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ΒΕΘ: Χρειάζονται μέτρα και όχι ημίμετρα για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ
Επέκταση του οικογενειακού εισοδήµατος πέραν των 12.000 ευρώ, που προβλέπεται από το Ν.
4254/2014, προκειµένου οι ασφαλισµένοι που οφείλουν στον ΟΑΕΕ τα έτη 2011, 2012 και
2013 να συνεχίσουν να ασφαλίζονται στον εν λόγω ασφαλιστικό φορέα, ζητά ο πρόεδρος του
Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), Παναγιώτης Παπαδόπουλος.
Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον προαναφερθέντα νόµο «οι ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ οι
οποίοι διέκοψαν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας
εργασιών στη ∆ΟΥ σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1102/14.7.2005 και δεν εµπίπτουν στις διατάξεις
της παραγράφου 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/ 2010, ή συνεχίζουν την επαγγελµατική
τους δραστηριότητα και δεν είναι ασφαλισµένοι σε άλλο φορέα, δικαιούνται οι ίδιοι και τα
προστατευόµενα µέλη αυτών, παροχή ασθένειας σε είδος, µέχρι 28.2.2015, εφόσον οι οφειλές
τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο µέσος όρος
του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήµατος κατά τα ως άνω έτη δεν υπερβαίνει τις δώδεκα
χιλιάδες (12.000) ευρώ».
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«Πρόκειται για τροποποιήσεις-ψίχουλα, που εξυπηρετούν ελάχιστες περιπτώσεις
επιχειρηµατιών» αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, υπογραµµίζοντας ότι το όριο των 12.000
ευρώ που προβλέπεται είναι πολύ χαµηλό και θα πρέπει να επιµηκυνθεί. «Η
επιχειρηµατικότητα καταρρέει και ως απάντηση εξαγγέλλονται µέτρα για τη µειοψηφία και
µάλιστα µε ηµεροµηνία λήξης το Φεβρουάριο του 2015. Θα πρέπει να ληφθούν ουσιαστικά
µέτρα πριν να είναι πολύ αργά, και όχι ηµίµετρα».
Μάλιστα ο κ. Παπαδόπουλος ζητά την αποποινικοποίηση των οφειλών των ασφαλισµένων
προς τον ΟΑΕΕ. «Είναι πέρα από κάθε λογική, την ώρα που πολλοί επιχειρηµατίες ζουν στα
όρια της φτώχιας να βρίσκονται αντιµέτωποι µε το µόνιµο βρόγχο της ποινική δίωξης και της
φυλάκισης» καταλήγει ο πρόεδρος του ΒΕΘ.
Συμψηφισμοί με την εφορία και για οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία
Επεκτείνεται και στις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, το σύστημα συμψηφισμών
που ισχύει ήδη μεταξύ των οφειλών των φορολογούμενων και των επιστροφών φόρων
που δικαιούνται (από ΦΠΑ ή εισόδημα). Αυτό σημαίνει ότι επιχειρήσεις και
επαγγελματίες που έχουν οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία ή έχουν υπαχθεί σε
ρύθμιση για τις οφειλές αυτές και δικαιούνται επιστροφή φόρου από την εφορία, θα
λαμβάνουν μόνο το ποσό που θα προκύπτει μετά τον συμψηφισμό των οφειλών ή
δόσεων
της
ρύθμισης,
με
αυτό
της
επιστροφής
φόρου.
Η επέκταση των συμψηφισμών και για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία προβλέπεται
σε κοινή απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση και του υφυπουργού
Οικονομικών Γ.Μαυραγάνη. Στην απόφαση προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι για την
εφαρμογή του νέου συστήματος η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα
αποστέλλει κάθε 15νθήμερο στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), το
ηλεκτρονικό αρχείο επιστροφών ΦΠΑ και φόρων εισοδήματος, το οποίο περιλαμβάνει
τους αριθμούς φορολογικού μητρώου φυσικών και νομικών προσώπων και το
ονοματεπώνυμο ή επωνυμία αντίστοιχα, για τα οποία έχει εκδοθεί εκκαθαρισμένο
ατομικό φύλλο έκπτωσης και επίκειται επιστροφή ποσού.
