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Στις 1.902 οι πτωχεύσεις από το 2009 και µετά, σύµφωνα µε τις καταχωρήσεις στο Taxis
Στις 1.902 ανέρχονται οι πτωχεύσεις από το 2009 και µετά, σύµφωνα µε τα δεδοµένα που
έχουν καταχωρηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες στο Taxis. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία των
πτωχεύσεων που έχουν καταχωρηθεί στο Taxis διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον υφυπουργό
Οικονοµικών Γιώργο Μαυραγάνη, µετά από αναφορά τού γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Ν∆ Αθανάσιου Μπούρα, µε την οποία ζητούνται µέτρα προκειµένου να
επανενταχθούν στην αγορά επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στο καθεστώς της πτώχευσης την
περίοδο της κρίσης.
Όπως ειδικότερα προκύπτει το πλήθος των πτωχεύσεων: το 2009 ανήλθε σε 336, το 2010 σε
359,το 2011 σε 442, το 2012 σε 412 και το τ2013 σε 353. Στην απάντησή του, ο υφυπουργός
Οικονοµικών κάνει µνεία στις πρόνοιες του Πτωχευτικού Κώδικα για τη δυνατότητα ευνοϊκής
ρύθµισης των πτωχευτικών χρεών τους και στις διατάξεις που ισχύουν για τις επιχειρήσεις που
δεν έχουν µεν πτωχεύσει αλλά βρίσκονται σε επαπειλούµενη αδυναµία ως προς την υπαγωγή
τους στην προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης.

1

Νέο μοντέλο ανάπτυξης ζήτησε ο Γ.Προβόπουλος
«Καμπανάκι» για τον κίνδυνο επιδείνωσης του κοινωνικοπολιτικού κλίματος, γεγονός
που θα μπορούσε να προκαλέσει κινδύνους και αβεβαιότητες χτύπησε ο διοικητής της
Τράπεζας της Ελλάδος, Γ. Προβόπουλος, κατά την παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης της
ΤτΕ στους μετόχους. Την ίδια στιγμή πάντως, επανέλαβε ότι το τραπεζικό σύστημα της
χώρας είναι υγιές και ανθεκτικό ενώ οι καταθέσεις είναι ασφαλείς. Επίσης τόνισε την
ανάγκη ολοκληρωμένης εθνικής πολιτικής για την έξοδο από την κρίση, υποστηρίζοντας
ότι απαιτείται νέο μοντέλο ανάπτυξης.
Το 2014 θα είναι σύμφωνα με τον κ. Προβόπουλο η πρώτη χρονιά ανάκαμψης, αν και
απαιτείται αποφασιστικότητα και συνέπεια στην εφαρμογή του προγράμματος
σταθεροποίησης καθώς και συνέχιση της δημοσιονομικής προσαρμογής για την
διατήρηση και την διεύρυνση του πρωτογενούς πλεονάσματος. Οι προτεραιότητες του
νέου μοντέλου θα πρέπει να είναι: το χαμηλό γραφειοκρατικό κόστος για τις
επιχειρήσεις, ο αποτελεσματικός δημόσιος τομέας και ένα σταθερό και ευνοϊκό
φορολογικό πλαίσιο. Επιπλέον, προαπαιτούμενο είναι η εκ βάθρων ανασυγκρότηση του
κράτους, ο θεσμικός εκσυγχρονισμός σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία και η
απονομή.
Να κλείσει το ζήτηµα µε τις τράπεζες ζητά το ΤΧΣ από την τρόικα
Να επιταχύνουν τις διαδικασίες για την οριστικοποίηση των κεφαλαιακών αναγκών των
τραπεζών αναµένεται να ζητήσει σήµερα, Πέµπτη, από τους επικεφαλής της τρόικας η ηγεσία
του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Η ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος του Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας Αναστασία Σακελλαρίου αναµένεται να υπογραµµίσει
στους κ.κ. Πολ Τόµσεν (∆ΝΤ), Ματθίας Μορς (ΕΕ) και Κλάους Μαζούχ (ΕΚΤ) ότι το Ταµείο
δεν µπορεί να κάνει «ούτε ένα βήµα παραπέρα» εάν πρώτα δεν προσδιορισθούν επακριβώς οι
κεφαλαιακές ανάγκες των Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank.
Η κ. Σακελαρίου αναµένεται να επαναλάβει πως αποστολή του ΤΧΣ είναι η αναδιάρθρωση των
τραπεζών και η όσο το δυνατόν ταχύτερη επιστροφή τους στον ιδιωτικό τοµέα και θα καλέσει
την τρόικα να συµβάλει δηµιουργικά στον σχηµατισµό των κατάλληλων προϋποθέσεων και
στην εξασφάλιση προς το Ταµείο όλων των απαραίτητων εργαλείων προκειµένου αυτό να
µπορέσει να επιτελέσει το έργο του.
