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ΒΕΘ: Αιφνίδιος θάνατος για το επιχειρείν η απενεργοποίηση του ΑΦΜ
Για ευφάνταστα σχέδια του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, που θα οδηγήσουν
στον αιφνιδιαστικό θάνατο πολλών επιχειρήσεων, κάνει λόγο ο πρόεδρος του
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), Παναγιώτης Παπαδόπουλος
αναφερόμενος στα σχέδια της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ), για την
άμεση απενεργοποίηση του ΑΦΜ όσων έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο.
«Με το εν λόγω σχέδιο η ΓΓΔΕ, δεν βάζει φρένο στις ληξιπρόθεσμες οφειλές, που είναι
δεδομένο ότι αυξάνονται συνεχώς, αλλά αντίθετα βάζει τη θηλιά στο λαιμό πολλών
επιχειρηματιών που μετά την απενεργοποίηση του ΑΦΜ τους, θα μπλοκάρεται η
δυνατότητα τους για οποιαδήποτε συναλλαγή και οικονομική δραστηριότητα» τονίζει ο
πρόεδρος του ΒΕΘ, επισημαίνοντας ότι η φοροαδυναμία χιλιάδων επιχειρηματιών δεν
μπορεί να εξισώνεται με την συστηματική φοροδιαφυγή.
«Με την τακτική αυτή χιλιάδες επιχειρηματίες που μέχρι πρότινος ήταν απόλυτα τυπικοί
στις υποχρεώσεις τους θα υποστούν τις συνέπειες ενός ιδιαίτερα σκληρού μέτρου που θα
οδηγήσει αναπόφευκτα στο ‘θάνατο του εμποράκου’» σημειώνει ο κ. Παπαδόπουλος,
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υπογραμμίζοντας ότι στην υφιστάμενη αρνητική συγκυρία η λήψη εξοντωτικών μέτρων
δεν αποτελεί την ενδεδειγμένη λύση.
«Το ζητούμενο δεν είναι ο αφανισμός του μικρομεσαίου επιχειρείν, αλλά η εξόφληση των
φόρων και η αύξηση των δημοσίων εσόδων. Δυστυχώς οι προϋποθέσεις σήμερα για την
ένταξη στη ρύθμιση των 48 δόσεων είναι πολύ αυστηρές. Θα πρέπει να υπάρξει
χαλάρωση του υφιστάμενου πλαισίου προκειμένου να μπορούν να κάνουν χρήση της
ρύθμισης όλες οι επιχειρήσεις που έχουν πραγματικό πρόβλημα επιβίωσης» καταλήγει ο
πρόεδρος του ΒΕΘ.
Διαψεύδει το υπουργείο Οικονομικών αναδρομικό κούρεμα δαπανών
Σε διάψευση προχώρησε σήμερα το υπουργείο Οικονομικών αναφορικά με τη χρήση της
δυνατότητας που προβλέπει η νομοθεσία για την περικοπή των κονδυλίων των
υπουργείων κατά 10% σε περίπτωση που υπάρχουν κίνδυνοι αστοχιών στον
προϋπολογισμό.
Απαντώντας σε σχετικά δημοσιεύματα το υπουργείο εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία
επισημαίνεται ότι «η ελληνική κυβέρνηση ουδέποτε αποφάσισε οποιοδήποτε αναδρομικό
κούρεμα στις κρατικές δαπάνες για την επίτευξη του πρωτογενούς πλεονάσματος και ότι
η εκτέλεση του προϋπολογισμού συνεχίζει να κινείται καλύτερα από τους στόχους».
Σημειώνεται πως τα εν λόγω δημοσιεύματα έκαναν λόγο για οριζόντια περικοπή των
δαπανών του προϋπολογισμού του 2013 κατά 10%, που θα έχει δημοσιονομικό όφελος
περίπου 1,4 δισ. ευρώ,
Εναλλακτικές λύσεις για τη διάσωση του ΟΑΕΕ εξετάζει η Κυβέρνηση
Εναλλακτικές λύσεις για τη διάσωση του ΟΑΕΕ, αντί της επιβολής εισφοράς 0,2% επί του
τζίρου των επιχειρήσεων από το 2014 εξετάζει η κυβέρνηση. Σημειώνεται πως η
οικονομική κατάσταση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών είναι
εκρηκτική, καθώς δεν εισπράττει εισφορές , ενώ οι δαπάνες τους διαρκώς αυξάνονται.
