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Ανοιχτά καταστήµατα περισσότερες από επτά Κυριακές, ζητά το ΒΕΘ
Κοµβικό σηµείο για την τόνωση της αγοράς και την καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστών της
Θεσσαλονίκης, που αυξάνονται συνεχώς, χαρακτηρίζει το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο της πόλης,
τη λειτουργία των καταστηµάτων του ιστορικού κέντρου περισσότερες από επτά Κυριακές το
χρόνο, που προβλέπει ο νόµος.
«Εν δυνάµει πιλότος για το εγχείρηµα του ανοίγµατος των καταστηµάτων επιπλέον Κυριακές
θα ήταν η λειτουργία τους, τις δύο Κυριακές, κατά τη διάρκεια της ∆ΕΘ» σηµειώνει ο
πρόεδρος του ΒΕΘ Παναγιώτης Παπαδόπουλος, υπογραµµίζοντας ότι «όταν υπάρχει εισροή
τουριστών, αλλά και επισκεπτών από κοντινές πόλεις µε τη Θεσσαλονίκη, όταν
πραγµατοποιούνται πέραν της Γενικής Έκθεσης και άλλες εµπορικές εκθέσεις που
συγκεντρώνουν πληθώρα κόσµου, δεν είναι δυνατόν µία ζωντανή πόλη, όπως είναι η
Θεσσαλονίκη, να διατηρεί τα καταστήµατα της, τις Κυριακές κλειστά».
«Καταλυτικής σηµασίας είναι και ο προσδιορισµός των ζωνών εφαρµογής των νέων µέτρων»
σύµφωνα µε τον πρόεδρο του ΒΕΘ, ο οποίος αναφέρει ότι «χρειάζονται εξειδικευµένες µελέτες
σκοπιµότητας, καθώς η επέκταση του ωραρίου θα πρέπει να γίνεται µε συγκεκριµένη
αιτιολογία. Πρέπει να εξασφαλιστεί πάση θυσία η προστασία των µικρών επιχειρήσεων, που
ήδη πλήττονται από την οικονοµική κρίση».
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Έλεγχος 91.000 φορολογουµένων που δεν έχουν καταβάλει ΦΑΠ 2010
Στον έλεγχο 91.000 φορολογουµένων που δεν έχουν καταβάλει το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας
2010 προχωρούν οι εφορίες µετά από εντολές που έχουν λάβει από τον Γενικό Γραµµατέα
∆ηµοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη.
Σηµειώνεται πως από τους 350.000 φορολογουµένους που έλαβαν εκκαθαριστικό ΦΑΠ 2010 ,
µόλις το 74%, ήτοι 259.000 φορολογούµενοι προχώρησαν στην πληρωµή του φόρου.
Κλειδώνουν οι αποφάσεις για τις αλλαγές στις αποδείξεις
∆ιευρυµένη σύσκεψη πραγµατοποιήθηκε τη ∆ευτέρα στο υπουργείο Οικονοµικών για το θέµα
της συλλογής αποδείξεων. Οι αλλαγές στις αποδείξεις θα περιληφθούν στο νέο φορολογικό
νοµοσχέδιο το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή µέχρι τα τέλη Σεπτεµβρίου και αφού πρώτα
δοθεί σε δηµόσια διαβούλευση. Στη σύσκεψη εξετάστηκε η θέσπιση φορολογικών κινήτρων
για όσους συλλέγουν αποδείξεις από συγκεκριµένους κλάδους όπου παρατηρείται εκτεταµένη
φοροδιαφυγή, αλλά και η κατάργηση του φορο-πέναλτι που επιβάλλεται σήµερα επί της αξίας
των αποδείξεων που δεν έχει συγκεντρώσει ο φορολογούµενος.
Σύµφωνα µε πληροφορίες οι φορολογούµενοι δεν θα είναι πλέον υποχρεωµένοι να συλλέγουν
αποδείξεις από σούπερ µάρκετ, πρατήρια καυσίµων, κ.ά., ενώ ειδική βαρύτητα θα έχουν οι
αποδείξεις υδραυλικών, ηλεκτρολόγων, δικηγόρων, ιατρών, κ.ά…
Χρέη ύψους 4,4 δισ. ευρώ έχει αποπληρώσει το ∆ηµόσιο προς ιδιώτες στο 8µηνο 2013
Ξεπέρασε τα 4,4 δισ. ευρώ το συνολικό ποσό που έχει διοχετεύσει η κυβέρνηση στην
πραγµατική οικονοµία στο πλαίσιο του προγράµµατος αποπληρωµής των ληξιπρόθεσµων
υποχρεώσεων του στενού και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα προς ιδιώτες. Σύµφωνα µε τα "Νέα"
στοιχεία που θα δηµοσιοποιήσει σήµερα το υπουργείο Οικονοµικών το υπουργείο
Οικονοµικών θα δείχνουν πως από την έναρξη της διαδικασίας το ∆εκέµβριο του 2012 µέχρι
σήµερα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει ολοκληρώσει τη χρηµατοδότηση αιτηµάτων
ύψους 5,5 δισ. ευρώ, δηλαδή έχει ήδη µεταβιβάσει προς τους φορείς το 70% περίπου των
συνολικών πόρων ύψους 8 δισ. ευρώ που προβλέπονται για την αποπληρωµή των
ληξιπρόθεσµων οφειλών.
Τον Αύγουστο πληρώθηκαν περίπου 600 εκατ. ευρώ ληξιπρόθεσµων οφειλών προς ιδιώτες που
αφορούσαν κυρίως χρέη του ΕΟΠΥΥ, ανεβάζοντας υψηλότερα των 4,4 δισ. ευρώ τα χρήµατα
που έχουν πέσει στην πραγµατική οικονοµία για την εξόφληση χρεών του ∆ηµοσίου.
