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ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Προς τον Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Αντώνη Μπέζα
Κοινοποίηση:
- Γραφείο Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, κ. Παπαθανασίου
- Ειδικό Γραµµατέα Υπ.Ε.Ε. κ. Μπουχώρη
Θέµα:

Υποβολή καταγγελιών για φορολογικά θέµατα και επιπτώσεις στις επιχειρήσεις

Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ,
Έντονο προβληµατισµό έχει δηµιουργήσει στην επιχειρηµατική κοινότητα η συστηµατοποίηση των καταγγελιών που θα
γίνονται από πολίτες για άλλους πολίτες, µέσω της ειδικής φόρµας «καταγγελιών», η οποία έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων.
Αν και πιστεύουµε ότι η προσπάθεια περιορισµού της φοροδιαφυγής είναι υπόθεση όλων µας και θα πρέπει να συνεργαστούµε
για την επίτευξη του κοινού αυτού στόχου, επισηµαίνουµε ότι κάθε µέτρο που λαµβάνεται θα πρέπει να διασφαλίζει τις
προϋποθέσεις που το καθιστούν ουσιαστικό, αποτελεσµατικό αλλά ταυτόχρονα και δίκαιο.
Πιο συγκεκριµένα η πρόσφατη ανάπτυξη ολοκληρωµένης φόρµας λήψης καταγγελιών από τους πολίτες, θα πρέπει κατά την
άποψή µας να διασφαλίζει:
1. το επώνυµο και τη τεκµηρίωση της καταγγελίας: η καταγγελία θα πρέπει να είναι επώνυµη - αφού σε κάθε
περίπτωση τα στοιχεία του καταγγέλλοντος τηρούνται απόρρητα από τις φορολογικές αρχές - και τεκµηριωµένη
µε στοιχεία
2. τη γνωστοποίηση στον καταγγελλόµενο του περιεχοµένου της καταγγελίας
3. την άµεση αξιολόγηση της καταγγελίας µέσα από συγκεκριµένη τυποποιηµένη διαδικασία µε αντικειµενικά
κριτήρια, η οποία θα πρέπει να ολοκληρώνεται στο συντοµότερο δυνατό χρόνο
4. τη µη επιβολή µέτρων πριν την ολοκλήρωση του ελέγχου, όπως πάγωµα της επιστροφής του πιστωτικού
υπολοίπου ΦΠΑ, µη έκδοση φορολογικής ενηµερότητας και µέτρων διασφάλισης των συµφερόντων του
δηµοσίου
Ελπίζουµε ότι την αδυναµία των κρατικών ελεγκτικών µηχανισµών δεν θα πρέπει να καλύψουν για µια ακόµη φορά οι
επιχειρήσεις και µάλιστα εκείνες που µπορεί να «πέσουν» θύµατα αβάσιµης, ψευδούς και άδικης καταγγελίας, η οποία όµως
µπορεί, µε τον τρόπο και τον χρόνο διενέργειας ελέγχων στη χώρα µας, να κλονίσουν τη δραστηριότητα της επιχείρησης και να
θέσουν σε διακινδύνευση την οµαλή λειτουργία και την επιβίωσή της.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΒΕΘ
Σ. ΜΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΒΕΘ
∆ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΕΘ
Μ.ΖΟΡΠΙ∆ΗΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΕΒΕ
Β. ΘΩΜΑΙ∆ΗΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΒΒΕ
Ν. ΠΕΝΤΖΟΣ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σ.Ο.Ε.Β.Ε.

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Σύνδεσµος Οικοδοµικών Επιχειρήσεων Βορ. Ελλάδος για
την ενηµέρωση και τον καλύτερο προγραµµατισµό των
εργασιών, σας γνωστοποιεί ότι:
Σταµατούν από τη 01 Αυγούστου 2009 µέχρι και τις
16 Αυγούστου 2009 οι εργασίες στις οικοδοµές του Νοµού
Θεσσαλονίκης για να διευκολυνθούν οι εργαζόµενοι σ’
αυτές να κάνουν διακοπές.
Η συµφωνία αυτή υπογράφηκε µεταξύ του
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΟΡ.
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
(Σ.Ο.Ε.Β.Ε.)
και
του
ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΟΥ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Το µέτρο αυτό καθιερώθηκε µε επιτυχία και θα
εφαρµοστεί και φέτος, αφού κρίθηκε από τις ∆ιοικήσεις
Εργοδοτών και Εργαζοµένων αναγκαίο να εφαρµόζεται
κάθε χρόνο, για να µπορούν οι εργαζόµενοι στις
οικοδοµές να κάνουν διακοπές.
∆ιευκρινίζεται ότι η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται,
αλλά αναστέλλεται µέχρι και τις 16 Αυγούστου όπου
υποχρεούνται οι εργαζόµενοι να επιστρέψουν στις εργασίες
τους και οι εργοδότες να συνεχίσουν να δέχονται τις εργασίες
τους.

