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Θα απενεργοποιείται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου των φοροφυγάδων
Την αναστολή της χρήσης του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου των φορολογούμενων
που έχουν διαπράξει φοροδιαφυγή ή άλλο αδίκημα ή έχουν παύσει να ασκούν οικονομική
δραστηριότητα προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο «Μείωση των διοικητικών
βαρών σε 13 επιλεγμένους τομείς της οικονομίας»του υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης που δόθηκε σήμερα Τρίτη σε τριήμερη διαβούλευση.
Το νομοσχέδιο εμπεριέχει πλήθος διατάξεων που σχετίζονται με το ΦΠΑ, τη δημοσίευση
οικονομικών καταστάσεων, τη λειτουργία των φαρμακείων , κ.α..
Νέα μείωση του μη μισθολογικού κόστους εξετάζει η κυβέρνηση
Υψηλότερο από τον μέσο όρο των κρατών μελών του Οργανισμού Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης και της ΕΕ παραμένει το μη μισθολογικό κόστος στην
Ελλάδα παρά την πρόσφατη μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 5%.
Το θέμα εξακολουθεί να απασχολεί την κυβέρνηση και την τρόικα, καθώς θεωρούν πως η
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μείωση του «tax wedge» ή της επονομαζόμενης και φορολογικής σφήνας θα μπορούσε να
αυξήσει πρόσθετα την απασχόληση και να καταστήσει πιο ανταγωνιστική την ελληνική
οικονομία.
Στο Eurogroup της Δευτέρας στις Βρυξέλλες αποφασίστηκε να υιοθετηθεί ενιαία
στρατηγική για το θέμα αυτό από τον Σεπτέμβριο, με τους υπουργούς Οικονομικών της
Ευρωζώνης να εκτιμούν ότι μια συντονισμένη μείωση του μη μισθολογικού κόστους θα
ωφελούσε αθροιστικά, υπό την προϋπόθεση ότι θα αντιμετωπίζονταν οι δημοσιονομικές
επιπτώσεις.
Χορήγηση δανείων σε βιώσιμες επιχειρήσεις ζήτησε ο Στουρνάρας
Τη διευθέτηση των «κόκκινων δανείων» έθεσε ως σοβαρή πρόκληση για τις ελληνικές
τράπεζες ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας καλώντας τα
ιδρύματα να χορηγούν δάνεια μόνο σε πραγματικά βιώσιμες επιχειρήσεις και να
ενθαρρύνουν
την
ανάπτυξη
επιχειρηματικών
συνεργασιών.
Μιλώντας στο 3ο επενδυτικό Forum της Eurobank ο κ. Στουρνάρας αφού έκανε τον
απολογισμό της θητείας του ως υπουργός Οικονομικών, υποστήριξε ότι οι θετικές
εξελίξεις δεν επιτρέπουν εφησυχασμό. Χαρακτήρισε μάλιστα «βασικό κίνδυνο πολιτικής
αβεβαιότητας» την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας την ερχόμενη άνοιξη.
Ειδικότερα, αναφερόμενος στον νέο τομέα ευθύνης του, τον τραπεζικό, υποστήριξε ότι
εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, με σημαντικότερη εξ αυτών τη
συσσώρευση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αυτό, όπως είπε, κάνει τις τράπεζες να
διστάζουν να χορηγούν νέα δάνεια ενώ ταυτοχρόνως τις αναγκάζει να δεσμεύουν
περισσότερο κεφάλαιο για τις μελλοντικές απώλειες από τα επισφαλή δάνεια.
