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ΒΕΘ και Επιμελητήριο Αδριανούπολης ενώνουν τις δυνάμεις τους
Γέφυρες στενότερης επιχειρηματικής συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας, επιχειρούν να
ρίξουν το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Αδριανούπολης. Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το
μεσημέρι, στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Παναγιώτης
Παπαδόπουλος και ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Αδριανούπολης, Recep Zipkinkurt, έθεσαν τις βάσεις για τη μελλοντική συνεργασία των
δύο φορέων που εκπροσωπούν.
Πιο συγκεκριμένα προγραμματίστηκε επιχειρηματική αποστολή στην Αδριανούπολη
προκειμένου να πραγματοποιηθούν B2B συναντήσεις, καθώς και η υπογραφή Συμφώνου
Συνεργασίας των δύο επιμελητηρίων.
Τομείς στους οποίους μπορούν να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ των επιχειρήσεων –
μελών των δύο επιμελητηρίων, είναι μεταξύ άλλων: ο κατασκευαστικός κλάδος, ο οποίος
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λόγω της μεγάλης ανοικοδόμησης στη γείτονα χώρα, γνωρίζει έντονη άνθηση, των
τροφίμων, των ενδυμάτων αλλά και των επίπλων.
«Οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας είναι μεγάλες. Η Τουρκία, μία
χώρα, περίπου 80 εκατ. κατοίκων, έχει τη δυνατότητα να απορροφήσει σημαντικό
αριθμό ελληνικών προϊόντων. Στο χέρι μας είναι να ενδυναμώσουμε τις εμπορικές
σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Είναι δεδομένο ότι η επιχειρηματικότητα δεν γνωρίζει
σύνορα. Για τη χώρα μας άλλωστε η ενίσχυση της εξωστρέφειας αποτελεί στοίχημα»
τόνισε ο πρόεδρος του ΒΕΘ. Από την πλευρά του ο κ. Zipkinkurt, δεσμεύτηκε για
έμπρακτη συνεργασία, ενώ αναφέρθηκε στα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι
επιχειρήσεις – μέλη των δύο επιμελητηρίων.
Γενναία διαγραφή προσαυξήσεων για εφάπαξ εξόφληση χρεών
Ανάσα σε χιλιάδες οφειλέτες του Δημοσίου αναμένεται να δώσει το υπουργείο
Οικονομικών μέσα από τις αλλαγές που προωθεί στο υφιστάμενο πλαίσιο ρύθμισης
οφειλών προς το Δημόσιο. Οι αλλαγές αυτές θα συνοδευτούν από την απεμπλοκή από
ποινικές διαδικασίες φορολογούμενων με ληξιπρόθεσμα χρέη στο Δημόσιο που
αποδεδειγμένα αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Ο υφυπουργός
Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης και η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα
Σαββαϊδου δρομολογούν μια σειρά από παρεμβάσεις που θα διευκολύνουν την
αποπληρωμή φορολογικών οφειλών και την αύξηση των εσόδων του κράτους από τη
ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών.
Σύμφωνα με πληροφορίες θα δίνεται η δυνατότητα σε φοροοφειλέτες με χρέη έως
15.000 να τα αποπληρώνουν έως και σε βάθος 8 ετών (100 δόσεις), ενώ για όσους έχουν
μεγαλύτερα χρέη προς το Δημόσιο ο αντίστοιχος χρόνος θα μειώνεται στα 6 έτη (72
δόσεις). Παράλληλα, καθώς έχει κριθεί πως οι προσαυξήσεις επί των φορολογικών
οφειλών είναι σε πολλές περιπτώσεις το πρόσκομμα στην εξόφληση των χρεών, οι κ.
