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SOS εκπέμπουν τα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια της χώρας για τη βιωσιμότητα του
θεσμού
Τις φωνές τους προτίθενται να ενώσουν τα αμιγή Βιοτεχνικά Επιμελητήρια
Θεσσαλονίκης, Αθηνών, Πειραιά καθώς και το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Ροδόπης, σε μία προσπάθεια για τη διατήρηση της βιωσιμότητας των
επιμελητηρίων, μετά την 1η Ιανουαρίου του 2015, οπότε και καταργείται η
υποχρεωτικότητα εγγραφής σε αυτά. Μάλιστα οι διοικητικές επιτροπές των τεσσάρων
επιμελητηρίων αναμένεται να συναντηθούν άμεσα, προκειμένου να συντονίσουν τις
επόμενες ενέργειες τους.
Το θέμα της επικείμενης συνάντησης των επιμελητηρίων συζητήθηκε σε χθεσινή
συνάντηση του προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτη
Παπαδόπουλου και του προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Παύλου
Ραβάνη. Ο κ. Ραβάνης, μάλιστα συμμετείχε και στη συνεδρίαση του διοικητικού
συμβουλίου του ΒΕΘ, όπου τέθηκε επί τάπητος η επόμενη ημέρα των επιμελητηρίων
αλλά και η δεινή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η βιοτεχνία.
Τόσο ο κ. Παπαδόπουλος, όσο και ο κ. Ραβάνης επισήμαναν την αξία του ρόλου των
επιμελητηρίων, τονίζοντας ότι αποτελούν το μοναδικό σημείο προώθησης και δικτύωσης
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της τοπικής οικονομίας και κατά συνέπεια ο επιχειρούμενος αφανισμός τους θα οδηγήσει
στη ματαίωση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.
«Επιθυμούμε αναβαθμισμένα, και όχι καθημαγμένα, επιμελητήρια που θα μπορούν να
συνεισφέρουν στο επιχειρείν. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να ξεκινήσει ένας διάλογος για
την αντιμετώπιση του προβλήματος της οικονομικής βιωσιμότητας των επιμελητηρίων
και να δοθεί λύση. Η συζήτηση θα πρέπει να συνδεθεί με τον εκσυγχρονισμό του
επιμελητηριακού θεσμού, βάσει των ίδιων των προτάσεων των επιμελητηρίων» τόνισε ο
πρόεδρος του ΒΕΘ.
Αυξήθηκαν κατά 38,84% οι αιτήσεις πληρωμών επιστροφών ΦΠΑ
Αύξηση 38,84% κατέγραψαν οι νέες αιτήσεις πληρωμών για επιστροφές ΦΠΑ μέσα στην
προηγούμενη εβδομάδα, ανερχόμενες σε 4.025, από 2.899. Στοιχεία που δημοσιοποίησε
χθες η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων καταδεικνύουν ότι στο διάστημα 19 -26
Μαΐου το αιτούμενο ποσό απλήρωτων αιτήσεων ΦΠΑ ανήλθε σε 616,4 εκατ. ευρώ, από
531,26 εκατ. ευρώ , σημειώνοντας αύξηση 16,03% ή 85,14 εκατ. ευρώ .
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία στο εν λόγω διάστημα διεκπεραιώθηκαν ή διαγράφηκαν ή
απορρίφθηκαν εμπρόθεσμα 168 αιτήσεις πληρωμών ΦΠΑ. Στις 661 ανέρχονται από την
αρχή του 2014 ο αιτήσεις πληρωμών ΦΠΑ που είτε διεκπεραιώθηκαν μετά τις 90 ημέρες,
είτε είναι ήδη σε εκκρεμότητα άνω των 90 ημερών.
Ο μέσος χρόνος αναμονής για την αποπληρωμή των εκκρεμών επιστροφών ΦΠΑ
ανέρχεται σε 315 ημέρες, ενώ 2.878 αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ έχουν χρόνο αναμονής
άνω των 90 ημερών.
Γ. Στουρνάρας: Σύστημα αμοιβών βάσει απόδοσης στον δημόσιο τομέα
Υπέρ της εφαρμογής συστήματος αμοιβών βάσει της απόδοσης των δημοσίων
λειτουργών τάσσεται ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας, με έγγραφό του,
που διαβιβάστηκε στη Βουλή, και σημειώνει ότι εφόσον εφαρμοστεί προσεκτικά και
σχεδιασμένα ένα τέτοιο σύστημα θα μπορέσει να συμβάλει σημαντικά στην
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των δημοσίων υπηρεσιών και φορέων.
«Η εφαρμογή ενός προσεκτικά σχεδιασμένου, δυναμικού και ευέλικτου, προσαρμοσμένου
στην ελληνική δημοσιονομική πραγματικότητα, αλλά και βασισμένου στα βέλτιστα
παραδείγματα που τηρούνται στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα διεθνώς, συστήματος
αμοιβών βάσει απόδοσης των δημοσίων λειτουργών μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη
βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών και
φορέων» είναι η άποψη που διατυπώνει ο υπουργός Οικονομικών.
