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Επίσκεψη Χ. Μάτη στο ΒΕΘ
Έκκληση προκειμένου να μπει φρένο στο παραεμπόριο, που αποτελεί γάγγραινα για το
στεγασμένο εμπόριο, απηύθυνε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), Παναγιώτης Παπαδόπουλος προς τον υποψήφιο δήμαρχο της
πόλης, Χρήστο Μάτη που επισκέφτηκε το επιμελητήριο.
«Οι όποιες προσπάθειες δεν έχουν αποδώσει με αποτέλεσμα το πρόβλημα του
παραεμπορίου αντί να περιορίζεται, να διογκώνεται. Η διαιώνιση αυτής της κατάστασης
στερεί σημαντικούς πόρους από το ελληνικό δημόσιο, ενώ ενισχύει την αίσθηση
εγκατάλειψης και ατιμωρησίας» τόνισε ο πρόεδρος του ΒΕΘ, υπογραμμίζοντας ότι το
ζητούμενο είναι η δημιουργία ενός νέου οργάνου που θα έχει εξ ολοκλήρου την ευθύνη
για να φέρει σε πέρας την πάταξη του παραεμπορίου.
«Δυστυχώς η διοίκηση του δήμου υποσχέθηκε πολλά, χωρίς ωστόσο να υπάρχει
αποτέλεσμα. Χρειάζονται ευρύτερες συναινέσεις. Η εποχή που εύκολη επιλογή
αποτελούσαν οι υποσχέσεις και τα μεγάλα λόγια έχει παρέλθει» υπογράμμισε με νόημα ο
κ. Μάτης, επισημαίνοντας ότι οι λύσεις μπορούν να έρθουν μόνο αν είμαστε
αποφασισμένοι να τις υλοποιήσουμε.
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«Πιστεύουμε στην καλύτερη ποιότητα ζωής, για αυτό και δεν βάζουμε ψηλά τον πήχη
των προσδοκιών. Στόχος μας είναι τα οράματα μας να είναι υλοποιήσιμα» σημείωσε ο
υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο οποίος αναφέρθηκε στις δυσκολίες που
αντιμετωπίζει ο συνδυασμός του στην κάθοδο προς στις εκλογές καθώς δεν έχει
εξαρτήσεις και στήριξη από κόμματα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος του ΒΕΘ ζήτησε από τον κ. Μάτη να υπάρχει ένας
δίαυλος επικοινωνίας με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, ανά τακτά
χρονικά διαστήματα και όχι μόνο σε προεκλογικές περιόδους, προκειμένου οι
παραγωγικοί φορείς να καταθέτουν τα προβλήματα αλλά και τις προτάσεις του.
Στην αναβάθμιση της Ελλάδας αναμένεται να προχωρήσει ο οίκος Μοοdy’s
Στην αναβάθμιση της Ελλάδας αναμένεται να προχωρήσει σήμερα Παρασκευή οίκος
αξιολόγησης Μοοdy’s. Μάλιστα, ήδη από την Πέμπτη ο Οίκος Moody’s χαρακτήρισε
θετική («credit positive») την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου και το πράσινο φως της
ευρωζώνης για την εκταμίευση της επόμενης δόσης.
Παράλληλα όμως προειδοποίησε ότι το πολιτικό ρίσκο είναι υψηλό λόγω ευρωεκλογών
και δημοτικών εκλογών, μετά και τη συρρίκνωση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Ο Οίκος
εκτιμά ότι οι μεταρρυθμίσεις που ψηφίστηκαν την περασμένη Κυριακή θα συνεισφέρουν
θετικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, την οποία ωστόσο ο ίδιος προβλέπει να
διαμορφώνεται φέτος στα ασθενικά επίπεδα του 0,3% (έναντι 0,6% της κυβερνητικής
πρόβλεψης).
Στουρνάρας: Είμαστε κοντά στην έξοδο στις αγορές
Το θέμα της έξοδου της Ελλάδας στις αγορές βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του
πρωθυπουργού με τον υπουργό Οικονομικών,την ώρα που οι πληροφορίες αναφέρουν
ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει «άμεσα» έκδοση πενταετούς ομολόγου, ύψους 2 δισ. ευρώ.