Έντονες αντιδράσεις για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές
Τις έντονες αντιδράσεις εμπόρων, βουλευτών της κυβέρνησης συνεργασίας και του
ΣΥΡΙΖΑ έχει προκαλέσει η απελευθέρωση της λειτουργίας των καταστημάτων, σε
τουριστικές περιοχές της χώρας, όλες τις Κυριακές του χρόνου. Οι περιοχές είναι: το
ιστορικό κέντρο της Αθήνας, το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, το Πικέρμι, η Ραφήνα,
η Χαλκιδική, η Ρόδος, η Κως, η Σύρος, η Μύκονος, η Σαντορίνη. Ο Εμπορικός Σύλλογος
Θεσσαλονίκης με επιστολή του προς τον υφυπουργό Ανάπτυξης Γεράσιμο Γιακουμάτο
ζητά να μην προχωρήσει η υλοποίηση των αποφάσεων για τη λειτουργία των εμπορικών
επιχειρήσεων 52 Κυριακές το χρόνο.
Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου Βασίλης
Κορκίδης παραιτήθηκε από την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, εκφράζοντας
ανοιχτά τη διαφωνία του με την απόφαση της κυβέρνησης. «Επειδή πλέον η κοροϊδία έχει
ξεπεράσει κάθε υπομονή, από την πλευρά των μικρομεσαίων και των εμπόρων, θεώρησα
ότι είναι θέμα ηθικής τάξης να παραιτηθώ, για να μπορώ και πιο ελεύθερα να εκφράζομαι
και να εκπροσωπώ τους συναδέλφους μου. Επειδή ανήκω στο χώρο της ΝΔ,
καταλαβαίνετε ότι οι απαιτήσεις μου από τη ΝΔ είναι πολύ περισσότερες» δήλωσε στον
Βήμα 99,5.
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Σχολιάζοντας την απόφαση του κ. Κορκίδη να παραιτηθεί από την Πολιτική Επιτροπή της
Νέας Δημοκρατίας, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γεράσιμος Γιακουμάτος δήλωσε στο Mega:
«Ο κ. Κορκίδης όταν κατέβηκε υποψήφιος ήξερε το νόμο. Ήξερε τις περιοχές. Είχε
ψηφιστεί. Και τι τώρα το ανακάλυψε; Το ήξερε. Δεν είναι κάτι καινούργιο».
Αμφισβητεί η κυβέρνηση την άθροιση των υπογραφών για το δημοψήφισμα
Βραχυκύκλωμα προκαλεί στην κυβέρνηση η προσπάθεια της αξιωματικής
αντιπολίτευσης για συλλογή 120 υπογραφών προκειμένου να συζητηθεί το ενδεχόμενο
δημοψηφίσματος για τη «μικρή ΔΕΗ». Αν και από το προεδρείο της Βουλής εκφράστηκαν
σκέψεις περί άθροισης των υπογραφών στις διαφορετικές προτάσεις των κομμάτων και
εισήγηση περί σύγκλησης της Ολομέλειας, το Μαξίμου έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι «η
Ολομέλεια
θα
ανοίξει,
όπως
προβλέπεται,
τον
Οκτώβριο».
Την ίδια ώρα, ωστόσο, η κυβέρνηση επιχειρεί να «αθροίσει» στις υπογραφές που
συγκεντρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και εκείνες της Χρυσής Αυγής, κάτι που απορρίπτει μετ'
επιτάσεως η Κουμουνδούρου.
Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, η κυβερνητική εκπρόσωπος Σοφία Βούλτεψη επισήμανε πως «δεν
υπάρχει θέμα σύγκλησης της Ολομέλειας της Βουλής» προκειμένου να εξεταστούν οι
προτάσεις της αντιπολίτευσης για δημοψήφισμα, ενώ παράλληλα εξέφρασε την άποψη
ότι οι προτάσεις που προωθούνται από τα κόμματα δεν είναι ομοειδείς και πως «οι μόνες
που συμπίπτουν είναι του ΣΥΡΙΖΑ, των Ανεξάρτητων Ελλήνων και της Χρυσής Αυγής».
Ο ΟΔΔΗΧ άντλησε 1,625 δισ. ευρώ μέσω εξάμηνων γραμματίων
Στην άντληση 1,625 δισ. ευρώ προχώρησε το Ελληνικό Δημόσιο σήμερα Τρίτη μέσω της
δημοπρασίας εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας.
Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) δανείσθηκε συνολικά 1,625 δισ.