Πρόταση Μαυραγάνη για ελεύθερη µετακίνηση των εφοριακών Σ∆ΟΕ-ΓΓ∆Ε
Την ελεύθερη µετακίνηση των εφοριακών υπαλλήλων µεταξύ Σ∆ΟΕ και Γενικής Γραµµατείας
∆ηµοσίων Εσόδων έχει προτείνει ο υφυπουργός Οικονοµικών, Γ.Μαυραγάνης, θεωρώντας πως
ενδεχόµενο πρόγραµµα κινητικότητας εντός του Σώµατος θα επιδρούσε στη λειτουργία του. Σε
συνάντηση που είχε ο υφυπουργός µε τους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας
Εργαζοµένων στις ∆ΟΥ ανέφερε πως έχει εισηγηθεί στον Γ.Στουρνάρα την ελεύθερη
µετακίνηση των εφοριακών υπαλλήλων µεταξύ Σ∆ΟΕ και ΓΓ∆Ε και ξεκαθάρισε πως στόχος
δεν είναι να µειωθεί το προσωπικό του Σ∆ΟΕ, αλλά να συµπτυχθούν οι δοµές του.
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«Το Σ∆ΟΕ θα παραµείνει στη λειτουργία του ως Σ∆ΟΕ» ξεκαθάρισε ο κ. Μαυραγάνης και
αποκάλυψε πως το Προεδρικό ∆ιάταγµα για το Σ∆ΟΕ είναι θέµα του υπουργείου ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και δεν έχει οριστικοποιηθεί η τελική του µορφή.
Πρόσκληση ΓΣΕΕ για υπογραφή νέας γενικής συλλογικής σύµβασης εργασίας
Πρόσκληση στους εργοδοτικούς φορείς για την έναρξη διαπραγµατεύσεων σχετικά µε την
υπογραφή νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, απευθύνει η Γενική
Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ). Την απόφαση έλαβε η Ολοµέλεια της διοίκησης
της ΓΣΕΕ, η οποία καθόρισε και το πλαίσιο των δράσεων της Συνοµοσπονδίας για το επόµενο
διάστηµα.
Επίσης, αποφασίστηκε να εξουσιοδοτηθεί η εκτελεστική επιτροπή της ΓΣΕΕ, προκειµένου να
αποφασίσει για κινητοποιήσεις το επόµενο διάστηµα, σε συνδυασµό µε την πανευρωπαϊκή
κινητοποίηση που θα πραγµατοποιηθεί τον Απρίλιο, σύµφωνα µε την πρόσφατη απόφαση της
Ευρωπαϊκής Συνδικαλιστικής Συνάντησης Κορυφής αλλά και τις τρέχουσες εξελίξεις στη χώρα
µας. Σε ανακοίνωση, που εξέδωσε µετά τη συνεδρίαση, η ΓΣΕΕ εκφράζει την «έντονη και
ριζική διαφωνία της στις σχεδιαζόµενες µαζικές ιδιωτικοποιήσεις των δηµοσίων επιχειρήσεων
και οργανισµών».
Αντιδρούν οι αρτοποιοί για τις προτάσεις του ΟΟΣΑ
Η δηµοσίευση της έκθεσης του ΟΟΣΑ και οι αλλαγές που θέλει να επιφέρει σε βασικές
διατάξεις του νόµου της αρτοποιίας προβληµατίζει έντονα την Οµοσπονδία Αρτοποιών
Ελλάδος, όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου. Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της
Οµοσπονδίας, Μιχάλη Μούσιο, σε περίπτωση που εφαρµοστούν οι προτάσεις της έκθεσης που
ορίζουν ότι θα ονοµάζονται «φούρνοι» και οι εγκαταστάσεις περάτωσης έψησης (bake off), τα
αρτοποιεία απειλούνται µε αφανισµό. Όπως διευκρίνισε ο κ. Μούσιος, τα τελευταία χρόνια, µε
το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας υπό την ηγεσία του Κ. Χατζηδάκη, έχουν
γίνει δύο τροποποιήσεις στον νόµο της αρτοποιίας, µε διατάξεις που τελικά ευνοούν το
κατεψυγµένο ψωµί. Εκτίµησε δε, ότι οι τελευταίες τροποποιήσεις που προωθούνται, κρύβουν
σκοπιµότητα προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα στα bake off των πολυκαταστηµάτων που
ψήνουν κατεψυγµένο, εισαγόµενο προϊόν να ονοµάζονται φούρνοι.