ΕΛΣΤΑΤ: Στο 12,7% του ΑΕΠ το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης το 2013
Στα 23,1 δισ. ευρώ, ή στο 12,7% του ΑΕΠ διαμορφώθηκε το έλλειμμα της Γενικής
Κυβέρνησης για το 2013, σύμφωνα με τα δημοσιονομικά στοιχεία που έδωσε στη
δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ.
Το ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης σε ονομαστικές τιμές στο τέλος του 2013
ανήλθε στα 318,7 δισ. ευρώ, ή στο 175,1% του ΑΕΠ. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία
καταρτίστηκαν στο πλαίσιο της πρώτης κοινοποίησης Διαδικασίας Υπερβολικού
Ελλείμματος (ΔΥΕ) του 2014 και υποβλήθηκαν σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων της
Χώρας στη Eurostat κατ’ εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (EC) 479/2009, όπως
τροποποιηθείς ισχύει.
Όσον αφορά στην επίπτωση της υποστήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από
όλες τις παρεμβάσεις του κράτους κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, στο
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ισοζύγιο (έλλειμμα/πλεόνασμα) της Γενικής Κυβέρνησης, αυτή ανήλθε σε 19.272 εκατ.
ευρώ το 2013.
Απώλειες 40 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ την περίοδο 2010 – 2013
Απώλειες 40 δισ. ευρώ υπήρξαν στο ΑΕΠ της χώρας την περίοδο 2010 - 2013, ενώ στο
τέλος της περυσινής χρονιάς, το δημόσιο χρέος «εκτινάχθηκε» στο 175,1% του ΑΕΠ ή στα
318,7 δισ. ευρώ. Αυτό προκύπτει από τα δημοσιονομικά στοιχεία που κοινοποίησε η
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στη Eurostat, στο πλαίσιο της πρώτης κοινοποίησης
Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος του 2014.
Σύμφωνα με τα συγκεκριμένα στοιχεία, το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο τέλος του 2013 στα
182,05 δισ. ευρώ, από 193,34 δισ. ευρώ το 2012, από 208,53 δισ. ευρώ το 2011 και από
222,15 δισ. ευρώ στο τέλος του 2010. Το δημόσιο χρέος αυξήθηκε στα 318,7 δισ. ευρώ
(175,1% του ΑΕΠ) στο τέλος του 2013, από 303,9 δισ. ευρώ (157,2% του ΑΕΠ) το 2012,
από 355,1 δισ. ευρώ (170,3% του ΑΕΠ) το 2011 (σ.σ. μεταξύ 2011 και 2012
πραγματοποιήθηκε το PSI) και από 329,5 δισ. ευρώ (148,3% του ΑΕΠ) στο τέλος του
2010. Σημειώνεται, ότι το 2013 το 74,2% του χρέους της χώρας ήταν σε μακροπρόθεσμα
δάνεια.
Επανέρχεται το σχέδιο για επιμήκυνση στα 50 χρόνια του ελληνικού χρέους
Στο τραπέζι φαίνεται να μπαίνει και πάλι το σχέδιο επιμήκυνσης της διάρκειας
αποπληρωμής του ελληνικού χρέους από τα 30 στα 50 χρόνια με ταυτόχρονη επιπλέον
μείωση των επιτοκίων δανεισμού χωρίς κούρεμα, σύμφωνα με το Reuters.
Κατά το πρακτορείο, ένας λόγος για την πολύ ομαλή έκδοση των 5ετών ελληνικών
ομολόγων με απόδοση 4,95%, πριν από την επίσκεψη στήριξης της Μέρκελ στην Αθήνα,
ήταν ότι οι επενδυτές αναμένουν μία ελάφρυνση του χρέους της Ελλάδας προς δημόσιους
πιστωτές.
