έξοδο της χώρας από την
ευρωζώνη την κρίσιμη περίοδο του καλοκαιριού του 2012.
Και δεύτερον, κατάφερε να διασφαλίσει τη σταθερότητα και να αποκαταστήσει την
εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία. Αυτές είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για την
επίτευξη βιώσιμων ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης.Όσον αφορά στις ευρωεκλογές και
τις αυτοδιοικητικές εκτίμησε ότι το αποτέλεσμα επιβεβαίωσε ότι ο ελληνικός λαός
επιθυμεί να διαφυλάξει αυτή τη σταθερότητα ως κόρην οφθαλμού, ώστε να μην
διακυβευθούν τα επιτεύγματα των τελευταίων ετών.
Γ.Μαυραγάνης: Προτεραιότητα η αντιμετώπιση των φορολογικών αδικιών
Στους τομείς που θα επικεντρώσει η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, προκειμένου να
μειωθούν τα φορολογικά βάρη για τους πολίτες, χωρίς ωστόσο να πληγούν τα
φορολογικά έσοδα αναφέρθηκε χθες, , ο υφυπουργός Οικονομικών Γ.Μαυραγάνης
μιλώντας σε ημερίδα που διοργάνωσε το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο. Ο κ. Μαυραγάνης τόνισε πως προέχει η ολοκλήρωση των προωθούμενων
μεταρρυθμίσεων, η άρση των αδικιών που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, η υιοθέτηση
φορολογικών ελαφρύνσεων οι οποίες θα συνοδεύονται από την επίτευξη των
δημοσιονομικών στόχων, η βελτίωση της λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης, αλλά
και η αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης.
Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να καταργήσει τη ρύθμιση Παπακωνσταντίνου, που
στέλνει φυλακή ακόμα και πολίτες που αποδεδειγμένα δεν μπορούν να πληρώσουν τις
οφειλές τους προς το Δημόσιο, να προχωρήσει στη μείωση των φορολογικών
συντελεστών σε πολίτες και επιχειρήσεις, στην κατάργηση της έκτακτης εισφοράς
αλληλεγγύης που επιβαρύνει κάθε χρόνο με συντελεστή από 1% έως 4% τα ετήσια
εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, στη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης,
στην απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων από ΦΠΑ, αλλά και στη μείωση της
φορολογίας των ΙΧ αυτοκινήτων.
Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το μεσημέρι ο πρωθυπουργός
Δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει το μεσημέρι ο πρωθυπουργός, ενώ το
απόγευμα θα έχει την πρώτη μετά τις Ευρωεκλογές συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της
κυβέρνησης Ευ.Βενιζέλο.
Πρωθυπουργός και αντιπρόεδρος αναμένεται να κάνουν αποτίμηση του εκλογικού
αποτελέσματος, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι θα ληφθούν αποφάσεις για άμεσο
ανασχηματισμό
Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης το Golden Iris
Στο λιµάνι της Θεσσαλονίκης κατέπλευσε προερχόµενο από το Βόλο το κρουαζιερόπλοιο
Golden Iris, µε σηµαία Παναµά. Το πλοίο θα παραµείνει στην πόλη µέχρι τις 4 το απόγευµα,
οπότε θα αναχωρήσει για τη Σάµο. Μεταφέρει 820 επιβάτες από το Ισραήλ, οι οποίοι θα
ξεναγηθούν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και θα επισκεφθούν την αγορά.
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Ήδη ο αρχικός προγραµµατισµός για τις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων στη Θεσσαλονίκη έχει
ανατραπεί, αφού προβλέπεται να καταπλεύσουν τουλάχιστον 30, έναντι των 25 που ήταν
προγραµµατισµένα. ∆εν αποκλείεται, µάλιστα, ο αριθµός αυτός να αυξηθεί περισσότερο, αφού
υπάρχουν αφίξεις που γίνονται γνωστές την τελευταία στιγµή.
∆ιέκοψε τη λειτουργία του το Καζίνο Λουτρακίου
Σε διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης προχώρησε η Club Hotel Casino Loutraki
επικαλούµενη ανυπαίτια αντικειµενική αδυναµία λειτουργίας λόγω της πολυήµερης απεργίας
των υπαλλήλων της.
Σύµφωνα µε πληροφορίες µέσα στις επόµενες ηµέρες αναµένεται να ξεκαθαρίσει το τι µέλλει
γενέσθαι µε την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ύψους 40 εκατ. ευρώ. Αύριο,
Παρασκευή, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχουν Παιγνίων συνεδριάζει προκειµένου να
αποφασίσει για την τύχη του καζίνο.
Και εγένετο η Ευρασιατική Ένωση, με Ρωσία, Λευκορωσία και Καζακστάν
Πούτιν, Λουκασένκο και Ναζαρμπάγεφ υπέγραψαν την Συνθήκη για τη δημιουργία της
Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης, μεταξύ αρχικά της Ρωσίας, της Λευκορωσίας και του
Καζακστάν. Αρχικός στόχος ήταν και η είσοδος της Ουκρανίας, κάτι που φυσικά
εκτροχιάστηκε με το ξέσπασμα της κρίσης στο Κίεβο. Και άλλες πρώην σοβιετικές
δημοκρατίες επέλεξαν να μείνουν εκτός, ενώ η Αρμενία και το Κιργιστάν εξετάζουν την
ένταξή τους. Η Ένωση «πατάει» πάνω στην ήδη υπάρχουσα τελωνειακή ένωση των
τριών χωρών και στοχεύει, με ενισχυμένο συντονισμό, στη δημιουργία ενός ενιαίου
οικονομικού χώρου. Μετά την αναμενόμενη κύρωσή της από τα Κοινοβούλια των τριών
χωρών, θα αρχίσει να τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2015.
Πέραν της τελωνειακής ένωσης, με το νέο επίπεδο οικονομικής συνεργασίας θα
συντονιστούν τα χρηματοπιστωτικά συστήματα των τριών χωρών, η βιομηχανική και η
αγροτική πολιτική όπως και η αγορά εργασίας.
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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