Η Οµοσπονδία, σύµφωνα µε τον κ. Μούσιο, ζητά το ζύγισµα των προϊόντων άρτου να µην
περιοριστεί µόνο στα αρτοποιεία, αλλά να γίνεται σε όλα τα σηµεία πώλησης άρτου και
αρτοσκευασµάτων. «Συµφωνούµε να πωλείται το ψωµί µε το ζύγι, αλλά παντού» ανέφερε ο κ.
Μούσιος.
Υποψήφιος στην περιφέρεια Αττικής ο Παύλος Χαϊκάλης
Υποψήφιος για την περιφέρεια Αττικής θα είναι ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων
Παύλος Χαϊκάλης, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος σε πρωινή εκποµπή του ΑΝΤ1. Ο ίδιος
ανακοίνωσε ότι δεν θα παραιτηθεί από βουλευτής.
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Πρωτιά της Γερµανίας στην άνιση κατανοµή του πλούτου
Ο ιδιωτικός πλούτος είναι πιο άνισα κατανεµηµένος στη Γερµανία —τη µεγαλύτερη οικονοµία
της Ευρώπης— από ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο κράτος της ευρωζώνης, κατέδειξε µελέτη του
ινστιτούτου µελετών DIW. Ενώ το πλουσιότερο 1% των πολιτών της Γερµανίας έχει
προσωπική περιουσία αξίας που ανέρχεται σε τουλάχιστον 800.000 ευρώ, πάνω από το 25%
του πληθυσµού δεν έχει καµιά περιουσία ή αρνητικό πρόσηµο περιουσίας λόγω του χρέους
του, σύµφωνα µε τη µελέτη. «Πουθενά στην ευρωζώνη ο πλούτος δεν είναι τόσο άνισα
κατανεµηµένος όσο στη Γερµανία», ανέφερε ο Μάρκους Γκράµπκα, συνεργάτης και ερευνητής
του DIW, σε µια ανακοίνωση του ινστιτούτου.
Σύµφωνα µε την έρευνα αυτή ο δείκτης συγκέντρωσης πλούτου —ή ανισότητας— Gini ανήλθε
στο 0,78 το 2012. Ο δείκτης στη Γαλλία έφθασε το 0,68, στην Ιταλία το 0,61 και στη Σλοβακία
το 0,45. Το 0 καταδεικνύει την µικρότερη δυνατή ανισοκατανοµή του πλούτου, ενώ το 1 την
µέγιστη πιθανή ανισότητα στην κατανοµή του.
Μπαρουταποθήκη η Κριµαία, κατάληψη της τοπικής Βουλής µε το βλέµµα στη Ρωσία
Σε θέατρο κλιµακούµενης έντασης έχει µετατραπεί η Κριµαία, µε τις ανατολικές επαρχίες της
Ουκρανίας να βράζουν µετά την πτώση του Γιανουκόβιτς: Ένοπλοι, όπως φαίνεται από το
φιλορωσικό τµήµα του ουκρανικού πληθυσµού, κατέλαβαν τα κτίρια της τοπικής Βουλής και
της περιφερειακής κυβέρνησης. Σε ετοιµότητα µάχης τα ρωσικά αεροσκάφη, ενώ στη µεθόριο
βρίσκονται σε επιφυλακή ρώσοι στρατιώτες. Ο µεταβατικός ουκρανός πρόεδρος
προειδοποίησε πως οι ρωσικές δυνάµεις στη Σεβαστούπολη πρέπει να µείνουν εντός της
ναυτικής βάσης, και οποιαδήποτε κίνηση εκτός του χώρου «θα εκληφθεί ως πράξη επίθεσης».
Το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον ανώτατο Ρώσο διπλωµατικό απεσταλµένο
στο Κίεβο (ο ρώσος πρέσβης έχει ανακληθεί). Η ουκρανική αστυνοµία τέθηκε σε υψηλό
συναγερµό ενώπιον της κατάληψης του Κοινοβουλίου στην Κριµαία, όπως ανέφερε το
υπουργείο Εσωτερικών. Οι αναφορές µιλούν για περίπου 60 ενόπλους που εισέβαλαν στα δύο
κτίρια, χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυµατισµοί.
Οι πρώτες αναφορές εµφανίζουν πιθανότερο το ενδεχόµενο να πρόκειται για φιλορωσικούς
διαδηλωτές. Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι η αστυνοµία έχει αποκλείσει την περιοχή
για να «αποτραπούν εξτρεµιστικές ενέργειες». Στο µεταξύ, καθησυχαστικός εµφανίστηκε ο
Έλληνας πρέσβης στο Κίεβο, Βασίλης Παπαδόπουλος, ο οποίος εξήγησε ότι στην Κριµαία
όπου αυτή τη στιγµή γίνονται έντονα επεισόδια, η πλειοψηφία των πολιτών είναι Ρώσοι και όχι
απλώς ρωσόφωνοι.
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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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