Σύμφωνα με το in.gr, στο 8μηνο 2013 ο ΟΑΕΕ έχει ήδη κάνει χρήση του 72,1% της
κρατικής επιχορήγησης, ήτοι έχει απορρόφηση 1,01 δισ. ευρώ, από τα συνολικά 1,4 δισ.
ευρώ του προϋπολογισμού του. Η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας υπό το βάρος των
πιέσεων της τροικας εξετάζει την επιβολής εισφοράς επί των κερδών των επιχειρήσεων
σε μια προσπάθεια να βρεθούν περίπου 300 εκατ. ευρώ.
Χαμηλότερες επιβαρύνσεις στα οικόπεδα που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλης
Πρόσθετες ελαφρύνσεις για οικόπεδα χαμηλής αξίας, αλλά και επιβαρύνσεις για τα πολύ
ακριβά ακίνητα, προβλέπει το τελικό σχέδιο νόμου για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων. Το
νομοσχέδιο , το οποίος έχει λάβει την τελική έγκριση της τρόικας, δόθηκε χθες, Τρίτη, από
το υπουργείο Οικονομικών προς σχολιασμό στο ΠΑΣΟΚ και μέσα στις επόμενες ημέρες θα
δοθεί σε δημόσια διαβούλευση. Για τα οικόπεδα που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλης και
οικισμών το υπουργείο τροποποίησε την αρχική κλίμακα που είχε 20 συντελεστές, με
νέα κλίμακα με 25 συντελεστές.
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Στην νέα κλίμακα ο βασικός φόρος για οικόπεδα με αξία έως 2 ευρώ ανά τ.μ θα ξεκινά
από 0,02 ευρώ και όχι από τα 0,4 ευρώ το τ.μ. που προέβλεπε η αρχική , κάτι που
επιφέρει μεγάλες ελαφρύνσεις σε ιδιοκτησίες χαμηλής αξίας που με βάση το αρχικό
σενάριο θα υφίσταντο σημαντικές επιβαρύνσεις. Αντιθέτως, δεν ισχύει το ίδιο για τις
εντός σχεδίου πόλης και οικισμών εκτάσεις σε ακριβές περιοχές , οι οποίες θα
επιβαρυνθούν περισσότερο σε σχέση με το αρχικό σενάριο.
Μέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου η προσκόµιση δικαιολογητικών στις εφορίες
Ενηµέρωση στις εφορίες ότι η καταληκτική προθεσµία που είχε ορίσει το υπουργείο
Οικονοµικών για την προσκόµιση των δικαιολογητικών και η οποία εκπνέει κανονικά αύριο 26
Σεπτεµβρίου 2013 θα παραταθεί µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου παρέσχε ο Γενικός Γραµµατέας
∆ηµοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρης.
Προς συμφωνία κυβέρνηση-τρόικα για το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος
Προς συμφωνία και για το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος στον φετινό
προϋπολογισμό, οδεύουν το υπουργείο Οικονομικών και οι επικεφαλής της τρόικας, μετά
τη σύγκλιση των δύο πλευρών στο ύψος της ύφεσης. Εάν δεν υπάρξουν ανατροπές στα
έως τώρα δεδομένα του προϋπολογισμού, το πρωτογενές πλεόνασμα θα διαμορφωθεί σε
επίπεδο κατά τι χαμηλότερο των 500 εκατ. ευρώ και οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να
καταλήξουν έως το τέλος της εβδομάδας, προκειμένου να αρχίσει και η συζήτηση για τον
προϋπολογισμό του 2014.
