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Οι φοροελαφρύνσεις στην τρίτη μέρα των επαφών κυβέρνησης - τρόικας
Οι φοροελαφρύνσεις θα βρεθούν στο «μενού» των σημερινών διαπραγματεύσεων της
ελληνικής κυβέρνησης με την τρόικα στο Παρίσι, που ξεκίνησαν στις 11:30 π.μ., ενώ θα
επιχειρηθεί να κλείσουν ζητήματα που αναδείχθηκαν τις δύο προηγούμενες ημέρες.
Πρόθεση και των δύο πλευρών είναι η αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος επί
ελληνικού εδάφους στα τέλη Σεπτεμβρίου να μην σκαλώσει σε χρονοβόρες συζητήσεις
και να προχωρήσουν άμεσα όσα ζητήματα μπορούν να επιλυθούν με αμοιβαίες
υποχωρήσεις.
Από στελέχη του υπουργείου Οικονομικών εκφράζεται η αισιοδοξία ότι τόσο στο σκέλος
των εκπτώσεων του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων όσο και στο ζήτημα της
μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και στις
δόσεις αποπληρωμής οφειλών η τρόικα θα συναινέσει.
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Ντάισελμπλουμ: Η Ελλάδα πραγματικά προοδεύει
Τα εύσηµα στην Ελλάδα για την πρόοδο που καταγράφει απέδωσε σήµερα, Πέµπτη ο πρόεδρος
του Eurogroup Γερούν Ντάισελµπλουµ µιλώντας στην οικονοµική και νοµισµατικής επιτροπή
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Ο Ντάισελµπλουµ ανέφερε πως τα πρόσφατα οικονοµικά στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η
ανάκαµψη στη ζώνη του ευρώ παραµένει πολύ εύθραυστη και άνιση και ότι οι πρόσφατες
εξελίξεις υπογραµµίζουν την ανάγκη να δοθεί ώθηση για µια µεταρρυθµιστική και
αναπτυξιακή ατζέντα.
Προβάδισμα ΣΥΡΙΖΑ με 4% στη δημοσκόπηση της ALCO
Προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ κατά 4% στην αναγωγή στα έγκυρα της πρόθεσης ψήφου και
κατά 3,6% στην πρόθεση ψήφου, καταγράφει δημοσκόπηση της εταιρίας ALCO που
παρουσιάζεται στην εφημερίδα το Ποντίκι.
Αναλυτικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας στην αναγωγή της πρόθεσης
ψήφου τα κόμματα λαμβάνουν: ΣΥΡΙΖΑ: 28,1%, ΝΔ: 24,1%, Χρυσή Αυγή: 8,1%, ΚΚΕ:
5,1%, ΠΑΣΟΚ: 4,8%. Ποτάμι: 4,1 %, Ανεξάρτητοι Έλληνες: 3,9%, ΔΗΜΑΡ: 2,6%, ΛΑΟΣ:
1,1%, Άλλοι: 4,8%, Αναποφάσιστοι: 13,3%
Συνάντηση Σαμαρά - Ερντογάν στην Ουαλία
Σε ουδέτερο έδαφος συναντώνται σήμερα, Πέμπτη, ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς
με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί
στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, λίγα 24ωρα μετά τις προκλητικές
δηλώσεις του τούρκου προέδρου και την επίσκεψή του στα Κατεχόμενα.
Τη συνάντηση με τον έλληνα πρωθυπουργό ζήτησε ο ίδιος ο τούρκος πρόεδρος και στο
επίκεντρο της συζήτησης αναμένεται να τεθεί και το Κυπριακό, αλλά και θέματα που
αφορούν τις δυο χώρες, ενώ η συνομιλία θα γίνει στη σκιά της ανακοίνωσης από την
Τουρκία νέων σεισμογραφικών ερευνών του τουρκικού σκάφους «Barbaros» στην
κυπριακή ΑΟΖ.
Ο Κ.Καραμανλής μαζί με τον Σαμαρά στη ΔΕΘ
Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής θα παραστεί στην τελετή εγκαινίων της
79ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) και θα βρίσκεται στο ακροατήριο κατά την
ομιλία του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, που θα ακολουθήσει στο συνεδριακό κέντρο
«Ι. Βελλίδης».
Όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη Θεσσαλονίκη κορυφώνονται οι εσωκομματικές
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προετοιμασίες για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και σήμερα βρίσκεται στην πόλη ο
γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. Ανδρέας Παπαμιμίκος, ο οποίος έχει
συσκέψεις με κομματικά στελέχη.
