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Τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση στο 13% ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός
Τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 23% στο 13% από 1ης Αυγούστου ανακοίνωσε
νωρίτερα ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρωθυπουργός είπε ότι έλαβε υπόψιν του τις
διαβεβαιώσεις χιλιάδων καταστηματαρχών ότι το μέτρο αυτό θα βοηθήσει στην αύξηση
του
τζίρου.
Έχουμε σημειω-σει πραγματικη- προ- οδο και γι΄αυτο- μπορου- με να επιβα- λλουμε αλλαγε- ς,
σημείωσε. «Πήρα πάνω μου την πρώτη μεγάλη μείωση φόρων», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι αν μειωθούν τα έσοδα, δεν κόβονται αποδείξεις και
μείνει σε αυτά τα επίπεδα η φοροδιαφυγή, τότε ο ΦΠΑ θα επανέλθει στο 23%.
Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, λόγω της επίτευξης των στόχων δεν θα εφαρμοστούν
μέτρα που είχαν ψηφιστεί στο μνημόνιο για το 2014. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε πως δεν
θα υπάρξουν μειώσεις στις συντάξεις απόστρατων και δεν θα εφαρμοστεί η επιβολή
πρόσθετου φόρου 2 τοις χιλίοις στους τζίρους των επιχειρήσεων.
«Όχι μόνο αποτρέπουμε κάποια δυσάρεστα, αλλά επιβάλουμε θετικές αλλαγές», ανέφερε
χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας ότι «αντίθετα από ό,τι ισχυρίζονται κάποιοι έχουμε
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πετύχει τους στόχους». «Πήρα πάνω μου την πρώτη μεγάλη μείωση φόρων»
υπογράμμισε.
Ικανοποίηση ΒΕΘ για τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση
Την ικανοποίησή του, εκφράζει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) για την
ανακοίνωση δια στόματος του πρωθυπουργού, αναφορικά με τη μείωση του ΦΠΑ στην
εστίαση από το 23% στο 13%.
«Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα, καθώς εν μέσω θέρους εκτιμούμε ότι θα
προσφέρει οφέλη στην εστίαση, ενώ παράλληλα καταδεικνύει ότι η χώρα έχει σημειώσει
πρόοδο με αποτέλεσμα η τρόικα να αποδεχτεί, έστω και πιλοτικά από την
1η Αυγούστου έως τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, τη μείωση του ΦΠΑ στην
εστίαση. Ο περιορισμός του ΦΠΑ ήταν πάγιο αίτημα όλων όσων δραστηριοποιούνται στο
χώρο και ευρύτερα του επιχειρηματικού κόσμου» αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ,
Παναγιώτης Παπαδόπουλος σημειώνοντας «ευελπιστούμε ότι με τη μείωση στο 13% οι
επιχειρήσεις θα μπορέσουν να ανακτήσουν δυνάμεις και να διατηρήσουν τις θέσεις
εργασίας».
«Ωστόσο βασική προϋπόθεση, για την επιτυχία της μείωσης του ΦΠΑ θα είναι να
ενισχυθούν τα έσοδα του κράτους και να κόβονται αποδείξεις προκειμένου να
περιοριστεί η φοροδιαφυγή» σημειώνει ο κ. Παπαδόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι προς
την σωστή κατεύθυνση είναι και η απόφαση για μη επιβολή φόρου 2 τοις χιλίοις στον
τζίρο
των
επιχειρήσεων
υπέρ
ΟΑΕΕ.
Στην Αθήνα αύριο ο Β. Σόιμπλε
Το ελληνικό πρόγραμμα αφ' ενός και οι κινήσεις για ενίσχυση της ρευστότητας των
ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων αφ' ετέρου θα βρεθούν στην ατζέντα των
συναντήσεων που θα έχει ο γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε στην
Αθήνα
την
Πέμπτη.
