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ΒΕΘ: Διπλή ανάσα η μείωση της τιμής του φυσικού αερίου, και των εργοδοτικών
εισφορών
Διπλή ανάσα για τους επιχειρηματίες χαρακτηρίζει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) τη συμφωνία ΔΕΠΑ - Gazprom για αναδρομική μείωση 15% στην
τιμή του φυσικού αερίου, καθώς και την αναμενόμενη συρρίκνωση του μη μισθολογικού
κόστους κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες εφάπαξ, από τον Ιούλιο του 2014.
«Το υψηλό ενεργειακό κόστος είναι ένα πρόβλημα που απειλεί τη βιωσιμότητα πολλών
επιχειρήσεων, με δεδομένο μάλιστα ότι οι εγχώριες πωλήσεις έχουν συρρικνωθεί τα
τελευταία χρόνια σε ποσοστό μέχρι και 80%. Σε μια εποχή όπου η χώρα χρειάζεται
διεθνώς ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, αλλά και νέες επενδύσεις σε παραγωγικούς τομείς
της οικονομίας, είναι αδιανόητο να διατηρείται αυτό το καθεστώς» αναφέρει ο πρόεδρος
του ΒΕΘ, Παναγιώτης Παπαδόπουλος υπογραμμίζοντας ότι οι επιτυχείς διαβουλεύσεις
Ελλάδας – Ρωσίας εξασφάλισαν νέα τιμή για το φυσικό αέριο, τοποθετώντας την Ελλάδα
στον μέσο όρο της ηπειρωτικής Ε.Ε. «Η χώρα μας κάνει ξανά αισθητή την παρουσία της
στα ενεργειακά δρώμενα της ευρύτερης περιοχής, ενώ της δίνεται η δυνατότητα να
διεκδικήσει το ρόλο που της αξίζει στον ενεργειακό χάρτη» τονίζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ
επισημαίνοντας ότι με την αναδρομικότητα της έκπτωσης -θα ισχύει από την 1η Ιουλίου
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του 2013-θα υπάρξει σημαντικό όφελος τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τους
οικιακούς πελάτες.
Αναφορικά με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9% εφάπαξ από τον
Ιούλιο του 2014, στην οποία φαίνεται να καταλήγουν τα υπουργεία Εργασίας και
Οικονομικών με την τρόικα, ο κ. Παπαδόπουλος σημειώνει ότι αποτελεί όφελος για τον
επιχειρηματικό κόσμο. «Πρόκειται για τη δεύτερη μείωση στις εισφορές των εργοδοτών.
Με την κίνηση αυτή υλοποιείται πριν από τις αρχές του 2016 ο στόχος για συνολική
μείωση των εργοδοτικών εισφορών συνολικά κατά 5%» επισημαίνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ
σημειώνοντας ότι «ευελπιστούμε ότι η μείωση στο μη μισθολογικό κόστος θα δώσει τη
δυνατότητα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας».
Yδρογονάνθρακες και Gazprom στη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο ΥΠΕΚΑ
Στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μεταβαίνει το μεσημέρι
ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με την
πολιτική ηγεσία του υπουργείου, όπου θα συζητηθούν θέματα υδρογονανθράκων, στον
απόηχο και της συμφωνίας ΔΕΠΑ-GAZPROM για μείωση 15% στο φυσικό αέριο.
Στο Ιόνιο, οι έρευνες ολοκληρώθηκαν το 2013 από τη νορβηγική PGS και αυτή την
περίοδο είναι σε εξέλιξη η ερμηνεία των δεδομένων που προκύπτουν από αυτές. Ωστόσο,
υπάρχουν εκτιμήσεις για ενθαρρυντικές ενδείξεις αναφορικά με την ύπαρξη
υδρογονανθράκων. Μέσα στο 2014 θα προκηρυχθεί και ο διαγωνισμός για παραχώρηση
10-15 περιοχών για έρευνες.
Με παρέμβαση Σαμαρά στο Βερολίνο θα μοιρασθεί το πλεόνασμα
Παρέμβαση του πρωθυπουργού στην τρόικα, προκειμένου να άρει τις επιφυλάξεις της,
αναφορικά με το θέμα της διανομής του πλεονάσματος από το 2013, αναμένεται μέσα
στις προσεχείς ώρες. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι εξαιρετικά
προβληματισμένος, από τη στάση που τηρούν οι επικεφαλής ελεγκτές στις
διαπραγματεύσεις, αναφορικά με το θέμα, και ότι σκοπεύει να τους παρακάμψει,
συζητώντας το σε πολιτικό επίπεδο με τις Βρυξέλλες και το Βερολίνο.
