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Μηταράκης: Οι επενδύσεις διαψεύδουν τον Αλέξη Τσίπρα
Νέες επενδύσεις ύψους 37 δισ. ευρώ έχουν γίνει στην ελληνική οικονομία σύμφωνα με
τον υφυπουργό Ανάπτυξης Νότη Μηταράκη ο οποίος σχολιάζοντας τις αναφορές του
Αλέξη Τσίπρα για «αποεπένδυση στη ελληνική οικονομία» ανέφερε ότι τα στοιχεία τον
διαψεύδουν.
«Το 2013, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το ύψος των ξένων άμεσων
επενδύσεων επέστρεψε στον μέσο όρο της πενταετίας προ κρίσης. Το α’ εξάμηνο του
2014 οι ξένες άμεσες επενδύσεις υπερτριπλασιάστηκαν σε σχέση με την αντίστοιχη
περίοδο του 2013. Το ΚΕΠΕ, σε μελέτη που εξέδωσε το Μάιο, παρουσιάζει αναλυτικά νέες
επενδύσεις 37 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία, ύψος ρεκόρ, οι οποίες και
υλοποιούνται. Παράλληλα η Ελλάδα έχει επιστρέψει στις διεθνείς αγορές και νέα
κεφάλαια εισρέουν στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Έχω επανειλημμένα παρουσιάσει στη
Βουλή λίστες επενδύσεων με ονοματεπώνυμο. Κοινή πρακτική του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι
διαφωνεί με όλες», υπογράμμισε ο κ. Μηταράκης.
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Σε 11,36 δισ.ευρώ το κόστος των προτάσεων ΣΥΡΙΖΑ
Σε 11,362 δισ. ευρώ ανέρχεται το σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης που ανακοίνωσε ο
Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ σύμφωνα με την ακριβή κοστολόγηση των προτάσεων στην
οποία προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Σημειώνεται ότι στα κομματικά στελέχη επικρατεί ικανοποίηση για τον αντίκτυπο, που,
όπως τονίζουν, είχε η ανακοίνωση του προγράμματος, ενώ υποστηρίζουν ότι η
σοβαρότητα και η πληρότητα με την οποία ο Αλ. Τσίπρας παρουσίασε τις θέσεις του
ΣΥΡΙΖΑ έχουν προκαλέσει αμηχανία στην κυβέρνηση.
Άντληση 5,4 δισ. ευρώ από την ΕΚΤ για τις ελληνικές τράπεζες την Πέμπτη
Την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί η πρώτη φάση των στοχευμένων πράξεων
μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (TLTRO) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
από την οποία οι ελληνικές τράπεζες θα αντλήσουν κεφάλαια ύψους 5,4 δισ. ευρώ. Από
το πρόγραμμα TLTRO που συνολικά αναμένεται να ξεπεράσει τα 800 δισ. ευρώ το
εγχώριο τραπεζικό σύστημα προσδοκά σε βάθος χρόνου να απορροφήσει περί τα 20 δισ.
ευρώ φθηνής χρηματοδότησης. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες να
δανείζονται με επιτόκιο 0,25% σε βάθος τετραετίας και να διοχετεύουν αυτή τη
ρευστότητα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Στην πρώτη δημοπρασία του προγράμματος μεθαύριο Πέμπτη η Εθνική Τράπεζα
αναμένεται να αντλήσει 1,6 δισ. ευρώ, η Τράπεζα Πειραιώς θα αντλήσει 2,75 δισ. ευρώ,
ενώ η Eurobank αναμένεται να αντλήσει 1 δισ. ευρώ. Η Alpha Bank δεν θα μετέχει στη
μεθαυριανή δημοπρασία, αλλά δεν αποκλείεται να λάβει μέρος στη δημοπρασία που θα
ακολουθήσει το Δεκέμβριο (11 Δεκεμβρίου).
Μείωση 4,33% των απλήρωτων αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ σε εβδομαδιαία βάση
Μείωση 4,33% κατέγραψε την προηγούμενη εβδομάδα το ποσό των απλήρωτων
αιτήσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Συνολικά το ύψος των αιτήσεων επιστροφής
ΦΠΑ, η καταβολή των οποίων εκκρεμεί από τις εφορίες, διαμορφώθηκε στα 745 εκατ.
ευρώ, έναντι 779 εκατ. ευρώ μια εβδομάδα πριν, ήτοι σημείωσε σε εβδομαδιαία βάση
μείωση κατά 33 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων οι εκκρεμείς αιτήσεις
επιστροφής ΦΠΑ ανήλθαν την προηγούμενη εβδομάδα σε 22.662, σημειώνοντας αύξηση
0,90% σε εβδομαδιαία βάση (22.460 μια εβδομάδα πριν). Από αυτές τις αιτήσεις ΦΠΑ
αναμονή άνω των 90 ημερών διαπιστώνεται σε 2.977. Οι πληρωμένες αιτήσεις ΦΠΑ
ανήλθαν σε 16.887, ήτοι αυξήθηκαν κατά 1,91% σε σχέση με τις 16.571 πληρωμένες
αιτήσεις ΦΠΑ της εβδομάδας 1-8 Σεπτεμβρίου.