Σηµειώνεται πως στα τέλη Ιουλίου το ποσό αυτό ήταν 3,9 δισ. ευρώ.
Την Κυριακή 8 Σεπτεµβρίου τα εγκαίνια του περιπτέρου του ΒΕΘ
∆υναµικό παρών δίνει το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) στην 78η ∆ΕΘ που
θα πραγµατοποιηθεί από τις 7 έως τις 15 Σεπτεµβρίου. Τα εγκαίνια του περιπτέρου του ΒΕΘ,
που θα πραγµατοποιηθούν την Κυριακή 8 Σεπτεµβρίου, στις 11.30 π.µ., θα τελέσει ο υπουργός
Μακεδονίας-Θράκης, Θεόδωρος Καράογλου.
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, στη συνεχή προσπάθειά του για πολύπλευρη και
αποτελεσµατική στήριξη των µελών του καθώς και για την προβολή των παραγοµένων από τις
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βιοτεχνικές επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης ελληνικών προϊόντων, συµµετέχει στη ∆ΕΘ, µε
οµαδική συµµετοχή, στο περίπτερο 16 (είσοδος από την οδό Εγνατία).
Σηµαιοστολίζεται η Θεσσαλονίκη λόγω ∆ΕΘ
Τον διήµερο γενικό σηµαιοστολισµό στο πολεοδοµικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης εν όψει
των εγκαινίων της 78ης ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αποφάσισε ο Περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την απόφαση ορίζεται το ερχόµενο Σάββατο και την ερχόµενη
Κυριακή διήµερος γενικός σηµαιοστολισµός στο πολεοδοµικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης,
των δηµοσίων και δηµοτικών κτιρίων, των Ν.Π.∆.∆., των τραπεζών, των οργανισµών και
επιχειρήσεων του ∆ηµοσίου, από την ανατολή του ηλίου του Σαββάτου 7 Σεπτεµβρίου µέχρι
και τη δύση του ηλίου της Κυριακής 8 Σεπτεµβρίου.
Επίσης, σύµφωνα µε την απόφαση, ορίζεται η φωταγώγηση των δηµοσίων και δηµοτικών
κτιρίων, των κτιρίων των Ν.Π.∆.∆., των τραπεζών, των οργανισµών, των οδών και
αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων στο πολεοδοµικό συγκρότηµα Θεσσαλονίκης, κατά τις
βραδινές ώρες.
Επίσηµα στη Eurobank πέρασαν Proton Bank και Νέο ΤΤ
Στη Eurobank πέρασαν επίσηµα τόσο η Proton Bank όσο και το Νέο Ταχυδροµικό
Ταµιευτήριο, καθώς ολοκληρώθηκε η µεταβίβαση των µετοχών των δύο τραπεζών.
Πλέον, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους τόσο η Eurobank όσο και το Ταµείο
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τόσο το Νέο
Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο όσο και η Νέα Proton αποτελούν θυγατρικές εταιρείες της Eurobank
κατά ποσοστό 100%.
Χρηµατοδοτικό κενό 4,5 δισ. ευρώ προβλέπει για το 2014 ο Σόιµπλε
Για επιπλέον οικονοµικές ανάγκες της Ελλάδας ύψους τουλάχιστον τεσσάρων δισ. ευρώ ως το
τέλος του 2014, έκανε λόγο χθες ο υπουργός Οικονοµικών της Γερµανίας Βόλφγκανγκ
Σόιµπλε, ο οποίος, ωστόσο, απέρριψε για µία ακόµη φορά το ενδεχόµενο νέου «κουρέµατος»
του ελληνικού χρέους.
«Με τα σηµερινά δεδοµένα, µιλάµε για περίπου 4-4,5 δισεκατοµµύρια ευρώ», δήλωσε ο
πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισµού του γερµανικού Κοινοβουλίου, Νόρµπερτ Μπάρτλε,
µεταφέροντας ενηµέρωση του κ. Σόιµπλε, η οποία είχε προαγµατοποιηθεί έπειτα από αίτηµα
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Πρασίνων. Ο ίδιος ο Βόλφγκανγκ Σόιµπλε, ωστόσο, µετά
τη συνεδρίαση, αν και παραδέχθηκε ότι η Αθήνα θα χρειαστεί επιπλέον χρήµατα, αρνήθηκε να
µιλήσει για ακριβές ποσό.
∆ύο «πυραύλους» εντόπισε η Ρωσία στην ανατολική Μεσόγειο
Τα ρωσικά ραντάρ εντόπισαν δύο «βαλλιστικά αντικείµενα» στην ανατολική Μεσόγειο,
σύµφωνα µε αναφορές του πρακτορείου Ria Novosti. Σύµφωνα µε τις αναφορές, τα
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«αντικείµενα» φαίνεται ότι εκτοξεύθηκαν από το κεντρικό τµήµα της Μεσογείου προς την
ανατολική Μεσόγειο. Ο εντοπισµός έγινε από το ρωσικό σύστηµα βαλλιστικής
προειδοποίησης.
Υπενθυµίζεται ότι η Μόσχα έχει εκφράσει την αντίθεσή της στην ανάπτυξη αµερικανικών
πολεµικών πλοίων στη Μεσόγειο. Το βρετανικό Reuters αναφέρει ότι το ρωσικό υπουργείο
Άµυνας αρνήθηκε να σχολιάσει αµέσως.

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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