Σήμερα, παραμονή της επίσκεψης, τα περισσότερα ΜΜΕ στο Βερολίνο αναφέρουν τις
εκτιμήσεις πως η επίσκεψη στην Αθήνα θα οδηγήσει στις πρώτες κινήσεις για διοχέτευση
χρηματοδοτικής στήριξης 100 εκατ. ευρώ από την γερμανική αναπτυξιακή τράπεζα KfW
μέσω, υπό σύσταση, ελληνικού αναπτυξιακού ταμείου. Ανάλογη συμφωνία έχει ήδη
υπογραφεί με την Ισπανία ενώ συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και για την Πορτογαλία.
Για ανάλογες κινήσεις στην Ελλάδα θα χρειαζόταν πρώτα να δημιουργηθεί ελληνική
«ομόλογη» τράπεζα της KfW και άρα, όπως αναφέρεται στα δημοσιεύματα, οι αποφάσεις
δεν θα ληφθούν πριν περάσουν μερικοί μήνες.
Sueddeutsche Zeitung: Χρηματοδοτικό κενό 10 δισ. στην Ελλάδα, διαψεύδει η
Κομισιόν
Η Ελλάδα χρειάζεται άλλα 10 δισ. ευρώ μέχρι το Σεπτέμβριο για να καλύψει το
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χρηματοδοτικό κενό που θα μπορούσε να απειλήσει την εκταμίευση περαιτέρω βοήθειας,
αναφέρει η γερμανική Sueddeutsche Zeitung επικαλούμενη Ευρωπαίο αξιωματούχο που
δεν κατονομάζει.
Τα διεθνή κεφάλαια για την Ελλάδα είναι ανεπαρκή για να βοηθήσουν τη χώρα να βγει
από την κρίση, τονίζει η εφημερίδα. Αμέσως μετά από το καλοκαίρι, οι χώρες του ευρώ
θα χρειαστεί να συζητήσουν για πιθανή περαιτέρω χρηματοδότηση του ελληνικού
προγράμματος,
δήλωσε
υψηλόβαθμο
στέλεχος
της
Κομισιόν.
Το δημοσίευμα έρχεται λίγο πριν από το ταξίδι του Γερμανού υπουργού Οικονομικών
Wolfang Schaeuble στην Αθήνα. Με τις γερμανικές εκλογές να διεξάγονται στις 22
Σεπτεμβρίου, είναι απίθανο ο Γερμανός υπουργός να μπορεί να δεσμευτεί για
περισσότερη βοήθεια, προσθέτει η εφημερίδα.
Η απάντηση ήρθε δια στόματος Κομισιόν μέσω twitter, και συγκεκριμένα από τον
εκπρόσωπο του Olli Rehn, Simon O’ Connor, ο οποίος έγραψε στον προσωπικό του
λογαριασμό ότι «τα δημοσιεύματα για χρηματοδοτικό κενό 10 δισ. ευρώ στην Ελλάδα
είναι λάθος. Το πρόγραμμα είναι πλήρως χρηματοδοτούμενο για τους επόμενους 12
μήνες». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «ενδεχόμενο κενό στη χρηματοδότηση του προγράμματος
για την Ελλάδα, θα αντιμετωπιστεί εν ευθέτω χρόνω στη βάση δεδομένων και όχι
σπέκουλας».
Υπερψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο επί της αρχής
Υπερψηφίστηκε επί της αρχής, με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ, στην Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου
Οικονομικών. Κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης ο υπουργός Διοικητικής
Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης, προανήγγειλε και νέες αλλαγές στο νομοσχέδιο
μετά
από
τις
σχετικές
παρατηρήσεις
βουλευτών.
Η συζήτηση συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί με τη σχετική ψηφοφορία επί των άρθρων.
Νέες αλλαγές στο πολυνομοσχέδιο έφερε ο Κυρ.Μητσοτάκης
Σειρά νομοτεχνικών βελτιώσεων σε άρθρα του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου
Οικονομικών κατέθεσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης Κυριάκος Μητσοτάκης.