Μαυραγάνης και Σαββαϊδου εξετάζουν τη δυνατότητα χορήγησης μιας γενναίας μείωσης
των προσαυξήσεων για όσους αποπληρώσουν σε μια δόση τις οφειλές τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες το ποσοστό της έκπτωσης στις περιπτώσει αυτές θα μπορεί να
ανέλθει ακόμη και στο 90%, ήτοι όσοι καταβάλουν σε μια δόση την οφειλή τους θα
επιβαρυνθούν μόλις με το 10% του συνόλου των προσαυξήσεων.
Απόδοση ΦΠΑ μόνο εφόσον έχει εισπραχθεί
Στήριξη ρευστότητας σε χιλιάδες επιχειρήσεις θα δώσει το νέο σύστημα καταβολής του
ΦΠΑ που αναμένεται να ξεκινήσει από την 1η Οκτωβρίου και θα τεθεί σε πλήρη
εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2015. Με το νέο σύστημα, η καταβολή του ΦΠΑ θα
πραγματοποιείται όταν το τιμολόγιο πληρωθεί, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσής
του. Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται ήδη σε Βρετανία, Ισπανία, Πορτογαλία και Μάλτα, σε
προαιρετική βάση, με όριο τις 500.000 ευρώ, που υπό προϋποθέσεις μπορεί να αυξηθεί
έως και στα 2 εκατ. ευρώ.
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Σήμερα ο εκδότης του τιμολογίου είναι υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ μέσα στην
προθεσμία υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, ήτοι κάθε μήνα ή τρίμηνο
ανεξάρτητα με το εάν αυτό πληρωθεί έξι μήνες αργότερα. Πιο απλά μια επιχείρηση
σήμερα υποχρεούται να πληρώσει στο Δημόσιο τον ΦΠΑ στις ανωτέρω ημερομηνίες
ακόμα και αν δεν τον έχει εισπράξει.
Πλέον, η πληρωμή του ΦΠΑ θα γίνεται μετά την είσπραξή του, ήτοι όταν μια επιχείρηση
εκδίδει ένα τιμολόγιο, θα είναι υποχρεωμένη για την καταβολή του ΦΠΑ μόνο όταν το
τιμολόγιο πληρωθεί. Το σύστημα θα επιτρέψει στους φορολογούμενους με κύκλο
εργασιών μικρότερο από 500.000 ευρώ να αναβάλουν την καταβολή ΦΠΑ μέχρι τη
στιγμή που θα πληρώσει ο πελάτης τους.
Χαρδούβελης: Τα 11,4 δισ. ευρώ του ΤΧΣ θα επιστραφούν για να μειωθεί το χρέος
Στην βούληση της κυβέρνησης να μη πειραχθούν τα 11,4 δισ. ευρώ του αποθεματικού
του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για να επιστραφούν προκειμένου να
μειωθεί το χρέος αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης σε
συνάντηση που είχε με το προεδρείο της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών
Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΤΟΕ).
Ακόμη, δήλωσε ότι οι καταθέσεις στις τράπεζες είναι ασφαλείς και ότι δεν πρέπει να
υπάρχουν για το θέμα αυτό αντιπαραθέσεις.
Δημοσιονομικό κενό 2 δισ. ευρώ και μικρότερη ανάπτυξη βλέπει η τρόικα
Μικρότερη ανάπτυξη για το 2015 από την αρχικά αναμενόμενη βλέπει η τρόικα η οποία
εκτιμά πως οι προσδοκίες της ελληνικής κυβέρνησης για πρόσθετα έσοδα το επόμενο
έτος μέσα από την οικονομική επέκταση δεν θα επιβεβαιωθούν. Στη βάση αυτή αρνείται
τα ελληνικά επιχειρήματα πως το προς κάλυψη δημοσιονομικό κενό είναι 1 δισ. ευρώ και
επιμένει πως το κενό αγγίζει τα 2 δισ. ευρώ τουλάχιστον.