Ευνοϊκότερες συνθήκες για τη συζήτηση του χρέους λόγω νίκης του ΣΥΡΙΖΑ
Την εκτίμηση πως οι Ευρωπαίοι δανειστές της Ελλάδας μπορεί να δείξουν μεγαλύτερη
επιείκεια στις φθινοπωρινές διαπραγματεύσεις για τη μείωση του βάρους του ελληνικού
χρέους, για να αποφύγουν να θέσουν σε μεγαλύτερο κίνδυνο την κυβέρνηση του
πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, εξέφρασε στο πρακτορείο Reuters Ευρωπαίος
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αξιωματούχος. «Το αποτέλεσμα των εκλογών μπορεί να απαλύνει τη στάση των
πιστωτών στις συζητήσεις για την ελάφρυνση του χρέους» δήλωσε ο αξιωματούχος που
έχει γνώση των συζητήσεων για τη βοήθεια προς την Ελλάδα.
Παράλληλα, δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg αναφέρει ότι η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ
στις ευρωεκλογές μπορεί να βοηθήσει τον Αντώνη Σαμαρά, σηματοδοτώντας
χαλαρότερους όρους αποπληρωμής του δημόσιου χρέους.
Το ίδιο δημοσίευμα τονίζει ότι οι ηγέτες της ΕΕ, στον Βορρά και τον Νότο, επιδιώκουν να
προωθήσουν τα επιχειρήματά τους για τη χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής σε
όλη την Ευρωζώνη, μετά το μήνυμα κατά της λιτότητας που έστειλαν οι Ευρωπαίοι
ψηφοφόροι στις ευρωεκλογές.
Ανασχηματισμός: Ο χρόνος, τα πρόσωπα, το μήνυμα
Ένα γενναίο ανασχηματισμό, ως μια πρώτη ένδειξη ότι ελήφθη το μήνυμα της κάλπης,
μελετά ο πρωθυπουργός.
Ως προς το χρόνο υλοποίησης της κίνησης, ο πρωθυπουργός δέχεται εισηγήσεις για
αλλαγή κυβερνητικού σχήματος άμεσα, δηλαδή εντός Ιουνίου, αν και υπάρχουν κάποιες
σκέψεις να πραγματοποιηθεί στις αρχές φθινοπώρου, μαζί με την ανακοίνωση, από το
βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ενός σχεδίου που θα διαμορφώνει νέο
φορολογικό τοπίο.
Σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα, όπως μεταδίδει το in.gr, βασιζόμενο σε δημοσιεύματα, στο
επίκεντρο τίθεται το υπουργείο Οικονομικών. Οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι διάδοχος
του Γ.Στουρνάρα θα είναι ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Σταύρος
Παπασταύρου. Επιπλέον, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, θεωρείται πιθανό ότι θα
αξιοποιηθούν οι Άρης Σπηλιωτόπουλος, Σταύρος Καλαφάτης και Γιώργος Κουμουτσάκος
ως ανταπόδοση για το ρίσκο που ανέλαβαν με τις υποψηφιότητές τους στις
αυτοδιοικητικές
εκλογές.
Βέβαιη θεωρείται η συμμετοχή του Ανδρέα Λοβέρδου στο κυβερνητικό σχήμα, πιθανώς
σε παραγωγικό υπουργείο. Εκτός κυβέρνησης θα βρεθεί πιθανότατα ο Άδωνις
Γεωργιάδης, καθώς δεν είναι λίγοι στη ΝΔ αυτοί που του καταλογίζουν ότι με την
πολιτική του απομάκρυνε το πιο συμπαγές κλαδικό σώμα της ΝΔ, αυτό των γιατρών. Ο
ίδιος θέλει να μετακινηθεί σε άλλο υπουργείο και μάλιστα στο Πολιτισμού.Επιπλέον,
πιθανό να αποχωρήσουν από το κυβερνητικό σχήμα ή να μετακινηθούν σε άλλο
υπουργείο είναι οι Χαρ.Αθανασίου, Ν.Δένδιας και Κ.Αρβανιτόπουλος, ο οποίος ενόχλησε
πολλούς νεοδημοκράτες αφού στήριξε άλλον από τον εκλεκτό του Μαξίμου στον Πειραιά.
Ευθεία βέλη κατά Κουβέλη για τη συρρίκνωση της ΔΗΜΑΡ
Βαρύ είναι το κλίμα στη ΔΗΜΑΡ μετά την συντριβή στις ευρωεκλογές. Στελέχη του
κόμματος έχουν ξεκινήσει δριμεία κριτική στον Φώτη Κουβέλη και την ηγετική ομάδα για
τις επιλογές του τελευταίου έτους που οδήγησαν στην συρρίκνωση της εκλογικής βάσης.