«Αυτό ελήφθη σημαντικά υπόψη στον καθορισμό της τιμής των ομολόγων και η αγορά
αναμένει επίσης ότι η Ελλάδα θα αναβαθμισθεί γρήγορα από τους οίκους πιστοληπτικής
αξιολόγησης» δήλωσε ο Αλεσάντρο Τζιασάντι, υψηλόβαθμος αναλυτής της τράπεζας ING
στο Άμστερνταμ, προσθέτοντας: «Σε ένα δεύτερο στάδιο, η αγορά προσδοκά επίσης τα
επόμενα χρόνια μία μείωση του κεφαλαίου που οφείλεται σε δημόσιους πιστωτές χωρίς
διαγραφή του χρέους που οφείλεται σε ιδιώτες». Αν θα επαληθευτούν πλήρως οι
προσδοκίες αυτές, σημειώνει το Reuters, θα γίνει σαφές αργότερα στη διάρκεια του
2014, όταν θα αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με την Ευρωζώνη και το ΔΝΤ για την
μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της Ελλάδας και το τέλος του προγράμματος διάσωσής
της.
Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσίαση του ευρωψηφοδελτίου της ΝΔ
Τη Μεγάλη Τρίτη αναµένεται να παρουσιαστεί το ευρωψηφοδέλτιο της Ν∆, στο πλαίσιο της
συνεδρίασης της Πολιτικής Επιτροπής του κόµµατος σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.
Σύµφωνα µε πληροφορίες του Βήµατος, στη λίστα για την εκλογική µάχη της 25ης Μαΐου θα
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είναι ο γνωστός καθηγητής της χειρουργικής ∆. Λινός, ο καθηγητής Ιατρικής Χρ.
Στεφανάδης, ο µουσικοσυνθέτης Στ. Ξαρχάκος, ο πρώην αρχηγός της εθνικής οµάδας
ποδοσφαίρου µε θητεία και στην προεδρία του ΠΑΟΚ, Θ. Ζαγοράκης, αλλά και η διευθύντρια
της Υπηρεσίας ∆ιπλωµατικού και Ιστορικού Αρχείου του υπ. Εξωτερικών, Φωτεινή Τοµαή.
Στο ψηφοδέλτιο, στο οποίο λέγεται ότι θα υπάρχει και ένα πρόσωπο έκπληξη, θα
συµπεριληφθούν οι νυν βουλευτές Εµµ. Κεφαλογιάννης και Κ. Μουσουρούλης που θα
παραιτηθούν από τη Βουλή. Επίσης, στη λίστα θα είναι η Νίκη Τζαβέλλα που είχε εκλεγεί το
2009 µε το ΛΑΟΣ, η νυν ευρωβουλευτής της Ν∆ Ρόδη Κράτσα, αλλά και η Ελίζα
Βόζενµπεργκ, πρώην βουλευτής Α' Αθηνών. Η λίστα θα έχει και άρωµα δηµοσιογραφικό,
καθώς εκτός από τον γνωστό αθλητικογράφο και πρώην ευρωβουλευτή Εµµ. Μαυροµµάτη, το
σταυρό θα διεκδικήσουν ο Γ. Κύρτσος παρά τις αντιδράσεις που υπήρξαν, η Μαρία Σπυράκη
επί πολλά χρόνια πολιτική συντάκτρια και η πρώην βουλευτής Αχαΐας Νατάσα Ράγιου. Στη
λίστα θα είναι ο πρώην δήµαρχος Χαλανδρίου Γρ. Ζαφειρόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Β.
Κορκίδης, ο πρόεδρος της νεολαίας του ΕΛΚ Ι. Σµυρλής, αλλά και ο πρωθυπουργικός
σύµβουλος επί θεµάτων πολιτισµού ∆ηµ. ∆αβέττας.
Προβάδισμα 0,2% στον ΣΥΡΙΖΑ
Οριακό προβάδισµα του ΣΥΡΙΖΑ έναντι της Ν∆ στις ευρωεκλογές καταγράφει νέα
δηµοσκόπηση της εταιρείας MRB που πραγµατοποιήθηκε για λογαριασµό της Real.gr.
Συγκεκριµένα, στην πρόθεση ψήφου για τις ευρωεκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 19,9% και
η Ν∆ 19,7%, ήτοι διαφορά 0,2%. Ακολουθούν το Ποτάµι 9,2%, Χρυσή Αυγή 8,2%, ΚΚΕ
6,1%, Ελιά 5,3%, Ανεξάρτητοι Έλληνες 4% ∆ΗΜΑΡ 2,7%. «Άλλο κόµµα» απάντησε το 6,9%
των
ερωτηθέντων,
ενώ
η
αδιευκρίνιστη
ψήφος
φθάνει
το
18%.