Η τρόικα που εξαρχής έχει χαρακτηρίσει φιλόδοξους τους μεσοπρόθεσμους στόχους της
Ελλάδας για την αποκατάσταση της βιωσιμότητας του χρέους έχει ήδη από την
προηγούμενη αξιολόγηση αναγνωρίσει πως η Ελλάδα θα πρέπει να εξοικονομήσει το
2015 επί πρόσθετα 1% του ΑΕΠ προκειμένου να πετύχει το στόχο για πρωτογενές
πλεόνασμα 3% του ΑΕΠ. ΔΝΤ, ΕΕ και ΕΚΤ δεν έχουν ως δεδομένη την εισπρακτική
επιτυχία του ΕΝΦΙΑ από τον οποίο εκτιμονται 2,7 δισ. ευρώ, ενώ φοβούνται και το
δημοσιονομικό αντίκτυπο δικαστικών αποφάσεων. Η ελληνική πλευρά μέχρι πρόσφατα
εκτιμούσε μικρότερα κενά, υποστηρίζοντας πως οι στόχοι για την απόδοση των
παρεμβάσεων στη φορολογική διοίκηση θα επιτυγχάνονταν και ότι με δεδομένο τον
οικονομικό κύκλο αυτό θα ήταν πιο εύκολο να συμβεί. Βασικό ελληνικό επιχείρημα ήταν
και παραμένει η επίδραση της πορείας του προϋπολογισμού του 2014 στο 2015 (carry
over)., καθώς η εκτιμώμενη καλύτερη επίδοση του 2014 σε δαπάνες και έσοδα, έχει
μεγαλύτερη θετική επίδραση στα δημοσιονομικά του 2015.
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ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρηση 1,4% των μισθών στο β' τρίμηνο 2014
Μείωση 1,4% κατέγραψε ο δείκτης μισθών στο δεύτερο τρίμηνο 2014, έναντι μείωσης
7,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 με το 2012. Τα
στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνουν καμία προσαρμογή. Σύμφωνα με την Ελληνική
Στατιστική Αρχή εάν ληφθεί υπόψη η εποχική διόρθωση ο δείκτης μισθών στο τρίμηνο
Απριλίου – Ιουνίου 2014 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δευτέρου τριμήνου
2013, παρουσιάζει μείωση 1% έναντι μείωσης 9,1% που σημειώθηκε κατά την
αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012.
Στην Ελλάδα, οι μισθοί (χωρίς εποχική διόρθωση και χωρίς διόρθωση εργάσιμων
ημερών) διολισθαίνουν τα τέσσερα τελευταία χρόνια (κατά 5,05% σε μέσα επίπεδα το
2011, κατά 7,4% το 2012, κατά 6,55% το 2013 και κατά 1,35% το πρώτο εξάμηνο
εφέτος).
Παράλληλα, με διόρθωση στις εργάσιμες ημέρες και χωρίς εποχική διόρθωση, οι μισθοί
στην Ελλάδα ακολουθούν τελείως αντίθετη πορεία από τα τεκταινόμενα στην Ε.Ε. των
«28». Το δεύτερο τρίμηνο 2013 μειώθηκαν στη χώρα μας 7,5% και αυξήθηκαν 1,2% κατά
μέσο όρο στην Ε.Ε., το τρίτο τρίμηνο 2013 μειώθηκαν 2,2% στην Ελλάδα και αυξήθηκαν
1% στην Ε.Ε., το τέταρτο τρίμηνο 2013 μειώθηκαν 2,9% στην Ελλάδα και αυξήθηκαν
1,4% στην Ε.Ε., το πρώτο τρίμηνο 2014 μειώθηκαν 3,6% στην Ελλάδα και αυξήθηκαν
1,4% στην Ε.Ε., ενώ το δεύτερο τρίμηνο εφέτος μειώθηκαν 1,2% στη χώρα μας και
αυξήθηκαν 1,2% στους «28».
