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ΒΕΘ προς πρωθυπουργό: Βάλτε τέλος στην υπερφορολόγηση
Να μπει ένα τέλος στην υπέρμετρη φορολόγηση, αλλά και στην ανελέητη λιτότητα ζητά
με υπόμνημα του προς τον πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).
Το υπόμνημα παρέδωσε στον πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Παναγιώτης
Παπαδόπουλος κατά τη διάρκεια συνάντησης με εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης
Επιμελητηρίων στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο υπόμνημα αποτυπώνονται οι θέσεις και οι
προτάσεις του ΒΕΘ για την οικονομία εν όψει και της 79ης ΔΕΘ.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΒΕΘ τα προβλήματα στην πραγματική οικονομία και στην
αγορά παραμένουν και μάλιστα αυξάνονται. «Ο επιχειρηματικός κόσμος γνωρίζει πολύ
καλά ότι παρά το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία εισήλθε σε φάση σταθεροποίησης, το
‘παιχνίδι’ της ανάκαμψης, και για κάποιες περιπτώσεις επιχειρήσεων, της επιβίωσης, δεν
έχει κερδηθεί. Απαιτούνται, άμεσα, μέτρα που δεν θα βασίζονται στην ανελέητη και
ευφάνταστη υπερφορολόγηση. Σε διαφορετική περίπτωση, ο κύκλος της διαρκούς
ύφεσης θα είναι επαναλαμβανόμενος με θύματα μόνον επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας»
ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος.
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Μεταξύ άλλων το ΒΕΘ με το υπόμνημά του ζητά:
-Τολμηρό πρόγραμμα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής.
-Φορολογικό συντελεστή 15% στο σύνολο των φορολογητέων κερδών για τα νομικά
πρόσωπα.
-Μείωση της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος που, σήμερα φτάνει στο 80%, στο
50%.
-Σταδιακή μείωση συντελεστών ΦΠΑ.
-Ριζική αναμόρφωση της φορολογίας ακινήτων. Αναστολή του πόθεν έσχες για αγορά η
κατασκευή πρώτης κατοικίας.
-Άμεση μείωση του κόστους δανεισμού. Επιστροφή δυνατότητας πλαφόν στις τράπεζες,
προκειμένου οι επιχειρηματίες να εξυπηρετούνται καλύτερα εν μέσω της οικονομικής
ανομβρίας.
-Διαμόρφωση ενός σαφούς εθνικού σχεδίου ανάπτυξης, με μακρόπνοο προσανατολισμό.
-Αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020 για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των
επιχειρήσεων σε κεφάλαια.
-Εφαρμογή της νέας ρύθμισης για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά
ταμεία, με βάση την πρόταση των Επιμελητηρίων: κεφαλαιοποίηση των μέχρι σήμερα
ληξιπρόθεσμων οφειλών και αποπληρωμή τους σε μηνιαία βάση που να ισούται με το 1%
του συνόλου της οφειλής.
Ξεκινούν σήμερα οι συνομιλίες με την τρόικα στο Παρίσι
Ξεκινά σήμερα στο Παρίσι ο νέος γύρος συνομιλιών με την τρόικα. Οι διαπραγματεύσεις
που θα διαρκέσουν έως και την Πέμπτη είναι προπαρασκευαστικές της έκτης
αξιολόγησης του προγράμματος και ως εκ τούτου δεν αναμένονται οριστικές αποφάσεις.
Οι συναντήσεις στο Παρίσι θα ξεκινήσουν το απόγευμα της Τρίτης και θα επικεντρωθούν
αρχικά σε θέματα του υπουργείου Οικονομικών. Την Τετάρτη θα εξεταστούν ανοιχτά
θέματα των υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Εργασίας και Ανάπτυξης.