Σημειώνεται ότι, ανώτερος παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών έχει προϊδεάσει για
την επίτευξη «μικρού, ρεαλιστικού και βιώσιμου πρωτογενούς πλεονάσματος», γεγονός
που θα επιτρέψει την, με καλύτερους όρους, διαπραγμάτευση για το όποιο
χρηματοδοτικό και δημοσιονομικό κενό της επόμενης διετίας, αλλά και για το θέμα της
βιωσιμότητας του χρέους. Όσον αφορά στην ύφεση, οι παράγοντες του υπουργείου
Οικονομικών ανέφεραν χθες ότι κυβέρνηση και τρόικα συμφώνησαν πως το ΑΕΠ θα
μειωθεί εφέτος κατά 4%. Η προηγούμενη πρόβλεψη της τρόικας ήταν για ύφεση 4,2%,
ενώ το υπουργείο Οικονομικών εκτιμούσε, μέσω του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου, ότι το
ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 4,5%.
Συνέχεια των απεργιακών κινητοποιήσεων στο ∆ηµόσιο
Υπολειτουργεί και σήµερα το ∆ηµόσιο, λόγω της δεύτερης ηµέρας της 48ωρης απεργίας της
Α∆Ε∆Υ, κατά των απολύσεων και της εφαρµογής του µέτρου της διαθεσιµότητας.
Στην απεργία συµµετέχουν οι εφοριακοί, οι δάσκαλοι και η Πανελλήνια Οµοσπονδία
Εργαζοµένων του ΥΠΠΟ. Οι καθηγητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης συνεχίζουν και
σήµερα την απεργία τους, ενώ στη 1 µετά το µεσηµέρι θα πραγµατοποιηθεί πανεκπαιδευτικό
συλλαλητήριο στα Προπύλαια.
Επίσης, 48ωρες κυλιόµενες απεργίες πραγµατοποιούν και οι εργαζόµενοι στα ασφαλιστικά
ταµεία και οι εργαζόµενοι σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.
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Με προσωπικό ασφαλείας λειτουργούν, τα Κέντρα Υγείας, οι προνοιακές µονάδες , το ΕΚΑΒ,
αλλά και οι πλοηγικές υπηρεσίες στα περισσότερα λιµάνια της χώρας.
Αύριο, Πέµπτη, 26 Σεπτεµβρίου 2013, θα συνεδριάσει η ΕΕ της Α∆Ε∆Υ, από κοινού µε τα
προεδρεία των Οµοσπονδιών Μελών της, για να εκτιµηθούν οι εξελίξεις, και να αποφασιστούν
τα επόµενα βήµατα.
Έκλεισαν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια
Τα γραφεία της τοπικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια «κατέβασαν ρολά». Οι
πινακίδες με τον μαίανδρο και το λογότυπο της Χρυσής Αυγής κατέβηκαν, ενώ το κτίριο
άδειασε,
μετά
από
αποκαλύψεις
για
τη
δράση
των
μελών
της.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα Το Έθνος, το κτίριο στην οδό Καισαρείας 30 είναι πλέον
άδειο. Πρόσφατα και στην Ιεράπετρα κατέβηκαν οι ταμπέλες και οι θυρεοί στα γραφεία
του κόμματος, καθώς, όπως αναφέρει η εφημερίδα «τα λουκέτα στις τοπικές οργανώσεις
της Χρυσής Αυγής ανά την Ελλάδα παίρνουν τη μορφή ντόμινο».
Στο μεταξύ, ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία έξι άτομα που επικοινώνησαν
τηλεφωνικά με τον Γιώργο Ρουπακιά πριν από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.
Σύμφωνα μάλιστα με το «Έθνος» θα κληθούν για κατάθεση στην ανακρίτρια Πειραιά.
Υπενθυμίζεται ότι με εντολή εισαγγελέα έχει αρθεί το τηλεφωνικό απόρρητο του δράστη
της δολοφονίας του 34χρονου μουσικού, προκειμένου να διαλευκανθεί ποιος ή ποιοι τον
κάλεσαν
στο
σημείο
του
φονικού
στο
Κερατσίνι.
Με εισοδηματικά κριτήρια το εισιτήριο των 25 ευρώ, λέει ο Αδ.Γεωργιάδης
Η επιβολή εισιτηρίου 25 ευρώ για εισαγωγή στα νοσοκομεία θα ισχύσει κανονικά από
την 1η Ιανουαρίου, δηλώνει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Ο κ. Γεωργιάδης
δήλωσε ότι για το εισιτήριο θα μπουν εισοδηματικά κριτήρια με πλαφόν τα 11.000 ευρώ.