Μεταξύ άλλων:
1. Αυξάνεται στις 12.000 ευρώ, από τις 6.000 ευρώ, που ήταν, το όριο του ετήσιου
εισοδήματος για να εξαιρεθεί από τη κινητικότητα δημόσιος υπάλληλος που είναι
προστάτης ανάπηρου τέκνου ή της συζύγου του.
2. Το ίδιο χρηματικό όριο (12.000 ευρώ) ισχύει πλέον και για την περίπτωση της γονικής
μέριμνας τέκνου.
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3. Προστέθηκε στις εξαιρέσεις από την κινητικότητα και ο δικαστικός συμπαραστάτης,
δυνάμει δικαστικής απόφασης.
4. Εξαιρούνται από τη κινητικότητα οι δημοτικοί αστυνομικοί που υπηρετούν σε δήμους
με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων. Οι δήμοι αυτοί είναι κατά βάση μικρά νησιά.
5. Οι διαδικασίες ΑΣΕΠ και ειδικά ο γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ, η διαδικασία
πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας, η οποία διενεργείται εξ ολοκλήρου από το
ΑΣΕΠ και ο διαγωνισμός εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης, μοριοδοτούνται επιπρόσθετα κατά την αποτίμηση των προσόντων των
δημοσίων υπαλλήλων και κατά την επιλογή των υπαλλήλων για να εξέλθουν από το
καθεστώς της κινητικότητα.
6. Ορίζεται ρητώς ότι κατά τη διάρκεια της κινητικότητα ο δημόσιος υπάλληλος
εξακολουθεί να παραμένει ασφαλισμένος.
Προφυλακιστέοι για τρομοκρατία οι δύο συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης
Στην φυλακή οδηγούνται μετά την απολογία τους στον εφέτη ειδικό ανακριτή, αρμόδιο
για θέματα τρομοκρατίας, Δημήτρη Μόκκα, οι δύο 30χρονοι που συνελήφθησαν την
περασμένη βδομάδα στη Θεσσαλονίκη κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε τρομοκρατική
οργάνωση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισε στην ανάκριση η αστυνομία, στους δύο
κατηγορούμενους αποδίδονται συγκεκριμένες πρόσφατες βομβιστικές επιθέσεις που
εντάσσονται
σε
«διεθνές
σχέδιο
διάπραξης
τρομοκρατικών
ενεργειών».
Συγκεκριμένα, τους αποδίδεται η αποστολή παγιδευμένου πακέτου στον πρώην διοικητή
της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας Δημήτρη Χωριανόπουλο, το οποίο δεν έφθασε ποτέ
στον παραλήπτη του, καθώς ανεφλέγη στο κέντρο διανομής των ΕΛΤΑ στο Κρυονέρι στις
3 Ιουλίου.
ISTAT: Νέο αρνητικό ρεκόρ στην Ιταλία: 9,5 εκατομμύρια οι φτωχοί
Αρνητικό ρεκόρ σε ό,τι αφορά την αύξηση της φτώχειας σημειώνει η Ιταλία, σύμφωνα με
στοιχεία
του
Εθνικού
Στατιστικού
Ινστιτούτου
της
χώρας
Istat.
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, τα άτομα «σε απόλυτη κατάσταση ένδειας», από το 5,7%
του πληθυσμού που ήταν το 2011, άγγιξαν πέρυσι το 8%, ποσοστό που αποτελεί και
αρνητικό ρεκόρ των τελευταίων οκτώ ετών. Πρόκειται για άτομα που «δεν μπορούν ούτε
να αγοράσουν τα στοιχειώδη, απαραίτητα αγαθά για μια αξιοπρεπή ζωή», όπως τονίζεται
σε
ειδική
έκθεση.
Σχεδόν το 50% ζει σε περιφέρειες της Κάτω Ιταλίας, οι οποίες μαστίζονται από χρόνιο
πρόβλημα ανεργίας και οργανωμένου εγκλήματος. Το 15,8% των Ιταλών -9.563.000
πολίτες- ζει, σύμφωνα με το Istat, «σε συνθήκες σχετικής ένδειας».
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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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