Τέλος, το πρωί της Πέμπτης θα γίνει μια ανασκόπηση με τους εικεφαλής της τρόικας και
στη συνέχεια μια άτυπη ενημέρωση για τα αποτελέσματα των συνομιλιών. Η ελληνική
αποστολή θα επιστρέψει στην Αθήνα το βράδυ της Πέμπτης.
CNBC: «Η Ελλάδα αποφοιτά από τα σκληρά μαθήματα της τρόικας»
Στη βούληση της ελληνικής κυβέρνησης να απεμπλακεί σταδιακά από την τρόικα
αναφέρεται δημοσίευμα του CNBC με τίτλο «Η Ελλάδα βλέπει την αποφοίτηση από το
σκληρά μαθήματα της τρόικας».
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Το CNBC επικαλείται πηγές του υπουργείου Οικονομικών που δήλωσαν στο πρακτορείο
ότι στο πλαίσιο της επικοινωνιακής στρατηγικής η κυβέρνηση ζήτησε η συνάντηση με
την τρόικα να πραγματοποιηθεί στο Παρίσι.
Σενάρια για έκπτωση στον φόρο για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα
Το ενδεχόμενο να υπάρξει έκπτωση στο φόρο ακινήτων για τα μη ηλεκτροδοτούμενα
ακίνητα
φαίνεται
πως
εξετάζει
πλέον
σοβαρά
η
κυβέρνηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες αν τελικώς υιοθετηθεί η πρόταση, θα υπάρξουν προϋποθέσεις.
Δηλαδή, δεν θα αρκεί ένα ακίνητο να είναι μη ηλεκτροδοτούμενο. Θα ζητείται να είναι
κενό και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται εντός
της εβδομάδας.
ΟΔΔΗΧ: Άντλησε 1,138 δισ. ευρώ από τα 6μηνα έντοκα γραμμάτια
Στην άντληση 1,138 δισ. ευρώ προχώρησε σήμερα Τρίτη ο Οργανισμός Διαχειρίσεως
Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) μέσω της δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων.
Συγκεκριμένα, κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων,
ύψους 875 εκατ. ευρώ, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 2,186 δισ. ευρώ, πού
υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,50 φορές.Δεκτές έγιναν προσφορές μέχρι του
ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους
262,5 εκατ. ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2%, όταν στην αντίστοιχη έκδοση του
Αυγούστου το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 2,02%.
Προσθήκες στο αντιρατσιστικό για γενοκτονίες και σεξουαλικές διακρίσεις
Αλλαγές στο αντιρατιστικό νομοσχέδιο ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, κατά την
έναρξη της σχετικής συζήτησης στο Γ' Θερινό Τμήμα. Ικανοποιήθηκε το αίτημα
βουλευτων της ΝΔ, για τις γενοκτονίες που έχουν αναγνωριστεί από τη Βουλή (Αρμενίων,
Ποντίων).
Παράλληλα, ο Χαράλαμπος Αθανασίου ανακοίνωσε ότι θα τιμωρούνται με φυλάκιση όσοι
υποκινούν ή προτρέπουν σε πράξεις ή ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν
διακρίσεις, μίσος ή βία κατά προσώπου ή ομάδες προσώπων με βάση τον σεξουαλικό
προσανατολισμό.
Τη στήριξή της στο αντιρατσιστικό είχε εκφράσει και η Εκκλησία της Ελλάδος. ζητώντας
να συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο οι γενοκτονίες σε βάρος των Ελλήνων Ποντίων και
των Χριστιανών της Μικράς Ασίας.
Τον Κωσταντόπουλο για ΠτΔ πρότεινε ο Παναγιωτόπουλος
Tον πρώην πρόεδρο του
Προεδρία
ο
τέως
Μιλώντας στο Mega o ίδιος
ότι
θα
συμφωνήσει

Συνασπισμού, Νίκο Κωνσταντόπουλο, πρότεινε για την
υπουργός
Πολιτισμού,
Πάνος
Παναγιωτόπουλος.