ευρώ (μαζί με τις συμπληρωματικές προσφορές) με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο
2,05%, έναντι επιτοκίου 2,15% στην αντίστοιχη έκδοση του Ιουνίου. Η έκδοση των
εξάμηνων εντόκων γραμματίων υπερκαλύφθηκε κατά 2,66 φορές, όταν η έκδοση του
Ιουνίου είχε υπερκαλυφθεί κατά 2,70 φορές.
Επιδεινώθηκε τον Ιούνιο το επιχειρηματικό κλίμα στη Βόρεια Ελλάδα
Επιδεινώθηκε τον Ιούνιο το επιχειρηματικό κλίμα στη Βόρεια Ελλάδα σύμφωνα με το
δείκτη Northern Greece Business Index 500 (NGBI 500). Συγκεκριμένα, ο δείκτης που
καταρτίζεται από την εταιρεία ερευνών Interview σε δείγμα 500 επιχειρήσεων ανήλθε
στο -10 τον Ιούνιο, έναντι -9 τον Μάιο, +1 τον Απρίλιο, -3 τον Μάρτιο και -18 τον Ιούνιο
του 2013.
Η αρνητική επίδοση του Ιουνίου αντανακλά την αρνητική επίδραση που ασκεί στην
ψυχολογία των επαγγελματιών και επιχειρηματιών η διαδικασία υποβολής φορολογικών
δηλώσεων και οι πρόσθετοι φόροι που απαιτούνται να πληρωθούν φέτος. Αντιθέτως,
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μεγαλύτερη υποχώρηση του δείκτη αποφεύχθηκε εξαιτίας της θετικής εκτίμησης, που
έχουν οι βορειοελλαδικές επιχειρήσεις για την κατάστασή τους το επόμενο εξάμηνο, ίσως
και λόγω των προσδοκιών, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από τις προβλέψεις για την
πορεία της θερινής τουριστικής περιόδου.
Ειδικότερα, τον προηγούμενο μήνα οι επιχειρήσεις έκριναν σε ποσοστό 19% ότι η
κατάσταση τους είναι καλή, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 24% τον Μάιο του 2014. Στο
37% διαμορφώνεται το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι η κατάσταση τους είναι
ικανοποιητική, ενώ αυξάνεται στο 44%, έναντι 36% τον Μάιο το ποσοστό όσων λένε ότι
είναι κακή. Για το επόμενο εξάμηνο, αυξάνονται στο 21% οι επιχειρήσεις, που εκτιμούν
ότι θα είναι καλύτερη η κατάσταση τους, έναντι ποσοστού 20% τον Μάιο. Στασιμότητα
προβλέπει το 56% (54% τον Μάιο) και επιδείνωση το 23%, έναντι 26% τον προηγούμενο
μήνα.
Φρένο στις απεργίες από την κυβέρνηση με νέο συνδικαλιστικό νόμο
Ανατροπές στον συνδικαλιστικό νόμο επιχειρεί η κυβέρνηση, προωθώντας προς
συζήτηση με την τρόικα τέσσερις βασικές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο (ν.
1264/1982) που ισχύει εδώ και 32 χρόνια. Οι αλλαγές, που ήδη συναντούν τις
αντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ, αφορούν στον τρόπο λήψης των αποφάσεων για απεργίες, στη
χρηματοδότηση των συνδικάτων, στην ανταπεργία (λοκάουτ) και στις συνδικαλιστικές
άδειες.
Χαρακτηριστική της στάσης που φαίνεται ότι θα τηρήσει το ΠΑΣΟΚ είναι η δήλωση, στο
Mega, του γραμματέας Επικοινωνίας του κόμματος Δημήτρη Καρύδη. «Είχε τεθεί και
παλιότερα και το είχαμε απορρίψει. Και τώρα θα το κάνουμε» υποστήριξε.