Μιλώντας στο ΣΚΑΙ, ο υπουργός είπε ότι από το εισιτήριο θα εξαιρεθούν οι χρόνιοι
πάσχοντες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι το εισιτήριο θα είναι για εισαγωγή, ενώ μόνο
για εξέταση η τιμή θα παραμείνει στα πέντε ευρώ. Τόνισε ότι το μέτρο είναι μνημονιακή
υποχρέωση και ότι έχει ψηφιστεί στη Βουλή από τον Νοέμβριο του 2012.
27 άτοµα καλούνται σε ανωµοτί κατάθεση για επεισόδια στη Χαλκιδική
Σε ανωμοτί κατάθεση καλούνται στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, συνολικά 27 άτομα, για
επεισόδια που έλαβαν χώρα τους τελευταίους μήνες στη βορειοανατολική Χαλκιδική και
συνδέονται με τις αντιδράσεις κατά τις εξόρυξης χρυσού στις Σκουριές.
Όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ, πρόκειται στην πλειονότητά τους για κατοίκους της
βορειοανατολικής Χαλκιδικής που εναντιώνονται στην επένδυση στην περιοχή τους.
Οι βαρύτατες πράξεις που διερευνώνται -μεταξύ αυτών της εγκληματικής οργάνωσηςφέρεται να τελέστηκαν από τις αρχές του περασμένου Μάιου έως το τέλος Αυγούστου.
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Μείωση για πέμπτο συνεχόμενο έτος στην παραγωγή βιομηχανίας τροφίμων
Για πέμπτο συνεχόμενο έτος βυθίζεται στην ύφεση ο όγκος της παραγωγής τροφίμων
στην Ελλάδα με συνέπεια να βρίσκεται πλέον σε επίπεδα που είναι κατά 11%
χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005, παρά τη διεύρυνση των εξαγωγών
σειράς
ειδών
διατροφής.
Συγχρόνως, με επιταχυνόμενο ρυθμό συνεχίζεται η μείωση των εσόδων του κλάδου, ο
οποίος το 2012, σε συνθήκες πτώσης της παραγωγής του κατά 3,4%, βελτίωσε τη
λειτουργική του αποδοτικότητα, αλλά δεν απέφυγε την καταγραφή υψηλών ζημιών, της
τάξεως των 230 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω αυξημένων χρηματοοικονομικών δαπανών,
απομειώσεων ενεργητικού και άλλων, ανόργανων δαπανών, παρά το γεγονός ότι στην
πλειονότητά τους οι επιχειρήσεις του ήταν, οριακά έστω, κερδοφόρες.
Το επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2013, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο
όγκος της παραγωγής των τροφίμων παρουσίασε μείωση κατά 3%, σε σύγκριση με την
ίδια χρονική περίοδο του 2012, οπότε είχε καταγραφεί πτώση 4,6%.
Στους 238 οι νεκροί από τον φονικό σεισμό στο Πακιστάν
Αυξάνεται συνεχώς ο τραγικός απολογισμός στο Πακιστάν. Οι νεκροί στη χώρα από τον
ισχυρότατο σεισμό των 7,8 Ρίχτερ της Τρίτης έφτασαν, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία,
τους 238. Ο αριθμός των θυμάτων του σεισμού αυξήθηκε μετά την κατάρρευση
εκατοντάδων σπιτιών σε μια απομακρυσμένη ορεινή περιοχή.
Ο σεισμός συγκλόνισε το νοτιοδυτικό Πακιστάν και έγινε αισθητός μέχρι την Ινδία και το
Ιράν. "Αρχίσαμε να θάβουμε τους νεκρούς", δήλωσε ο Αμπντούλ Ρασίντ Γκογκαζάι,
αξιωματούχος της αστυνομίας του Αουαράν, της περιφέρειας της επαρχίας του
Μπαλουτσιστάν που επλήγη περισσότερο από το σεισμό. Πρόσθεσε ότι έχουν
τραυματισθεί τουλάχιστον 373 άνθρωποι.

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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