Κατακόρυφη πτώση του ΕΝΦΙΑ σε 1.268 περιοχές
Μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ έως και 98% μπορούν να προσδοκούν οι ιδιοκτήτες 2.531.171
ακινήτων σε 1.268 περιοχές της Ελλάδας εκτός αντικειμενικού συστήματος, όπου τα
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αρχικά εκκαθαριστικά του φόρου ακινήτων προκάλεσαν σοκ στους φορολογουμένους
και «αναταράξεις» στην κυβέρνηση. Η εφημερίδα Τα Νέα δημοσιεύει σήμερα, Τρίτη, τον
κατάλογο με όλες τις περιοχές στις οποίες θα γίνουν διορθώσεις στα εκκαθαριστικά
ΕΝΦΙΑ και συμπληρωματικού φόρου καθώς και τις τιμές ανά στρέμμα βάσει των
περσινών τιμών ΦΑΠ, με τις οποίες θα προσδιοριστούν τελικά οι φόροι.
Οι μειώσεις είναι εντυπωσιακές, αποκαλύπτοντας και το μέγεθος του αρχικού λάθους.
Από την ερχόμενη Δευτέρα θα αρχίσουν σταδιακά να αναρτώνται στους προσωπικούς
λογαριασμούς των φορολογουμένων στο Τaxisnet τα διορθωμένα εκκαθαριστικά.
Σαμαράς: Κανείς δεν θα μετατρέψει τη χώρα σε Σίσυφο
«Κανείς δεν θα μετατρέψει τη χώρα σε Σίσυφο» δήλωσε ο πρωθυπουργός Αντώνης
Σαμαράς αναφερόμενος εμμέσως πλην σαφώς στον ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να τον κατονομάζει
κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με θέμα «Δημοκρατία υπό πίεση».
Πρόσθεσε δε πως «οι εχθροί των μεταρρυθμίσεων ετοιμάζουν την τελευταία τους
επίθεση, κάνουν ό,τι μπορούν με ψεύτικες υποσχέσεις για γρήγορες λύσεις όμως όσο
περισσότερο προσπαθούν να πείσουν ότι είναι αξιόπιστη εναλλακτική τόσο περισσότερο
εκτίθενται». «Τα όσα πετύχαμε δεν μπορούν να θυσιαστούν στον βωμό του λαϊκισμού και
του εξτρεμισμού» τόνισε. Ο κ. Σαμαράς έκανε έναν σύντομο απολογισμό της διετίας και
σημείωσε πως το 2015 θα έχει επιτευχθεί η μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή που
έγινε ποτέ. «Είμαστε ευγνώμονες στους εταίρους για την υποστήριξή τους» είπε και
διαβεβαίωσε πως οι μεταρρυθμίσεις μας θα συνεχιστούν, ενώ υπογράμμισε πως
φτάνουμε σύντομα στο σημείο όπου θα μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα οικονομικά και
δημοσιονομικά μας ζητήματα μόνοι μας όπως η Πορτογαλία και η Ιρλανδία.
Εκλογικό μπόνους και αναλογικότερο σύστημα στο σχεδιασμό Βενιζέλου
Σχέδια για αλλαγή του εκλογικού συστήματος φέρνει η ανησυχία των κομμάτων της
συγκυβέρνησης εν όψει της διαδικασίας για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας.
Η πρόταση που μελετά ο Ευ. Βενιζέλος φαίνεται να περιλαμβάνει μοίρασμα του μπόνους
των 50 εδρών και αναλογικότερο εκλογικό σύστημα, ώστε να διευκολύνεται η είσοδος
στη Βουλή κομμάτων που βρίσκονται στο όριο του 3%. Επιφυλακτικό το Μέγαρο
Μαξίμου· για «ομολογία ήττας» κάνουν λόγο πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.
Έως 18/9 οι αιτήσεις για πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
Παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 23.59 μ.μ. η προθεσμία
υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25
έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».
Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω του ιδιαίτερα
αυξημένου αριθμού των ενδιαφερομένων να υποβάλουν αιτήσεις για τη συμμετοχή τους
στο πρόγραμμα.
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Μπουτάρης: Έκαναν την Αμφίπολη τουρκικό σήριαλ
Την κυβέρνηση και τον ίδιο τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά για τους χειρισμούς στην
υπόθεση της Αμφίπολης επέκρινε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης. «Όταν
ο Ανδρόνικος έκανε τις σημαντικές ανακαλύψεις στη Βεργίνα, ο τότε πρωθυπουργός
Κωνσταντίνος Καραμανλής έκανε έναν χρόνο να επισκεφτεί τη Βεργίνα. Εδώ ξαφνικά
ανακαλύπτουμε ιστορίες. Σαν τουρκικό σίριαλ είναι η Αμφίπολη. Αναρωτιόμαστε τι θα
βρούμε κάθε μέρα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά», είπε ο κ. Μπουτάρης κατά τη
διάρκεια συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου.