Σε ενιαίο ταμείο και με ίδια σύνταξη όλοι από το 2017
Τη λειτουργία από το 2017 ενός ενιαίου ταμείου συντάξεων για όλους, με ενιαίο
κανονισμό ασφάλισης και παροχών προωθεί η κυβέρνηση, σύμφωνα με την εφημερίδα
Τα Νέα. Πρόκειται για το Ενιαίο Εθνικό Ασφαλιστικό Ταμείο (ΕΕΑΤ) για τους συνολικά
11,5 εκατομμύρια άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους και συνταξιούχους.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, το μέτρο που προβλέπεται ως εναλλακτικό σενάριο και στο
προσχέδιο της μελέτης του ΚΕΠΕ για την διοικητική ενοποίηση των φορέων κοινωνικής
ασφάλισης έχει ήδη συζητηθεί με την τρόικα, η οποία το υποστηρίζει. Το νέο Ταμείο θα
διέπεται από την εφαρμογή ενιαίων κανόνων σε ό,τι αφορά τις γενικές παροχές και τις
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Αντίστοιχα, η είσπραξη εισφορών, η οικονομική
διαχείριση και η απονομή σύνταξης θα ακολουθούν ενιαίους κανόνες.
ΕΣΕΕ : Μικρό το αγοραστικό ενδιαφέρον στην θερινή εκπτωτική περίοδο
Μικρό αγοραστικό ενδιαφέρον και αδύναμη κατανάλωση καταγράφηκε στην
καλοκαιρινή εκπτωτική περίοδο τόσο στα αστικά κέντρα όσο και κυρίως στις
τουριστικές περιοχές σύμφωνα με έρευνα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού
Εμπορίου. Συνολικά, οι πωλήσεις των εμπορικών καταστημάτων κινήθηκαν σε
χαμηλότερα επίπεδα από την αντίστοιχη περσινή καλοκαιρινή εκπτωτική περίοδο.
Η έρευνα της ΕΣΕΕ κατέδειξε πως το 53,9% των εμπόρων πραγματοποίησε χαμηλότερες
πωλήσεις από τις περσινές, ενώ το 31,7% είδε τις φετινές πωλήσεις στη διάρκεια των
εκπτώσεων να παραμένουν στα ίδια επίπεδα με πέρσι ενώ μόλις το 13,6% σημείωσε
αύξηση. Η μείωση στις πωλήσεις δεν αφορά όλες τις επιχειρήσεις με την ίδια ένταση αν
και οι περισσότεροι έμποροι δήλωσαν μείωση άνω του 40%. Η εικόνα αυτή δεν ήταν η
ίδια σε όλους τους κλάδους. Πιο συγκεκριμένα, ο κλάδος των καλλυντικών παρουσίασε
μια ιδιαίτερη δυναμική, ενώ και η υπόδηση κινήθηκε σε καλύτερα επίπεδα.
Και από τα ΚΕΠ οι βεβαιώσεις του ΟΑΕΕ
Την ηλεκτρονική διασύνδεση του ΟΑΕΕ με το πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠ «ΕΚΕΡΕρμής» προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Διοικητικής
Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη και Εργασίας Γιάννη Βρούτση. Το αποτέλεσμα για
τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους του ταμείου είναι ότι θα μπορούν να
εκδώσουν και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτικών σειρά βεβαιώσεων
αρμοδιότητας του ΟΑΕΕ.
•
•
•

Η βεβαίωση αποδοχών του συνταξιούχου
Η βεβαίωση των ασφαλιστικών εισφορών και
Το τρίμηνο ενημερωτικό σημείωμα της σύνταξης.
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Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, για τη χορήγηση των βεβαιώσεων από τα ΚΕΠ
θα απαιτείται η συμπλήρωση και η υπογραφή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο. Για την
εκτύπωση των εγγράφων που προαναφέρθηκαν θα απαιτείται η επίδειξη των
ακόλουθων δικαιολογητικών:
1. η επίδειξη εγγράφου αποδεικτικού της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου (δελτίο
αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο). Σε
περίπτωση κατά την οποία προσέρχεται εκπρόσωπος του δικαιούχου απαιτείται επίδειξη
εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής.
2. η επίδειξη εγγράφου από το οποίο προκύπτει ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου
(ΑΦΜ) του δικαιούχου, (μόνο αν ζητείται βεβαίωση αποδοχών ή τρίμηνο ενημερωτικό
σημείωμα σύνταξης).
3. η επίδειξη εγγράφου από το οποίο προκύπτει ο αριθμός Μητρώου (ΕΑΜ) του
δικαιούχου, (μόνο για βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών).
4. η προφορική υπόδειξη του AMΚΑ του δικαιούχου, για όλα τα έγγραφα που
προαναφέρθηκαν.
