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Ικανοποίηση ΒΕΘ για την ανακοίνωση προγράμματος για τις ‘μετρόπληκτες’
επιχειρήσεις
Θετική εξέλιξη χαρακτηρίζει ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
(ΒΕΘ), Παναγιώτης Παπαδόπουλος την ανακοίνωση από τον γενικό γραμματέα
Δημοσίων Έργων του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Στράτου
Σιμόπουλου, προγράμματος, μέσω του ΟΑΕΔ, εργοδοτικών εισφορών για τις επιχειρήσεις
που επηρεάζονται από τα έργα κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης.
Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ ο κ. Σιμόπουλος ενημέρωσε τους παραβρισκόμενους για το
πρόγραμμα, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει ανάσα για τις επιχειρήσεις που έχουν
γίνει αποδέκτες των παρενεργειών των επαναλαμβανόμενων καθυστερήσεων στην
εκτέλεση του έργου του μετρό.
«Επανειλημμένα έχουμε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για τα αρνητικά
αποτελέσματα από την αξιομνημόνευτη αργοπορία του έργου, για τις επιχειρήσεις- μέλη
του ΒΕΘ που δραστηριοποιούνται κατά μήκος των εργοταξίων του μετρό. Έστω και
καθυστερημένα το πρόγραμμα, που μεταξύ άλλων προβλέπει επιδότηση κατά 100% για
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όσες επιχειρήσεις βρίσκονται σε ισόγεια καταστήματα και κατά 50% σε όροφο, θα
προσφέρει ανακούφιση» αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, υπογραμμίζοντας ότι αν και οι
τονωτικές ενέσεις είναι καλοδεχούμενες ωστόσο απαιτείται εγρήγορση για την
ολοκλήρωση του έργου που μοιάζει με το γεφύρι της Άρτας.
Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα αναμένεται να τρέξει από το Μάιο, έχει προϋπολογισμό
που ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ, είναι διετές και αφορά επιχειρήσεις μέλη των τριών
επιμελητηρίων. Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η διατήρηση
των θέσεων εργασίας. Οι φορείς που έχουν στους κόλπους τους επιχειρήσεις που έχουν
πληγεί από την κατασκευή του μετρό θα πρέπει να κάνουν την καταγραφή τους
προκειμένου να ενημερώσουν τον ΟΑΕΔ. Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις
μεσαίου και μικρού μεγέθους, αφού ισχύει ο κανόνας de minimis της ΕΕ, που θέτει
ανώτατο όριο τις 200.000 ευρώ.
Το συμψηφισμό οφειλών ΦΠΑ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός
Σχέδιο για άμεσο συμψηφισμό οφειλών ΦΠΑ μεταξύ ιδιωτικού τομέα και του ευρύτερου
Δημοσίου ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, μετά την επίσκεψή του στο
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Έστειλε μήνυμα ότι το κράτος δε θα ταλαιπωρεί τον
πολίτη για δικές του αμαρτίες.
«Προχωρούμε σε συμψηφισμό οφειλών όχι μόνο από και προς το δημόσιο αλλά και
συμψηφισμό οφειλών στον ιδιωτικό τομέα που αφορούν ΦΠΑ», τόνισε. Όπως είπε, το
σχετικό μέτρο θα νομοθετηθεί σύντομα, θα εφαρμοσθεί μέσα στο φθινόπωρο και θα
ολοκληρωθεί μέσα στη χρονιά. Σε πρώτη φάση αφορά επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο έως
500.000 ευρώ.
«Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε ιδιώτες λόγω μη καταβολής ΦΠΑ του κράτους
καταργούνται» ανέφερε ο πρωθυπουργός. Όπως είπε, «μέχρι το τέλος του 2014 θα
μειωθούν στα 2 δισ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές». Με το νέο σύστημα οι συνεπείς
επιχειρηματίες δεν θα έχουν κανένα φορολογικό μπλέξιμο, ούτε από την ασυνέπεια του
κράτους ούτε από την ασυνέπεια άλλων επιχειρηματιών. Δεν χάνονται οφειλές ΦΠΑ ούτε
καθυστερούν οφειλές, αντίθετα εντοπίζεται από την αρχή η πραγματική πηγή της
οφειλής» τόνισε.