Τα τελευταία νέα, που έρχονται από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αναφέρουν ότι η
ελληνική πλευρά δέχεται να μην κάνει καμία κίνηση, έως ότου επικυρωθεί το πρωτογενές
πλεόνασμα από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, τον Απρίλιο, αλλά αμέσως μετά
θέλει να έχει τη δυνατότητα να κάνει ανακοινώσεις. Στη βάση της διανομής του 70% του
οποίου πλεονάσματος εγκρίνει η Eurostat. Η τρόικα, σε αυτή τη φάση, προβάλλει
αντιρρήσεις και ως προς αυτό το σημείο, λέγοντας ότι: α) δεν μπορεί να μοιρασθεί τίποτα
που προέρχεται από μη επαναλαμβανόμενες πηγές και β) δεν διασφαλισθεί πρώτα ότι η
χώρα θα έχει πλεόνασμα και το 2014. Η ελληνική κυβέρνηση όμως επιμένει ότι κάτι
τέτοιο δεν προβλεπόταν στην αρχική συμφωνία και άρα δεν δεσμεύεται.
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Πάνω από 120 δισ. ευρώ κοστίζουν στην ΕΕ διαφάνεια και διαφθορά
Στα 120 δισ. ευρώ προσδιόρισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας το κόστος της διαφθοράς και απάτης στην οικονομία της ΕΕ μιλώντας την
Τετάρτη σε συνάντηση υψηλού επιπέδου της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (OLAF) στην Αθήνα για την καταπολέμηση της απάτης στον
τομέα της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αναφερόμενος στις επιπτώσεις της οικονομικής διαφθοράς και απάτης στην Ελλάδα ο κ.
Σταϊκούρας ξεκαθάρισε πως οι επιδόσεις της χώρας κατά το παρελθόν στο συγκεκριμένο
πεδίο δεν ήταν «κολακευτικές». Ωστόσο ξεκαθάρισε πως την τελευταία περίοδο έχουν
γίνει και γίνονται σημαντικά, ουσιαστικά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση.
Με αναδρομική ισχύ τα μειωμένα φορολογικά πρόστιμα
Αναδρομικά, από την 1η Ιανουαρίου θα ισχύσουν τα νέα, μειωμένα φορολογικά
πρόστιμα, που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών, στο νομοσχέδιο-σκούπα που θα
κατατεθεί εντός των ημερών στη Βουλή. Έτσι, οι φορολογούμενοι που έλαβαν επιστολές
από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, στις οποίες εφιστούσε την προσοχή για τα
νέα υψηλά πρόστιμα θα πρέπει να τις αγνοήσουν.
Σύμφωνα με το νέο Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, που τέθηκε σε ισχύ από την αρχή
του χρόνου, το πρόστιμο για τη μη έκδοση κάθε μίας απόδειξης είναι 1.000 ευρώ για
επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων
(απλογραφικά ή πρώην β' κατηγορίας) και 2.500 ευρώ για επιχειρήσεις και
επαγγελματίες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (πρώην γ' κατηγορίας). Επιπλέον, ο
Κώδικας καταργούσε τα ανώτατα όρια που ίσχυαν για τα πρόστιμα, όταν
διαπιστώνονταν μεγάλος αριθμός μη εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων.
Ο Κουμουτσάκος υποψήφιος της ΝΔ στην περιφέρεια Αττικής
Ο ευρωβουλευτής Γιώργος Κουμουτσάκος θα κατέβει τελικά υποψήφιος περιφερειάρχης
στην περιφέρεια Αττικής με τη στήριξη της ΝΔ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο
Πρωθυπουργός και ο κ. Κουμουτσάκος ήταν σε συζητήσεις για το ζήτημα εδώ και καιρό
και η απόφαση οριστικοποιήθηκε σε χθεσινή τους συνάντηση στο Στρασβούργο.
Άγνωστες παραμένουν οι προθέσεις του νυν περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρού, για τον
οποίο υπήρξαν γαλάζιες εισηγήσεις, ώστε να του δοθεί επισήμως το χρίσμα για να
διεκδικήσει μία νέα θητεία στην περιφέρεια Αττικής.