Σύμφωνα με τα Νέα, το προωθούμενο σχέδιο της κυβέρνησης θα συζητηθεί με τους
εκπροσώπους των δανειστών κατά την επικείμενη επίσκεψή τους στην Αθήνα τις
επόμενες ημέρες. Οι τέσσερις ανατροπές που σχεδιάζονται είναι:
•

•
•
•

Αλλαγή στον τρόπο λήψης των αποφάσεων για απεργιακές κινητοποιήσεις. Η
προκήρυξη απεργίας, για να είναι νόμιμη, θα πρέπει να έχει υπερψηφιστεί από το
50%+1 των μελών του συνδικάτου.
Επαναφορά της ανταπεργίας (λοκάουτ). Πρόκειται για το κλείσιμο της επιχείρησης
από τον εργοδότη σε περιπτώσεις απεργιών διαρκείας των εργαζομένων.
Επανεξέταση του τρόπου και των πηγών χρηματοδότησης των συνδικαλιστικών
οργανώσεων.
Αλλαγή στο καθεστώς των συνδικαλιστικών αδειών.

Αποφασίζει το ΤΑΙΠΕΔ για τη β' φάση διαγωνισμού του ΟΛΘ
Τις αποφάσεις για τους επενδυτές που θα προκριθούν στη δεύτερη φάση του
διαγωνισμού για την πώληση του 67% των μετοχών του Οργανισμού Λιμένος
Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) θα λάβει σήμερα Τρίτη το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής
Περιούσιας
του
Δημοσίου
(ΤΑΙΠΕΔ).
Η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ φέρεται ιδιαίτερα ικανοποιημένη από το ενδιαφέρον που έχει
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εκδηλωθεί και εκτιμά πως η διαδικασία διάθεσης του 67% του ΟΛΘ θα μπορέσει να
εξελιχθεί βάσει του αρχικού χρονοδιαγράμματος.
Ενδιαφέρον για τον ΟΛΘ έχουν εκφράσει :
•
•
•
•
•
•
•
•

Η APM Terminals B.V. η μεγαλύτερη εταιρεία στον τομέα διαχείρισης τερματικών
σταθμών σε λιμάνια στον κόσμο, μέλος του Maersk Group.
Η επενδυτική εταιρεία Deutsche Invest Equity Partners.
Η βραζιλιάνικη εταιρεία Duferco Particiption Holding SA με έδρα την Ελβετία που
δραστηριοποιείται στο εμπόριο μετάλλων.
Ο διαχειριστής τερματικών σταθμών International Container Terminal Services με
έδρα στις Φιλιππίνες.
Ο ιαπωνικός όμιλος Mitsui & Coπου έχει δραστηριότητες σε πολλούς βιομηχανικούς
κλάδους.
Η P&O Steam Navigation Company με έδρα τη Βρετανία στην οποία μετέχει η Dubai
Ports.
Η Russian Railways JSC σε συνεργασία με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Η Yilport Holding, θυγατρική εταιρεία του τουρκικού ομίλου Yildirim Group.

Τρεις νεκροί από τον σεισμό 6,9 βαθμών στο Μεξικό
Τρία είναι μέχρι στιγμής τα θύματα που έχουν καταγραφεί από τον ισχυρότατο σεισμό
6,9 βαθμών, ο οποίος χτύπησε το νότιο Μεξικό και τη Γουατεμάλα τη Δευτέρα.
Τουλάχιστον δύο άνθρωποι, σύμφωνα με το πρακτορείο Associated Press, έχασαν τη
ζωή τους στην πόλη Πάτι της Γουατεμάλα, όπως επιβεβαιώνουν μέλη των σωστικών
συνεργείων της χώρας της κεντρικής Αμερικής, όταν κατέρρευσαν οι τοίχοι των
σπιτιών τους. Η πόλη βρίσκεται στην μεθοριακή επαρχία του Σαν Μάρκος.
Ο σεισμός σημειώθηκε στις 2.23 μ.μ. ώρα Ελλάδος, με επίκεντρο 8 χιλιόμετρα
βορειοανατολικά του Πουέρτο Μαδέρο, στο Μεξικό. Ρωγμές άνοιξαν σε κτήρια στην
πόλη, ενώ κατολισθήσεις σημειώθηκαν επίσης στην περιοχή, ανακοίνωσαν οι αρχές.
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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