Ερωτηθείς για τις πληροφορίες ότι «η Ελλάδα βγαίνει στις αγορές από λεπτό σε λεπτό ή
από ημέρα σε ημέρα» ο Γιάννης Στουρνάρας απάντησε ότι «εξετάζουμε το ενδεχόμενο
αυτό. Η ημερομηνία της έκδοσης θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες». «Δεν μπορώ να σας πω
λεπτομέρειες. Το θετικό είναι ότι η Ελλάδα πια, δεν γύρισε απλώς σελίδα ή κεφάλαιο,
άλλαξε βιβλίο. Η διεθνής οικονομική κοινότητα περιβάλλει την ελληνική οικονομία με
πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη. Τα spreads συνεχίζουν και πέφτουν. Αυτό είναι πάρα πολύ
σημαντικό. Βρισκόμαστε πια κοντά στο 6% στο 10ετές ομόλογο. Για σκεφτείτε. Πριν από
την κρίση. Είμαστε ακριβώς σήμερα, πριν μισή ώρα, είμαστε στο 6,03%. Αυτό είναι μία
πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη» συμπλήρωσε.
Δεκτές και οι αποδείξεις από το εξωτερικό στις φορολογικές δηλώσεις
Τις αποδείξεις που έχουν εκδοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούν να περάσουν οι
πολίτες στη φορολογική τους δήλωση για το φορολογικό έτος 2014. Αυτό αναφέρει σε
εγκύκλιό του ο γενικός γραμματέας φορολογικών εσόδων Χάρης Θεοχάρης με αφορμή
γραπτά και προφορικά θέματα που του έχουν τεθεί.
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Έτσι όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, «προκειμένου να διατηρηθεί ακέραιο το ποσό της
μείωσης του φόρου (και το οποίο ανέρχεται στα 2.100) μπορούν να συμπεριληφθούν και
οι αποδείξεις που έχουν εκδοθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου».
Από το πρώτο ευρώ θα δηλωθούν οι τόκοι των καταθέσεων
Από το πρώτο ευρώ θα δηλωθούν φέτος τα ποσά των τόκων καταθέσεων στις
φορολογικές δηλώσεις. Έτσι δεν θα ισχύσει το περσινό καθεστώς, με βάση το οποίο
απαλλάσσονταν από την υποχρέωση αυτή όσοι φορολογούμενοι είχαν τόκους από
καταθέσεις, έως 250 ευρώ. Σημειώνεται πως εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων, Χ.Θεοχάρη, προβλέπει πως οι τόκοι θα πρέπει να δηλωθούν στους
κωδικούς 667- 668 ανεξαρτήτως ύψους. Αυτόματα η αναγραφή αυτών των ποσών στο
έντυπο συνεπάγεται τον συνυπολογισμό τους στα εισοδήματα που υπόκεινται στην
ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1%-4% και σε περίπτωση που υπάρχουν και εισοδήματα
από μισθούς, συντάξεις, ενοίκια στο άθροισμά τους για να προκύψει η φορολογητέα
βάση της εισφοράς.
Για παράδειγμα, φορολογούμενος που το 2013 εισέπραξε από τόκους καταθέσεων
13.000 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει για πρώτη φορά φόρο 1%, δηλαδή 130 ευρώ αφού η
εισφορά αλληλεγγύης αφορά εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ από οποιαδήποτε πηγή.
Αν ο ίδιος έχει και εισόδημα 5.000 ευρώ από ενοίκια τότε τα δύο εισοδήματα θα
προστεθούν και επί του συνολικού ποσού θα υπολογισθεί η εισφορά αλληλεγγύης
δηλαδή 1% στα 18.000 ευρώ, δηλαδή φόρος 180 ευρώ.