«Εξαιρετική επιλογή» χαρακτηρίζει την υποψηφιότητα του ευρωβουλευτή της ΝΔ για την
Περιφέρεια Αττικής ο υπουργός Εσωτερικών, Γιάννης Μιχελάκης, με μήνυμά του στο
Twitter. Από την πλευρά του, ο νυν περιφερειάρχης, Γιάννης Σγουρός, ευχήθηκε «καλή
δύναμη» στους υποψηφίους της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ και τόνισε ότι η περιφέρεια είναι ένα
«καινούργιο πεδίο» για τον κ. Κουμουτσάκο.
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Ρήξη ΠΑΣΟΚ- Πρωτοβουλίας των 58
Την αποχώρησή της από το ευρωψηφοδέλτιο της λεγόμενης «Ελιάς» αποφάσισε την
Τρίτη η πρωτοβουλία των «58». Την σχετική απόφαση ανακοίνωσε ο Γιάννης Βούλγαρης
σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ευάγγελο Βενιζέλο την Τρίτη. Οι «58» δεν θα
πάρουν μέρος στο ευρωψηφοδέλτιο του σχήματος που αποκαλείται προσωρινά «Ελιά»,
ούτε θα συμμετάσχουν στη συνδιάσκεψη της Κεντροαριστεράς και στην οργανωτική
επιτροπή, αλλά θα συμμετέχουν μόνο ως παρατηρητές. Πάντως, σύμφωνα με τη
Μεταρρύθμιση, οι «58» θα στηρίξουν το ευρωψηφοδέλτιο της Ελιάς και δηλώνουν ότι θα
είναι παρόντες στις προσπάθειες ανασυγκρότησης της Κεντροαριστεράς και μετά τις
ευρωεκλογές.
Σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κρατάει χαμηλούς τόνους. «Ο ρόλος των "58" δεν
είναι οργανωτικός, αλλά είναι κοντά μας πολιτικά, προγραμματικά, στη Συνδιάσκεψη που
οργανώνουμε στις 8 και 9 Μαρτίου» αναφέρει.
Εικοσιτετράωρη απεργία στα λιμάνια
Εικοσιτετράωρη απεργία σε όλα τα λιμάνια της χώρας πραγματοποιεί σήμερα, Τετάρτη, η
Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας (ΟΜΥΛΕ), με αφορμή την παρουσίαση από το
ΤΑΙΠΕΔ στη Βουλή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ΟΛΠ.
Η ΟΜΥΛΕ έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος, στις 10 το
πρωί, και πορεία προς τη Βουλή. Οι εργαζόμενοι στα λιμάνια, που αντιδρούν στο
ενδεχόμενο ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ και του ΟΛΘ, πραγματοποίησαν τη Δευτέρα στάση
εργασίας από την έναρξη της πρωινής βάρδιας έως τις 11 το πρωί, με συγκεντρώσεις και
παραστάσεις στα διοικητικά κέντρα των λιμανιών.
Ασθενής σεισμική δόνηση στη Χαλκιδική
Σεισμός 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 00:06 στην Χαλκιδική.
Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 50χλμ. νοτιοδυτικά του Πολυγύρου ενώ
το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 8χλμ, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό
Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών.
52% η αύξηση των κρατήσεων για Ελλάδα
Η αύξηση των κρατήσεων για ελληνικούς προορισμούς το ερχόμενο καλοκαίρι αγγίζει το
52%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση
σε σύγκριση με άλλους τουριστικούς προορισμούς, που καταγράφει η πρόσφατη έρευνα
της εταιρείας έρευνας αγοράς GfK και όπως υπογραμμίζουν οι συντελεστές της έρευνας,
το
2014
«η
Ελλάδα
γιορτάζει
ένα
κεραυνοβόλο
comeback».
Η αύξηση αυτή βελτιώνει τη θέση της Ελλάδας στη λίστα των δημοφιλών προορισμών
για τους γερμανούς πελάτες των τουριστικών γραφείων. Η Ελλάδα καταλαμβάνει τώρα
την τρίτη θέση πίσω από την Ισπανία και την Τουρκία. Παρόμοιες είναι οι διαπιστώσεις
και της εφημερίδας Die Welt. Σε σχετικό δημοσίευμα με θέμα τους δημοφιλείς
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προορισμούς των Γερμανών, η εφημερίδα παρατηρεί ότι «μετά από μείωση της ζήτησης
ως συνέπεια των πολιτικών ταραχών του 2012, οι κρατήσεις για την Ελλάδα έχουν
θετική πορεία σε όλους τους tour operator».

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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