ΒΕΘ: Θετική εξέλιξη οι συμψηφισμοί και η διαγραφή προστίμων για μη καταβολή
ΦΠΑ
Για ζωτικής σημασίας αίτημα της επιχειρηματικής κοινότητας που εισακούστηκε, κάνει
λόγο το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) αναφερόμενο στην προ ολίγου
ανακοίνωση του πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά για τον άμεσο συμψηφισμό οφειλών
ΦΠΑ μεταξύ ιδιωτικού τομέα και του ευρύτερου Δημοσίου.
«Ο επιχειρηματικός κόσμος έχει βιώσει και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις
παρενέργειες της κρίσης, των φοροεπιδρομών, της έλλειψης ρευστότητας. Με την
ανακοίνωση του ο πρωθυπουργός στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ότι το επιχειρείν δεν μπορεί
να είναι το μόνιμο υποζύγιο, που έρχεται, συνεχώς, αντιμέτωπο με την ασυνέπεια της
πολιτείας» σημειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Παναγιώτης Παπαδόπουλος υπογραμμίζοντας
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ότι «ο κ. Σαμαράς προχώρησε ένα βήμα παραπέρα καθώς ανακοίνωσε ότι τα πρόστιμα,
που επιβλήθηκαν σε ιδιώτες λόγω μη καταβολής ΦΠΑ του κράτους, καταργούνται».
«Οι εν λόγω εξαγγελίες είναι ιδιαίτερα ενισχυτικές για την ρευστότητα, βασική
προϋπόθεση ωστόσο αποτελεί η άμεση εφαρμογή τους και η επέκταση τους και σε
επιχειρήσεις με μικρότερο ετήσιο τζίρο από αυτόν που προβλέπεται σήμερα, δηλαδή τις
500.000 ευρώ» τονίζει ο κ. Παπαδόπουλος.
Γ.Στουρνάρας: Δεν βιαζόμαστε να βγούμε στις αγορές
Το μήνυμα ότι η χώρα δεν βιάζεται να βγει στις αγορές, καθώς οι χρηματοδοτικές
ανάγκες είναι καλυμμένες για ένα έτος, και πως δεν πρόκειται να το κάνει εσπευσμένα
για πολιτικούς λόγους, έστειλε ο υπουργός Οικονομικών Γ.Στουρνάρας μιλώντας στον
ΒΗΜΑ 99,5. «Η έξοδος στις αγορές είναι κάτι που θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες και θα
γίνει έως το καλοκαίρι» παρατήρησε ο υπουργός Οικονομικών.
Πρόσθεσε ότι πρόκειται για μια διαδικασία που θέλει προσεκτική προετοιμασία.
«Δοκιμάζουμε ξανά σιγά – σιγά την επιστροφή μας στις αγορές, όπως έκαναν και οι άλλες
χώρες που βρίσκονταν σε μνημόνιο, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία» είπε.
Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να υπάρξει και τρίτο πακέτο βοήθειας, ο κ. Στουρνάρας
επισήμανε ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας είναι καλυμμένες για 12 μήνες και
υπό προϋποθέσεις για το 2015 - 2016 δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Εάν οι προϋποθέσεις
εκπληρωθούν, δεν θα υπάρξει θέμα, και μετά το 2016 θα μπορούμε να δανειζόμαστε
κανονικά από τις αγορές, σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών.
Μειώθηκαν οι εξαγωγές το Φεβρουάριο
Μείωση παρατηρήθηκε στις εξαγωγές της χώρας το Φεβρουάριο, ενώ αντίθετα οι
εισαγωγές αυξήθηκαν. Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων ανήλθε το Φεβρουάριο στο
ποσό των 4.031,0 εκατ. ευρώ έναντι 3.969,4 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2013,
παρουσιάζοντας αύξηση 1,6%. Αντίστοιχα η μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή
διαμορφώθηκε σε αύξηση 16,4%.
Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών διαμορφώθηκε στο ποσό των 2.049,6 εκατ.
ευρώ έναντι 2.202,7 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2013, παρουσιάζοντας μείωση
7,0%. Αντίστοιχα η μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή διαμορφώθηκε σε μείωση 5,6%.
Όσον αφορά στο δωδεκάμηνο Μαρτίου 2013 - Φεβρουαρίου 2014, η συνολική αξία των
εισαγωγών - αφίξεων παρουσίασε μείωση 6,8%, ενώ η αξία των εξαγωγών - αποστολών
υποχώρησε κατά 2,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Μαρτίου 2012 Φεβρουαρίου 2013.
Πλεόνασμα προσλήψεων το α΄τρίμηνο του 2014
Με «πλεόνασμα» 40.876 θέσεων έκλεισε το πρώτο τρίμηνο του 2014 όπως προκύπτει
από τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη που ανακοινώθηκαν από το υπουργείο
3

Εργασίας.
Ο Μάρτιος ήταν ο τρίτος θετικός διαδοχικός μήνας καθώς οι προσλήψεις ήταν
περισσότερες από τις απολύσεις και τις οικειοθελείς αποχωρήσεις κατά 14.567. Στο
αντίστοιχο τρίμηνο του 2013, είχαν χαθεί 8.838 θέσεις μισθωτής εργασίας.
Όπως αναφέρει σε δήλωσή του ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης: «Η
ολοκλήρωση ενός πλήρους χρόνου εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος
«Εργάνη», μέσω του οποίου οι επιχειρήσεις υποβάλλουν πλέον με ψηφιακό τρόπο τις
κάθε είδους μεταβολές του προσωπικού τους, ανέδειξε την κρίσιμη χρησιμότητα αυτού
του καινοτόμου συστήματος. Από την 1η Μαρτίου 2013 - οπότε και λειτούργησε
ουσιαστικά για πρώτη φορά το σύστημα «Εργάνη» - οι εργοδότες έχουν απαλλαγεί απο
την υποχρέωση αυτοπρόσωπης παρουσίας στις υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας
και του ΟΑΕΔ, με το τεκμαρτό όφελος της μείωσης γραφειοκρατίας να ανέρχεται στα 60
εκ ευρώ ετησίως.
Φόρος κάθε μήνα για μισθωτούς και συνταξιούχους
Μισθωτοί και συνταξιούχοι θα πληρώνουν τον φόρο που τους αναλογεί πριν καν
εισπράξουν τις αποδοχές τους, μέσω του εργοδότη ή του Ταμείου τους, ώστε να
σταματήσουν να αυξάνονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και να μην
καταλήγουν οι διεκδικήσεις σε διαδικασία κατασχέσεων.
Την "εφορία του μέλλοντος" περιγράφει ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Χάρης
Θεοχάρης, δηλώνοντας ότι οι φορολογικές δηλώσεις θα είναι πλήρως προσυμπληρωμένες
και ότι οι εργοδότες και τα ασφαλιστικά ταμεία θα παρακρατούν το ένα δωδέκατο του
φόρου, κάθε μήνα, ώστε ο φορολογούμενος να μην χρειάζεται να καταβάλει επιπλέον
ποσά με την εκκαθάριση της δήλωσης. Προς το μοντέλο αυτό κινείται η φορολογική
διοίκηση, επεσήμανε ο κ.Θεοχάρης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στα Νέα, δίχως
ωστόσο να δώσει ημερομηνία εφαρμογής του.