ξεκαθάρισε ότι αυτή η πρόταση γίνεται με την προϋπόθεση
και
ο
ΣΥΡΙΖΑ
σε
μια
εθνική
στρατηγική.
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«O πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται» ήταν η απάντηση του στέλεχους του ΣΥΡΙΖΑ,
Δ.Τσουκαλά. Ο Παναγιώτης Ρήγας από το ΠΑΣΟΚ που ήταν επίσης παρών στην ίδια
τηλεοπτική συζήτηση είπε ότι το θέμα είναι πρόωρο, αλλά δεν απέρριψε την πρόταση για
το πρόσωπο του Ν.Κωνσταντόπουλου.
Πέθανε ο μουσικοσυνθέτης Αντώνης Βαρδής
Τα ξημερώματα της Τρίτης έφυγε από τη ζωή ο γνωστός μουσικοσυνθέτης Αντώνης
Βαρδής, ύστερα από άνιση μάχη με τον καρκίνο.
Ο
Αντώνης
Βαρδής
γεννήθηκε
το
1948
στο
Μοσχάτο.
Σε ηλικία 6 ετών γνώρισε τον Τσιτσάνη, τον Παπαϊωάννου,τον Ζαμπέτα και την Ρένα
Ντάλια στο «Φαληρικό», όπου και τραγούδησε για πρώτη φορά. Στα τέλη του 1965 σε
ηλικία 17 ετών μαζί με φίλους του δημιούργησε το συγκρότημα «VICKINGS».
Συνεργάστηκε με μεγάλους έλληνες τραγουδιστές μεταξύ των οποίων:
Στέλιο
Καζαντζίδη, Γιάννη Πουλόπουλο, Γιώργο Νταλάρα, Γιάννη Πάριο, Δήμητρα Γαλάνη,
Βασίλη Παπακωσταντίνου, Χαρούλα Αλεξίου, κ.α.
Στους "16" του Μουντιάλ η Εθνική Ελλάδας
Στις 16 καλύτερες ομάδες του Παγκόσμιου Κυπέλλου προκρίθηκε η Εθνική Ελλάδας
καθώς νίκησε στη Σεβίλη και το Πουέρτο Ρίκο, με 90-79, σημειώνοντας την τρίτη νίκη σε
ισάριθμες αναμετρήσεις.
Μετά την ήττα της Κροατίας από τη Σενεγάλη είναι το μοναδικό αήττητο συγκρότημα
στο Β΄οa μιλο.
Ερντογάν: Η πόρτα μας είναι ανοικτή στους παλιούς Ρωμιούς πολίτες
Τις πρώτες δηλώσεις του ως νέος πρόεδρος της Τουρκίας για τους Ρωμιούς της Πόλης και
το μέλλον της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης έκανε από το κατεχόμενο τμήμα της
Κύπρου ο Ταγίπ Ερντογάν. Ο κ. Ερντογάν κάλεσε τους Ρωμιούς να επιστρέψουν στην
πατρίδα τους, δηλώνοντας: «Η πόρτα μας είναι ανοικτή στους παλιούς Ρωμιούς πολίτες
μας και στα παιδιά τους». «Είμαστε», πρόσθεσε, «άνετοι σε αυτό».
Αναφορικά με το μέλλον της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης ο κ. Ερντογάν δήλωσε ότι «το
να ανοίξουμε τη Θεολογική Σχολή για μας δεν είναι πρόβλημα». Ωστόσο, διατύπωσε και
πάλι τους γνωστούς όρους της Άγκυρας: «Πρώτον, στην Αθήνα έχουμε δύο δικά μας
τεμένη γκρεμισμένα, να δοθεί άδεια επισκευής τους». Υποστήριξε ότι ο Κώστας
Καραμανλής ως πρωθυπουργός και η Ντόρα Μπακογιάννη, ως υπουργός Εξωτερικών,
«έδωσαν το λόγο τους, όμως μέχρι σήμερα δεν πραγματοποιήθηκε ούτε ένα βήμα».
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Oι 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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