Παράλληλα, στην πρόθεση ψήφου για τις εθνικές εκλογές η Ν∆ περνάει µπροστά µε µία
µονάδα διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριµένα, Ν∆ 21,8% και ΣΥΡΙΖΑ 20,8%. Ακολουθούν
το Ποτάµι 8,2%, Χρυσή Αυγή 8,1%, ΚΚΕ 6%, Ελιά 4,9%, Ανεξάρτητοι Έλληνες 4,1%,
∆ΗΜΑΡ 2,8%, άλλο κόµµα 5,7%, αδιευκρίνιστη ψήφος 17,6%. Στην ερώτηση για το ποιος
θεωρείται ο καταλληλότερος πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαµαράς προηγείται µε 43,1% έναντι
του Αλέξη Τσίπρα που συγκεντρώνει 28,7%.
Από τις 24 Μαΐου μέχρι την 1η Ιουνίου η 48η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας
Από τις 24 Μάιου έως την 1η Ιουνίου θα διαρκέσει η 48η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, που
έχει καθιερωθεί ως τόπος συνάντησης εμπόρων, παραγωγών και καταναλωτικού κοινού.
Η έκθεση στοχεύει στην προβολή των επιχειρήσεων όλων των κλάδων, στη δημιουργία
εμπορικών επαφών και συναντήσεων, στην ενημέρωση των καταναλωτών και στην
προώθηση των πωλήσεων. Φέτος η έκθεση χωρίζεται σε κλαδικούς τομείς για
πληρέστερη πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Ο διαχωρισμός της
έκθεσης θα γίνει με βάση τους παρακάτω τομείς: Δόμηση – Κατοικία, ΕνέργειαΤεχνολογία Περιβάλλοντος, Αυτοκίνητο - Μοτοσυκλέτα –Σκάφος – Αξεσουάρ, ΓεωργίαΚτηνοτροφία, Τρόφιμα-Ποτά, Τουρισμός- Αγροτουρισμός. Για περισσότερες
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πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες της Π.Ε.Λ.
στα τηλέφωνα 22310-22704 και 28063 και την κα. Εύη Κέππα.
Η Μόσχα αντεπιτίθεται στις κατηγορίες ότι υποκινεί τις ταραχές στην Ουκρανία
Σε υψηλούς τόνους αρνείται η Ρωσία πως υποκινεί την ένταση στην επαρχία του Ντονέτσκ
στην Ουκρανία, µε τον Σεργκέι Λαβρόφ να λέει πως δεν υπάρχουν ρώσοι πράκτορες στην
επαρχία και να «ζητά εξηγήσεις για αναφορές πως ο αρχηγός της CIA επισκέφθηκε το Κίεβο».
Η Μόσχα, υποστήριξε, δεν επιδιώκει την διάσπαση της Ουκρανίας, λέγοντας πως χρειάζεται
αλλαγή του ουκρανικού Συντάγµατος µετά από διαβούλευση µε τις ανατολικές περιφέρειες της
χώρας.
«∆εν υπάρχουν ρώσοι πράκτορες στην ανατολική Ουκρανία» επανέλαβε ο ρώσος ΥΠΕΞ,
λέγοντας, σύµφωνα µε το ρωσικό RT, πως «εάν το Κίεβο, η ΕΕ ή οι ΗΠΑ υποστηρίζουν πως
έχουν πιάσει ρώσους πράκτορες, πρέπει να παρουσιάσουν στοιχεία». Η Μόσχα, υποστήριξε,
θεωρεί ότι είναι προς το συµφέρον της η Ουκρανία να παραµείνει ενιαία και «όλοι οι πολίτες
της να είναι ίσοι». Επανέλαβε τη ρωσική θέση για νέο Σύνταγµα που θα δίνει µεγαλύτερες
αρµοδιότητες στις περιφέρειες.

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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