Σε άρθρο του στα Νέα, ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου της ΔΗΜΑΡ Ανδρέας Παπαδόπουλος
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βλέπει τρία σφάλματα: την αποχώρηση από την κυβέρνηση λόγω της ΕΡΤ, αν και υπήρχε
συμφωνία το πρηγούμενο βράδυ. Η επιλογή αυτή, λέει, οδήγησε σε απώλεια του 50% των
ψηφοφόρων, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις της εποχής, το παράθυρο συνεργασίας που
άνοιξε η ΔΗΜΑΡ με τον ΣΥΡΙΖΑ μπερδεύοντας ακόμη χειρότερα το ακροατήριο του
κόμματος, η άρνηση συζήτησης με τους «58» για το μέλλον της Κεντροαριστεράς, την ίδια
ώρα που «επιλέξαμε να συζητούμε με ό,τι πιο παλαιοκομματικό είχε 'ξεβράσει' το
ΠΑΣΟΚ».
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Γρηγόρης Ψαριανός, ο οποίος μιλώντας στον Βήμα 99,5 είπε
ότι αν βρισκόταν στην θέση του Φώτη Κουβέλη, «θα είχα υποβάλει την παραίτησή μου
στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν του λέω να παραιτηθεί».
Αντισυνταγματικό το αυτόφωρο για χρέη άνω των 5.000 ευρώ
Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Κατερίνης με απόφασή του έκρινε πως ο Ν. 3493/ 2011
που προβλέπει αυτόφωρο για όσους οφείλουν το Δημόσιο περισσότερα από 5.000 ευρώ
είναι αντισυνταγματικός και αντίκειται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου.
Σημειώνεται πως ήδη ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Νίκος Παντελής είχε
παραπέμψει τη συνταγματικότητα του νόμου στις κρίσεις των δικαστηρίων,
σημειώνοντας ότι η αυτόφωρη διαδικασία είναι δικαιολογημένη μόνο για περιπτώσεις
«ακραίας και προκλητικής φοροδιαφυγής για τις οποίες δεν μπορεί εκ προοιμίου να
αποκλειστεί». Η απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου θα αποκτήσει αυξημένη ισχύ
αν επικυρωθεί από το Εφετείο.
Βαρθολομαίος: Η πολιτισμένη ανθρωπότητα ζητά συγγνώμη για το Ολοκαύτωμα
Η πολιτισμένη ανθρωπότητα οφείλει να ζητήσει συγγνώμη για τα θύματα του
Ολοκαυτώματος, τόνισε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος μετά την επίσκεψή του στο
Μουσείο του Ολοκαυτώματος των Εβραίων. Ο Πατριάρχης ξεναγήθηκε στο Μουσείο από
τον γενικό διευθυντή του, Ντορίκ Νοβάκ, ο οποίος χαρακτήρισε την επίσκεψη του κ.
Βαρθολομαίου ιδιαίτερα τιμητική. Τον Πατριάρχη συνόδευαν Ιεράρχες και ο
Μητροπολίτης
Καπιτωλιάδος,
Ησύχιος,
του
Πατριαρχείου
Ιεροσολύμων.
Μετά τη ξενάγηση έγινε σύντομη τελετή στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος και ο
Πατριάρχης κατέθεσε δάφνινο στεφάνι. Εξέφρασε αποτροπιασμό για όσα υπέστησαν οι
Εβραίοι και σημείωσε ότι πριν μια βδομάδα είχε αισθανθεί παρόμοια, κατά την επίσκεψή
του στο Νταχάου.
Προτεραιότητα οι νέες θέσεις εργασίας, λέει ο Ντάισελμπλουμ
Προτεραιότητα στη δημιουργία θέσεων εργασίας πρέπει να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση,
σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ. Ο πρόεδρος
του συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης δήλωσε ότι μετά τις
ευρωεκλογές είναι ακόμη περισσότερο πεπεισμένος για την ανάγκη η Ε.Ε. να δώσει
έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας.
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«Η Ευρώπη δεν είναι πια δεδομένη. Αμφισβητείται», δήλωσε σε ομιλία του στο Βερολίνο.
Επεσήμανε ακόμη πως η Ε.Ε. πρέπει να επικεντρωθεί στη δημιουργία των κατάλληλων
συνθηκών για βιώσιμη ανάπτυξη.
Στα 200 εκατομμύρια ανήλθαν οι άνεργοι παγκοσμίως το 2013
Στα 200 εκατομμύρια ανήλθαν οι άνεργοι σε όλο τον κόσμο το 2013, αριθμός που είναι
αυξημένος κατά 4 εκατομμύρια σε σχέση με το 2012.
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για την εργασία που δημοσιεύθηκε από τη Διεθνή
Οργάνωση Εργασίας (ILO), το ποσοστό ανεργίας το 2013 έμεινε στο 6% του εργατικού
δυναμικού, ωστόσο, οι χώρες δεν δημιούργησαν αρκετές θέσεις για να απορροφήσουν
τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.

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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