Δημόσια διαβούλευση για το νέο πρόγραμμα Επανεκκίνηση
Ξεκίνησε την Πέμπτη 3 Απριλίου, η δημόσια διαβούλευση για τις δράσεις που θα
περιληφθούν στο πρόγραμμα για την ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της
Επιχειρηματικότητας κατά τη νέα προγραμματική περίοδο. Πρόκειται για το πρόγραμμα
«Επανεκκίνηση», το οποίο όπως έχει ήδη ανακοινωθεί κατά την παρουσίαση του νέου
ΕΣΠΑ, θα δίνει έμφαση στους εξής τομείς (οι οποίοι προέκυψαν από τις μελέτες του ΙΟΒΕ,
του ΚΕΠΕ και της McKinsey): Τουρισμός, Αγροδιατροφή, Εφοδιαστική Αλυσίδα,
Περιβάλλον, Υγεία-Φαρμακευτική Βιομηχανία, Ενέργεια, Υλικά-Κατασκευές, Τεχνολογίες
Πληροφορικής και
Επικοινωνιών,
Δημιουργικές- Πολιτιστικές Βιομηχανίες.
Το πρόγραμμα «Επανεκκίνηση» θα έχει τον υψηλότερο προϋπολογισμό μεταξύ των
Επιχειρησιακών και Περιφερειακών προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020.
Συγκεκριμένα ο προϋπολογισμός (κοινοτική συνδρομή) είναι 3,73 δισ. ευρώ, σε σύνολο
20,8 δισ. ευρώ (χωρίς να υπολογίζεται η «ρήτρα αναθεώρησης» που μπορεί να προσθέσει
άλλα 2 δισ. ευρώ).
Υπενθυμίζεται ότι η κοινοτική συνδρομή κατά την περίοδο 2011-2020 με τα σημερινά
δεδομένα διαμορφώνεται στα 20,8 δισ. ευρώ και κατανέμεται ως εξής:
- «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» (Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία) 3,73 δισ.
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ευρώ.
-Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 3,57 δισ. ευρώ.
-Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση: 2,15 δισ. ευρώ.
-Μεταρρύθμιση
Δημόσιου
Τομέα:
0,38
δισ.
ευρώ.
- Τα 13 ΠΕΠ + Τεχνική Βοήθεια, Εδαφική Συνεργασία: 10,97 δισ. ευρώ.
Για πολιτικό ατόπημα Μπαλτάκου μιλά ο Βορίδης
Για προσωπική επιλογή του κ. Μπαλτάκου να έχει επαφές με τη Χρυσή Αυγή έκανε λόγο ο
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μάκης Βορίδης, σχολιάζοντας το βίντεο που
δόθηκε στη δημοσιότητα.Μιλώντας στο Μega, χαρακτήρισε βαρύ και προφανές πολιτικό
ατόπημα από πλευράς Μπαλτάκου να διατηρεί αυτές τις επαφές, σημειώνοντας πάντως
πως δεν μπορεί να καταδικάζεται συνολικά ο τέως γραμματέας του Υπουργικού
Συμβουλίου, είτε για τις προσωπικές του απόψεις είτε για τη δουλειά που έκανε σε άλλα
θέματα.
«Η ΝΔ δεν μπορεί να κάνει και τα δύο, και δίωξη της ΧΑ και επαφές» ανέφερε ο κ.
Βορίδης. Σχολιάζοντας τα περί παρέμβασης στη δικαιοσύνη διερωτήθηκε: «με 32
φακέλους γεμάτους κακουργηματικές πράξεις, υπάρχει ανάγκη παρέμβασης;». «Να
αφήσουμε τον κύριο Κασιδιάρη να πάει την μπάλα εκεί που θέλει; Εδώ θα μιλήσουμε για
την ταμπακιέρα: υπάρχουν κακουργηματικές πράξεις ή όχι;» τόνισε.
Στο μεταξύ, σχέδιο απεγκλωβισμού από την υπόθεση Μπαλτάκου επεξεργάζεται το
Μέγαρο Μαξίμου, καθώς βρίσκεται υπό κλοιό πιέσεων -τόσο από το ΠΑΣΟΚ, όσο και από
στελέχη της ΝΔ- για «εκκαθάριση ακροδεξιών θυλάκων». Ενδεικτικό του κλίματος είναι
ότι το ΠΑΣΟΚ έθεσε θέμα για τη συμμετοχή του Φ.Κρανιδιώτη στο ευρωψηφοδέλτιο της
ΝΔ. Ωστόσο, δεν είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ που αντιδρά, καθώς και στελέχη της ΝΔ εκφράζουν
την ενόχλησή τους για το γεγονός ότι έχει συντελεστεί δεξιά στροφή από τον κεντροδεξιό
χαρακτήρα του κόμματος.