Στη Χαλκιδική για τα 40 χρόνια της ΝΔ Σαμαράς και Καραμανλής
Στην Καλλιθέα τη Χαλκιδικής μεταβαίνει το απόγευμα ο πρωθυπουργός Αντώνης
Σαμαράς, ο οποίος, στις 12 αύριο το μεσημέρι, θα μιλήσει στην εκδήλωση για την επέτειο
συμπλήρωσης
40
χρόνων
από
την
ίδρυση
της
Νέας
Δημοκρατίας.
Η εκδήλωση θα γίνει συμβολικά στο ξενοδοχείο "Αθως Παλάς", στον ίδιο χώρο, όπου τον
Απρίλιο του 1977, ο ιδρυτής της Ν.Δ. Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε οργανώσει το
προσυνέδριο του κόμματος και τον Μάιο του 1979 έγινε το πρώτο συνέδριο. Απόψε, ο
πρωθυπουργός θα δειπνήσει με υπουργούς, βουλευτές και στελέχη της Ν.Δ.
Στην αυριανή εκδήλωση, το "παρών" θα δώσουν ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας
Καραμανλής, υπουργοί, βουλευτές και ιστορικά στελέχη του κόμματος. Χαιρετισμό
αναμένεται να απευθύνουν οι Πέτρος Μολυβιάτης, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Βαγγέλης
Μεϊμαράκης, Βασίλης Μιχαλολιάκος και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ.
Ανδρέας Παπαμιμίκος.
Έως τα μέσα Οκτωβρίου η εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ για κενά χωρίς ρεύμα ακίνητα
Στοιχεία του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ),
αλλά και των φορολογικών εντύπων Ε9 και Ε2 θα αξιοποιήσουν οι υπηρεσίες του
υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να προχωρήσουν στην εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ για
τους δικαιούχους έκπτωσης 20% που έχουν κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα.
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Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Κεφαλαίου του υπουργείου Οικονομικών Άννα
Κόλλια σχετικά με τον ΕΝΦΙΑ και το Ε9 ξεκαθάρισε τα εξής:
•

•

Στα μέσα Οκτωβρίου θα γίνει η νέα εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ, η οποία θα
ενσωματώνει και τις τελευταίες αλλαγές του νόμου 4286/2014. Η νέα εκκαθάριση
θα αφορά στην έκπτωση 20% για τα κενά μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα και τις
εκπτώσεις 50% ή 100% για τις περιπτώσεις φορολογούμενων με πολύ χαμηλό
εισόδημα, ανάπηρους, ανέργους, κ.λπ..
Η εφαρμογή του Ε9 για διορθώσεις στοιχείων ακινήτων χωρίς πρόστιμα θα ανοίξει
στα μέσα Οκτωβρίου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της νέας εκκαθάρισης.

To Λονδίνο ψηφίζει για να ξεκινήσει επιδρομές στο Ιράκ
Από την κρίση του Κοινοβουλίου περνά η πρόταση της βρετανικής κυβερνήσης για
συμμετοχή στις αεροπορικές επιδρομές στο Ιράκ κατά των τζιχαντιστών: Η ISIS
«εγείρει απειλή και για τη Βρετανία» εάν δεν καταπολεμηθεί, λέει ο Κάμερον στους
βουλευτές.
Η πρόταση αναμένεται να περάσει, και αναφορές θέλουν τα βρετανικά μαχητικά στην
Κύπρο
να
είναι
έτοιμα
για
ανάπτυξη
εντός
24ωρου.
Ο Κάμερον έχει διαβεβαιώσει ρητά ότι ενδεχόμενες επιχειρήσεις στη Συρία είναι
ξεχωριστή
υπόθεση
και
θα
χρειάζονταν
νέα
ψηφοφορία.
Η πρόταση για θετική απάντηση στο Ιράκ, το οποίο ζήτησε τη συνδρομή των
βρετανικών δυνάμεων στη μάχη κατά της ISIS, θα τεθεί σε ψηφοφορία την
Παρασκευή στο Κοινοβούλιο.

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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