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Συνάντηση της ∆ιοικητικής Επιτροπής του ΒΕΘ µε τον υπουργό Μακεδονίας-Θράκης
Την πεποίθηση ότι η Πολιτεία προτίθεται να λάβει µέτρα που θα συντείνουν στην τόνωση της
επιχειρηµατικότητας, εξέφρασε ο υπουργός Μακεδονίας-Θράκης, Γιώργος Ορφανός. Κατά τη
διάρκεια συνάντησης µε τη ∆ιοικητική Επιτροπή του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης στο υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης ο κ. Ορφανός αναφέρθηκε στις
πρωτοβουλίες που µπορούν να προσδώσουν µια νέα δυναµική στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
«Το άνοιγµα της αγοράς µε λύσεις που θα ενισχύουν την ρευστότητα, η µείωση της
φορολογίας και η ρύθµιση των οφειλών σε περισσότερες δόσεις για εκείνους που έχουν
υποχρεώσεις στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταµεία µπορούν να αλλάξουν το τοπίο»,
δήλωσε ο υπουργός.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης
Παπαδόπουλος, ο οποίος κατέθεσε υπόµνηµα, όπου καταγράφονται τα προβλήµατα των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων, εκτίµησε πως το ΥΜΑΘ θα συµβάλλει στην προσπάθεια
επίλυσης των προβληµάτων των βιοτεχνών. «Ευελπιστούµε ότι θα θέσει προτεραιότητα στα
προβλήµατα που απασχολούν την πόλη και τους επιχειρηµατίες της», σηµείωσε.
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Περί τις 50.000 επιχειρήσεις έκλεισαν σε µία τριετία σε Μακεδονία-Θράκη
Περίπου 50.000 επιχειρήσεις(49.659) διαγράφηκαν στην τριετία 2011-2013 από τα µητρώα
των Επιµελητηρίων της Μακεδονίας και της Θράκης. Αυτό τονίστηκε, µεταξύ άλλων, κατά τη
διάρκεια ευρείας σύσκεψης στην οποία µετείχαν οι πρόεδροι Επιµελητηρίων από το
βορειοελλαδικό τόξο, καθώς και ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος
Κωνσταντίνος Μίχαλος. Επί τάπητος τέθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές, το παρεµπόριο, τα
κόκκινα δάνεια και οι οφειλές στα ασφαλιστικά ταµεία και την εφορία.
Ο κ. Μίχαλος εξέφρασε την εκτίµηση ότι η µείωση του ΦΠΑ στο 18% θα γίνει αποδεκτή πολύ
σύντοµα,
καθώς
οι
συζητήσεις
είναι
ήδη
πολύ
προχωρηµένες.
Ο κ. Μίχαλος κάλεσε τον πρωθυπουργό, να κάνει πράξη τώρα τη µείωση του φορολογικού
συντελεστή στο 15% και όχι σε βάθος χρόνου και να προχωρήσει η κυβέρνηση στις 100 δόσεις
για τη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών προς ∆ηµόσιο και Ασφαλιστικά Ταµεία. Ειδικά για τα
Ταµεία είπε, ότι το Νοέµβριο θα «κτυπήσει το κόκκινο καµπανάκι και θα έχουν δυσκολία στην
καταβολή των µηνιαίων υποχρεώσεών τους», συνεπώς πρέπει να βρεθεί τρόπος είσπραξης
εισφορών.
Οι πρόεδροι των Επιµελητηρίων τάχθηκαν κατά της λειτουργίας των καταστηµάτων και τις 52
Κυριακές το χρόνο και υποστήριξαν πως το άνοιγµα των καταστηµάτων την Κυριακή αργία, θα
πρέπει να προσαρµόζεται στην κίνηση της κάθε περιοχής, ενώ οπωσδήποτε για το τι θα ισχύει
θα πρέπει να αποφασίζει η αγορά.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ υποστήριξε ότι µία µεγάλη πόλη, όπως η Αθήνα ή
και η Θεσσαλονίκη, που θέλει να είναι προορισµός city break, δεν µπορεί να µην έχει ανοικτά
καταστήµατα στο εµπορικό κέντρο, για τους τουρίστες και επισκέπτες, ενώ υπογράµµισε ότι η
λειτουργία τις Κυριακές, είναι ούτως ή άλλως προαιρετική.
Σχέδιο για ρύθµιση όλων των επιχειρηµατικών οφειλών
Σχέδιο για τη ρύθµιση όλων των ειδών των επιχειρηµατικών οφειλών προς τις τράπεζες, το
∆ηµόσιο, τα ασφαλιστικά ταµεία αλλά και τους προµηθευτές επεξεργάζεται η κυβέρνηση.