Και πρόσθεσε πως «μετά την επίσκεψη του Καραμανλή στη Βεργίνα, ο τότε
πρωθυπουργός έδωσε τα πολλά κονδύλια κι έγιναν ανασκαφές. Να έχουμε σοβαρότητα.
Είναι ντροπή σε μια χώρα που βρίθει τέτοιων ευρημάτων να περνάμε τέτοιες
καταστάσεις».
Απαραίτητο το «τεστ Παπ» κρίνει τώρα ο ΕΟΠΥΥ
Μετά τις αντιδράσεις για το «μαχαίρι» στις διαγνωστικές εξετάσεις, ο ΕΟΠΥΥ
ανακοίνωσε πως σε ό,τι αφορά το «τεστ Παπ», «σεβόμενος τις απόψεις των Ελλήνων
γιατρών», θα αποζημιώνει τα τεστ για όλες τις γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας, μια φορά
τον χρόνο.
Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι ο Οργανισμός είναι ανοιχτός στον διάλογο
και σε προτάσεις επιστημονικά τεκμηριωμένες προκειμένου να βελτιωθεί το πλαίσιο των
κατευθυντήριων οδηγιών, που έχουν δοθεί και για τις άλλες διαγνωστικές εξετάσεις.
Πάντως, ο ΕΟΠΥΥ δίνει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία παρατηρείται «έκρηξη» σε τρεις
κατηγορίες διαγνωστικών εξετάσεων. Ειδικότερα από τον Αύγουστο του 2013 έως τον
Ιούλιο του 2014 πραγματοποιήθηκαν 1.011.538 αξονικές τομογραφίες (κόστος 51,9
εκατ. ευρώ), 581.242 μαγνητικές τομογραφίες (κόστος 92,5 εκατ. ευρώ) και 639.699
τρίπλεξ (κόστος 25,6 εκατ. ευρώ). Αναλυτικότερα, στην ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ
επισημαίνεται ότι καμία από τις προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις δεν περικόπτεται,
αλλά ότι αντίθετα θα είναι διαθέσιμες και θα αποζημιώνονται για τους ασφαλισμένους.
Κάμερον: Εάν η Σκωτία ανεξαρτητοποιηθεί, θα είναι για πάντα
«Εάν η Σκωτία ανεξαρτητοποιηθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο, θα είναι για πάντα»,
δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον προσπαθώντας να αποκλείσει το
ενδεχόμενο η Σκωτία να επιστρέψει στην Ένωση στο μέλλον. Ο κ. Κάμερον έκανε λόγο για
«επίπονο διαζύγιο», το οποίο κάλεσε τους Σκωτσέζους να απορρίψουν. Υποσχέθηκε
παράλληλα ένα πρωτόγνωρο πρόγραμμα αποκέντρωσης, με απόδοση νέων εξουσιών
στην τοπική κυβέρνηση της Σκωτίας, σε περίπτωση που οι Σκωτσέζοι αποφασίσουν να
παραμείνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.
Κάλεσε τέλος ψηφοφόρους οι οποίοι αντιτίθενται στον ίδιο και στην κυβέρνησή του να
μην κάνουν αυτή τους την άποψη κριτήριο για την ψήφο τους στο θέμα της
ανεξαρτησίας.
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Στη λογική «Βαλς ή χάος» κινείται το Παρίσι πριν την ψήφο εμπιστοσύνης
«Αναλάβετε τις ευθύνες σας»: Με αυτό το μήνυμα προς τους βουλευτές της
συμπολίτευσης προσέρχεται ο γάλλος πρωθυπουργός Μανουέλ Βαλς στην
Εθνοσυνέλευση ζητώντας ψήφο εμπιστοσύνης για δεύτερη φορά μέσα σε έξι μήνες.
Θέλοντας να συσπειρώσει τις δυνάμεις των Σοσιαλιστών, ο πρωθυπουργός -για τον
οποίο ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ο αριθμός των ανταρτών, και λιγότερο να του πει
«όχι» η Εθνοσυνέλευση- δίνει «άτυπη διορία» εξαμήνου στην κυβέρνησή του να αλλάξει
την κατάσταση στη χώρα. Ο πρωθυπουργός, και πίσω από αυτόν ο πρόεδρος Φρανσουά
Ολάντ, καλούνται να βάλουν σε σειρά τους αποκλίνοντες βουλευτές, στοχεύοντας σε όσο
το δυνατόν μικρότερης έκτασης ανταρσία από το αριστερό στρατόπεδο του κόμματος.

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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