Μη δεσμευτική προσφορά της Aegean για τη Cyprus
Μη δεσμευτική προσφορά για την εξαγορά της Cyprus Airways κατέθεσε η Aegean,
σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Reuters ο υπουργός Μεταφορών της Κύπρου.
Όπως αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων, προσφορά κατέθεσε και η ιρλανδική Ryanair.
Ο Κύπριος υπουργός Μάριος Δημητριάδης δήλωσε ότι περισσότερο από το 50% από τα
15 μέρη που είχαν εκφράσει αρχικό ενδιαφέρον και υπέγραψαν συμφωνία μη
γνωστοποίησης υπέβαλαν τελικά μη δεσμευτικές προτάσεις μέχρι την εκπνοή της
προθεσμίας.
Η επιτροπή θα αξιολογήσει τώρα τις προτάσεις και θα αποφασίσει ποιες εταιρείες θα
συνεχίσουν στο διαγωνισμό και θα προσκληθούν να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές,
όπως δήλωσε ο κ. Δημητριάδης.
Επιχειρηματικότητα, τεχνολογία και αναψυχή στην 79η ΔΕΘ
Υπερθέαμα επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, τεχνολογίας, πολιτισμού και αναψυχής
συνιστά η 79η ΔΕΘ, που ανοίγει τις «πύλες» της το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου και θα
διαρκέσει έως τις 14 του μήνα, με την προσδοκία να ξαναγίνει σύμβολο για τη
Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα και τη χώρα.
Οι συμμετοχές των εκθετών φτάνουν περίπου τις 1.000, μέγεθος αυξημένο σε σχέση με
το 2013 και διπλάσιο σε σύγκριση με το 2012. Από αυτές, ποσοστό περίπου 35% είναι
νέες συμμετοχές, οι οποίες δεν έχουν λάβει ξανά μέρος στην έκθεση, γεγονός ενδεικτικό
του αυξανόμενου δυναμισμού της ΔΕΘ και της εμπιστοσύνης από την πλευρά των
επιχειρήσεων.
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Το ωράριο λειτουργίας της 79ης ΔΕΘ έχει ως εξής: Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου θα είναι
ανοιχτή από τις 12:30 έως τις 22:00 και την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου από τις 10:00 έως τις
22:00. Τις καθημερινές θα λειτουργεί από τις 16:00 έως τις 22:00, ενώ το δεύτερο
Σαββατοκύριακο (13 και 14 Σεπτεμβρίου) θα είναι ανοιχτή από τις 10:00 έως τις 22:00.
Ένας μοναχός νεκρός και δύο πυροσβέστες τραυματίες στο Άγιο Όρος
Ένας μοναχός σκοτώθηκε και δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν, όταν τα οχήματα στα
οποία επέβαιναν έπεσαν σε γκρεμό, βάθους περίπου 70 μέτρων, κοντά στο παρεκκλήσι
της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου στο Άγιο Όρος. Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 8 το πρωί, όταν
το πυροσβεστικό όχημα με τους δύο επιβαίνοντες πυροσβέστες βγήκε στους δρόμους του
Αγίου Όρους για την καθιερωμένη, ημερήσια περιπολία.
Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λόγω της σαθρότητας του οδοστρώματος
το πυροσβεστικό έπεσε σε δύσβατη περιοχή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο
πυροσβέστες. Ο μοναχός, με δικό του όχημα, ξεκίνησε για να πάει στον τόπο του
ατυχήματος και πιθανότατα να βοηθήσει στον εντοπισμό των πυροσβεστών, όμως 100
μέτρα πριν από το σημείο του πρώτου περιστατικού, το όχημα ξέφυγε από τον δρόμο και
έπεσε κι αυτό στο γκρεμό.
«Πούτιν, ερχόμαστε για την Τσετσενία και τον Καύκασο» λένε τζιχαντιστές
Ένοπλοι του τζιχαντιστικού Ισλαμικού Κράτους εμφανίζονται σε βίντεο από
κατειλημμένη αεροπορική βάση στη Συρία να απειλούν και τη Ρωσία, με αναφορά στην
(κυρίως μουσουλμανική) Τσετσενία και τον Καύκασο. «Πούτιν, ερχόμαστε» λένε,
προκαλώντας οργισμένη αντίδραση από τον πρόεδρο της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ.
Στο βίντεο, ένοπλοι που κατέλαβαν αεροπορική βάση στη βόρεια Συρία εμφανίζονται να
περιεργάζονται τα αεροσκάφη που έχουν βρει και να επιχαίρουν για την κατάληψη της
βάσης.
Μετά τις συνήθεις αναφορές για νίκη στη Συρία, ένας από αυτούς ζητά να στραφεί σε
αυτόν η κάμερα για «να στείλει ένα μήνυμα στον Πούτιν».
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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