Σύµφωνα µε πληροφορίες της Ηµερησίας, ο υπουργός Aνάπτυξης Nίκος ∆ένδιας προωθεί την
καθιέρωση ενός εξωδικαστικού µηχανισµού διευθέτησης χρεών των επιχειρήσεων εφόσον,
όµως, αυτές θα µπορούν να είναι βιώσιµες, δηλαδή να συνεχίσουν τη λειτουργία τους χωρίς να
βρεθούν σε νέα αδιέξοδα.
Όπως γράφει η Ηµερησία ο «θεσµός» αυτός φαίνεται πως θα τεθεί σε λειτουργία από τον
Σεπτέµβριο και θα υπάγονται εταιρείες εθελοντικά. Σκοπός είναι µε γρήγορες διαδικασίες να
ρυθµίζονται οι οφειλές των επιχειρήσεων είτε αυτές είναι σε τράπεζες, είτε στην εφορία και
τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, είτε και στους ίδιους τους προµηθευτές τους. Κατά πάσα
πιθανότητα, την απόφαση για το αν θα ρυθµίζονται τα χρέη θα τη λαµβάνουν οι πιστωτές της
εταιρείας. Προς την κατεύθυνση αυτή οι δύο πλευρές θα υπογράφουν και σχετική συµφωνία.
Έτσι, µία επιχείρηση που θέλει να διευθετήσει τις οφειλές της θα µπορεί να υπάγεται στον
συγκεκριµένο εξωδικαστικό µηχανισµό, ο οποίος, όπως τονίζουν πηγές, δεν θα έχει καµία
σχέση µε δικαστήρια και πτωχευτικές διαδικασίες.
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Τέλος Ιουλίου στέλνει η ∆ΕΗ στις ∆ΟΥ τα στοιχεία για ανεξόφλητο χαράτσι
Στο τέλος Ιουλίου θα αποστείλει η ∆ΕΗ στο υπουργείο Οικονοµικών τα στοιχεία για όλα τα
ανεξόφλητα ποσά που αφορούν στο Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΑ) 2013,
υπενθυµίζει η επιχείρηση σε ανακοίνωσή της.Όποιος πελάτης εξοφλήσει µετά την 25η Ιουλίου
2014 λογαριασµό που έχει λήξει, τυχόν ανεξόφλητο ποσό ΕΕΤΑ που περιλαµβάνεται σε αυτόν
δεν θα αποτελεί πλέον οφειλή στη ∆ΕΗ, καθώς αυτό θα έχει µεταφερθεί στην Εφορία,
διευκρινίζει η ∆ΕΗ και προσθέτει:
-Το ποσό αυτό δεν θα χαθεί, καθώς θα πιστωθεί στον αµέσως επόµενο λογαριασµό που θα
εκδοθεί από τον Αύγουστο 2014 και µετά. Το πιστωτικό ποσό θα εµφανίζεται διακριτά στο
λογαριασµό αυτό και πιο συγκεκριµένα µε το λεκτικό «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΕΤΑ ∆ΟΥ». Αν από
την παραπάνω πίστωση προκύψει επιστροφή ποσού για τον πελάτη και επιθυµεί την άµεση
καταβολή του, τότε µπορεί να µεταβεί σε οποιοδήποτε κατάστηµα της ∆ΕΗ, προσκοµίζοντας
ένα πρόσφατο λογαριασµό και την αστυνοµική του ταυτότητα -ο ίδιος ή εξουσιοδοτηµένο από
αυτόν άτοµο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καλούν στο 11770 µε αστική
χρέωση για όλη την Ελλάδα.
Μεγάλο το επενδυτικό ενδιαφέρον για το 3ετές οµόλογο
Ικανοποίηση για το µεγάλο ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί για το 3ετές οµόλογο του
Ελληνικού ∆ηµοσίου εκφράζουν µιλώντας στο in.gr στελέχη του οικονοµικού επιτελείου της
κυβέρνησης.
Σήµερα, Πέµπτη, το απόγευµα αναµένεται να ανακοινωθεί από τον Ο∆∆ΗΧ το ποσό, το
επιτόκιο και η υπερκάλυψη της έκδοσης του τριετούς οµολόγου αναφοράς. Σύµφωνα µε
συγκλίνουσες πληροφορίες η απόδοσή θα διαµορφωθεί µεταξύ 3,5% - 3,65% και θα αντληθούν
συνολικά 3 δισ. ευρώ.
Εκ προοιµίου «όχι» της κυβέρνησης στη συζήτηση για δηµοψήφισµα
Την ώρα που κατατίθενται οι προτάσεις της αντιπολίτευσης µε αίτηµα τη συζήτηση για τη
διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για τη «µικρή ∆ΕΗ», η κυβέρνηση προεξοφλεί ότι τα κείµενα δεν
είναι οµοειδή και ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να συγκληθεί η Ολοµέλεια.
Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι υπογραφές του ΚΚΕ δεν µπορούν να αθροιστούν µε τις
υπόλοιπες, αντιθέτως τονίζει ότι µπορούν να προσµετρηθούν οι ψήφοι της Χρυσής Αυγής,
ρίχνοντας µε αυτόν τον τρόπο το γάντι στον ΣΥΡΙΖΑ.
Μπάιντεν : Επενδύσεις και ανάκαµψη επιστρέφουν στην Ελλάδα
Θετικές αναφορές για την ελληνική οικονοµία έκανε χθες Τετάρτη ο αντιπρόεδρος των
Ηνωµένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν µιλώντας στο επίσηµο δείπνο της 42ης Κληρικολαϊκής
Συνέλευσης της Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Αµερικής, στη Φιλαδέλφεια.
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Ο Αµερικανός αντιπρόεδρος εµφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας,
εκφράζοντας παράλληλα τη «συνεχή υποστήριξη» της αµερικανικής κυβέρνησης και την
εκτίµησή του για τον «πολύτιµο ρόλο» που διαδραµατίζει η χώρα µας ως σύµµαχος και εταίρος
των ΗΠΑ. «Επενδύσεις και ανάκαµψη επιστρέφουν στην Ελλάδα», τόνισε. Αναφερόµενος στο
Κυπριακό, ο κ. Μπάιντεν εξέφρασε αισιοδοξία ότι «µπορεί να υπάρξει µια δίκαιη λύση στο
εγγύς µέλλον» και «να βρεθεί ένας ωφέλιµος συµβιβασµός».
Ανεξαρτητοποιήθηκε µε αιχµές για τη ∆ΗΜΑΡ η Μάρκου
Την ανεξαρτητοποίησή της από την κοινοβουλευτική οµάδα της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς
ανακοίνωσε µε αιχµηρή επιστολή της στον πρόεδρο του κόµµατος Φώτη Κουβέλη η βουλευτής
Β΄ Θεσσαλονίκης Κατερίνα Μάρκου. Όπως επισηµαίνει στην επιστολή της, «η δυσάρεστη
κατάσταση στην οποία περιήλθε σταδιακά το κόµµα µέχρι σήµερα επιβαρυνόταν καθηµερινώς
σχεδόν από τη λειτουργία ενός παλαιοκοµµατικού, κλειστού, αυτιστικού µηχανισµού. Ο
µηχανισµός αυτός, ό,τι απέµεινε πια από τη ∆ΗΜΑΡ, λυπάµαι να το πω, ήταν πάντα εναντίον
µου, µε τρόπο προκλητικό και αυθάδη για µία, στο κάτω-κάτω, εκπρόσωπο του ελληνικού
λαού».
Σηµειώνει ότι «η ∆ΗΜΑΡ αποµακρύνθηκε τελικά από τον αρχικό αξιακό και πολιτικό της
προορισµό και την ιδεολογική της ταυτότητα µε αποτέλεσµα τουλάχιστον εγώ προσωπικά, να
νιώθω ξένη και αποµακρυσµένη».
Συνελήφθη χειρουργός για «φακελάκι»
Χειρουργός διευθυντής τµήµατος κλινικής νοσοκοµείου της Αθήνας συνελήφθη γιατί ζήτησε
«φακελάκι» 1.500 ευρώ από ασθενή, προκειµένου να τον χειρουργήσει.
Σε βάρος του γιατρού, ηλικίας 59 ετών, σχηµατίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας µε
τις κατηγορίες της δωροληψίας υπαλλήλου και της απόπειρας εκβίασης κατ’ επάγγελµα,
εξακολούθηση
και
συνήθεια,
σε
βαθµό
κακουργήµατος.
Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία ασθενούς, ο οποίος νοσηλεύτηκε
µετά από έµφραγµα στην Εντατική του νοσοκοµείου και στη συνέχεια στην Καρδιολογική
Κλινική.
Οικογενειακή τραγωδία στο Τέξας
Τα τέσσερα παιδιά του και άλλους δύο ενήλικες σκότωσε άνδρας στο Χιούστον του Τέξας,
µέχρι να παραδοθεί µετά από τρίωρη «πολιορκία» στην αστυνοµία. Η µεγαλύτερη του κόρη,
που τραυµατίστηκε σοβαρά, είχε καταφέρει να ειδοποιήσει την αστυνοµία, αποτρέποντας τον
πατέρα της από το να πάει και στο σπίτι των παππούδων της µε σκοπό, όπως φαίνεται, να
συνεχίσει το έργο του.
Η αστυνοµία κλήθηκε από την µεγαλύτερη κόρη στο σπίτι που έγινε το µακελειό και βρήκε τα
παιδιά να έχουν πυροβοληθεί θανάσιµα.
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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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