Παραμένει θετικά δυναμικός ο δείκτης NGBI 500
Διατηρεί τη "θετική δυναμική" του για τέταρτο συνεχόμενο μήνα και δη για τον Μάρτιο
του 2014 ο δείκτης Northern Greece Business Index 500 (NGBI 500), με αποτέλεσμα να
παραμένει κοντά σε επίπεδα, τα οποία δεν έχουν καταγραφεί από το Νοέμβριο του 2009
και μετά. Έπειτα από την εντυπωσιακή μεταβολή προς τα επάνω, την οποία παρουσίασε
ο NGBI 500 τον Φεβρουάριο του 2014 (έφτασε στο -1), τον Μάρτιο τείνει πλέον να
σταθεροποιηθεί και έτσι έφτασε το -3, έναντι -6 τον Ιανουάριο του 2014, -19 τον
Δεκέμβριο του 2013, -26 τον Νοέμβριο του 2013 και -22 τον Μάρτιο του 2013.
Ειδικότερα, τον προηγούμενο μήνα οι επιχειρήσεις έκριναν σε ποσοστό 25% ότι η
κατάσταση τους είναι καλή, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 24% τον Φεβρουάριο του
2014. Την ίδια στιγμή στο 35% διαμορφώνεται το ποσοστό των επιχειρήσεων, που
δηλώνουν ότι η κατάσταση τους είναι ικανοποιητική, ενώ αυξάνεται στο 40%, έναντι
27% τον Φεβρουάριο το ποσοστό όσων λένε ότι είναι κακή.
4

Για το επόμενο εξάμηνο, προσεγγίζουν το 31% οι επιχειρήσεις, που εκτιμούν ότι θα είναι
καλύτερη η κατάσταση τους, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 32% τον Φεβρουάριο.
Στασιμότητα προβλέπει το 48% (39% τον Φεβρουάριο) και επιδείνωση το 21%, έναντι
29% τον προηγούμενο μήνα. Στο πεδίο της απασχόλησης, σχεδόν αμετάβλητη παραμένει
η τάση για προσλήψεις, που κινείται από τον Οκτώβριο του 2013 και μετά σε επίπεδα
περίπου 10% με μικρές αυξομειώσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόθεση απολύσεων
παραμένει στο 12%, όσο δηλαδή και τον Φεβρουάριο, ενώ στο 10% (έναντι ποσοστού
11% τον Φεβρουάριο) είναι η πιθανότητα για προσλήψεις.
Σε απεργιακό κλοιό την Τετάρτη η χώρα
Παραλύουν την Τετάρτη ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας λόγω της 24ωρης απεργίας
που κήρυξαν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ ενάντια στην κυβερνητική πολιτική. Το απεργιακό
συλλαλητήριο των συνδικάτων θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί στην πλατεία
Κλαυθμώνος.
«Η κυβέρνηση με τις πρόσφατες επιλογές της οδηγεί στη διαθεσιμότητα χιλιάδες
επιπλέον εργαζόμενους, ετοιμάζει μέσω της 'αξιολόγησης' μια δεξαμενή δεκάδων
χιλιάδων προς απόλυση υπαλλήλων, απελευθερώνει τις απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα,
προχωράει σε νέες μειώσεις στις συντάξεις, διαλύει ό,τι έχει απομείνει από το κοινωνικό
κράτος» σημειώνει σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ.
Αγώνας με το χρόνο για να επιβεβαιωθούν οι ενδείξεις από τα βάθη του Ινδικού
Μετά το κινεζικό σκάφος που έπιασε σήμα από τα βάθη του Ινδικού, ένα αυστραλιανό
πλοίο εντόπισε σήμα από την περιοχή του Ωκεανού όπου πραγματοποιούνται οι έρευνες
για το χαμένο Boeing. «Είναι το καλύτερο στοιχείο που έχουμε μέχρι στιγμής» δηλώνουν
οι Αυστραλοί, αλλά σπεύδουν να ξεκαθαρίσουν ότι χρειάζεται χρόνος έως ότου
επιβεβαιωθεί ότι το σήμα προέρχεται από το μαύρο κουτί του μοιραίου αεροπλάνου.
Στη διάρκεια ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (τοπική
ώρα) ο αυστραλός επικεφαλής των ερευνών Άνγκους Χιούστον είπε ότι το σήμα
εντοπίστηκε στο βόρειο τμήμα της περιοχής όπου έχουν επικεντρωθεί οι έρευνες.

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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