ΤΑΙΠΕ∆: Το 2015 µπαίνουν οι µπουλντόζες στο Ελληνικό
Οι εργασίες στο Ελληνικό θα ξεκινήσουν το 2015, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι η
διαδικασία και η εξασφάλιση των αναγκαίων αδειών θα κυλήσουν οµαλά, είπε η διοίκηση του
ΤΑΙΠΕ∆. Το πρώτο κοµµάτι του έργου, πρόσθεσε, θα δοθεί στο κοινό το 2017 και θα αφορά
το µητροπολιτικό πάρκο.
Επίσης έδωσε διευκρινίσεις για την προσφορά και τις δεσµεύσεις της Lamda και για το
χρονοδιάγραµµα του έργου. Ειδική αναφορά έγινε στην πρόταση για καζίνο, λέγοντας ότι αν
αυτή εγκριθεί η σχετική άδεια θα δοθεί µέσω ξεχωριστού διαγωνισµού.
Απεργούν οι δάσκαλοι
Απεργούν σήμερα οι δάσκαλοι, αντιδρώντας στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Στις
12 το μεσημέρι οργανώνεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά από το υπουργείο
Παιδείας. «Κλιμακώνουμε, δυναμώνουμε και διευρύνουμε τον αγώνα μας. Ακυρώνουμε
και καταργούμε το θεσμικό πλαίσιο της ''αξιολόγησης - χειραγώγησης''. Ακυρώνουμε τις
εγκυκλίους της ντροπής που βάζουν ζητήματα αντιδημοκρατικής εκτροπής και
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οπισθοδρόμησης», αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η Διδασκαλική Ομοσπονδία
Ελλάδος (ΔΟΕ).
Η ΔΟΕ καλεί σε συμμετοχή στην απεργία και τις συγκεντρώσεις με σκοπό να
σταματήσουν «τα σεμινάρια της ντροπής που απευθύνονται στους νέους αξιολογητές και
επαναφέρουν τον ''επιθεωρητισμό'' και την οπισθοδρόμηση που έχει καταδικαστεί στις
συνειδήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας και της κοινωνίας». Κάλεσμα συμμετοχής στη
συγκέντρωση της ΔΟΕ έχει απευθύνει και η ΑΔΕΔΥ, εκφράζοντας την πλήρη στήριξή της
στον αγώνα των 150.000 εκπαιδευτικών της Δημόσιας Εκπαίδευσης κατά της
«αξιολόγησης - χειραγώγησης που προωθεί ο υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και
η κυβέρνηση με το Π.Δ. 152/13».
Η Τουρκία ήρε την απαγόρευση του twitter
Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών της Τουρκίας ήρε την απαγόρευση του Twitter την Πέμπτη,
μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Τουρκίας που έκρινε ως παραβίαση
το «μαύρο» στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης ως παραβίαση της ελευθερίας της
έκφρασης.
Αξιωματούχος στο γραφείο του πρωθυπουργού, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανακοίνωσε την
άρση του αποκλεισμού. Η Άγκυρα είχε δεχθεί έντονες πιέσεις να άρει τον αποκλεισμό, ο
οποίος διήρκεσε δύο εβδομάδες. Η απόφαση του δικαστηρίου, η οποία ήταν δεσμευτική
για την τουρκική Αρχή Τηλεπικοινωνιών (TIB) δημοσιεύτηκε το πρωί της Πέμπτης στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η TIB απέκλεισε την πρόσβαση στο Twitter τη νύχτα της 20ής προς 21η Μαρτίου, με
εντολή του πρωθυπουργού Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος εμφανίστηκε
αποφασισμένος να τερματίσει την καθημερινή μετάδοση μέσω Διαδικτύου κατηγοριών
για διαφθορά σε βάρος της κυβέρνησής του.

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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