Το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας και το Περιφερειακό
Κέντρο Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου ΜακεδονίαςΘράκης ενηµερώνει ότι διαθέτει στο διαδίκτυο την
http://kepekmak.wordpress.com
.
Στη
ιστοσελίδα
διεύθυνση αυτή οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρουν
διάφορα υπηρεσιακά έντυπα όπως αναγγελία εργατικού
ατυχήµατος, ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας &
Γιατρού Εργασίας, οδηγίες συµπλήρωσης κ.τ.λ., που
αφορούν τους εργοδότες αλλά και έντυπα που αφορούν
Εργολάβους και Μηχανικούς εµπλεκοµένους µε τεχνικά
έργα, όπως «εκ των προτέρων γνωστοποίηση»,
Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας κτλ.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Το Επιµελητήριο Θεσπρωτίας ενηµερώνει ότι λειτουργεί το
νέο site του στη διεύθυνση: www.e-thesprotias.gr
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΠΕ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ο Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου (ΟΠΕ) στo
πλαίσιο του προγράµµατος δράσης του για το 2009 µε στόχο
την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων
διοργανώνει την παρακάτω επιχειρηµατική αποστολή , κατά
τη διάρκεια της
οποίας οι συµµετέχουσες εταιρίες θα
πραγµατοποιήσουν προκαθορισµένες συναντήσεις µε
κατάλληλες επιχειρήσεις, θα διερευνήσουν τη δυνατότητα
συνεργασίας µεταξύ τους και θα ενηµερωθούν για τον
ανταγωνισµό και τις συνθήκες της αγοράς:

Τo Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια
απέστειλε ενηµερωτικό δελτίο µε προκηρύξεις διαγωνισµών
του Βουλγαρικού δηµοσίου που αφορούν:
1. ∆ιανοµή εξοπλισµού και επίπλων για 2 Βουλγαρογερµανικά Επαγγελµατικά Κέντρα Εκπαίδευσης στην πόλεις
Smolyan και Tsarevo. ( 01.09.2009)
2. ∆ιανοµή στολών και υποδηµάτων για τα έτη 2009, 2010
και 2011. ( 31.08.2009)
3.Προµήθεια εξοπλισµού υπολογιστών για το Βουλγαρικό
Εθνικό Ραδιόφωνο. ( 01.09.2009)
4. ∆ιανοµή ψηφιακών καµερών, λογισµικού και εξοπλισµού
υπολογιστών για την αποθήκευση ψηφιακών εικόνων.
(10.08.2009)
5. Προγράµµατα προετοιµασίας για την κατασκευή και
επισκευή του οδικού φωτισµού στην περιοχή της Σόφιας. (
14.09.2009)
6. Τεχνική Βοήθεια για την ανακατασκευή του
σιδηροδροµικού δικτύου Radormir-Gyueshevo.(31.08.2009)
7. Τεχνική Βοήθεια για τη συνένωση σιδηροδροµικής
γραµµής στη Σόφια. ( 31.08.2009)
8. Τεχνική Βοήθεια για τη συνένωση σιδηροδροµικής
γραµµής στο Plovdiv. (31.08.2009)
9. Ανάπτυξη Τεχνικών Προγραµµάτων για την επέκταση του
δικτύου αποχέτευσης και τη µερική ανακατασκευή του
δικτύου παροχής νερού του χωριού Aydemir και του χωριού
Kalipetrovo. ( 24.08.2009)

ΟΥΚΡΑΝΙΑ-ΚΙΕΒΟ-Ο∆ΗΣΣΟ
11 – 16 Οκτωβρίου 2009
Η επιχειρηµατική αποστολή διοργανώνεται από τον ΟΠΕ και
αφορά επιχειρήσεις που η δραστηριότητά τους ανήκει στους
παρακάτω κλάδους:
•
Νωπά και µεταποιηµένα φρούτα και λαχανικά
•
Μεταποιηµένα τρόφιµα –Ποτά
•
Νωπά και κατεψυγµένα ψάρια
•
Αγροτικά µηχανήµατα και εξοπλισµοί
•
Αγροτοχηµικά προιόντα όπως λιπάσµατα,
φυτοφάρµακα κ.ο.κ.
•
Καλλυντικά και είδη καλλωπισµού
•
Υλικά συσκευασίας
•
Μηχανήµατα και εξοπλισµοί εξοικονόµησης
ενέργειας
•
∆οµικά υλικά
•
Υπηρεσίες ( µεταφορές-logistics, τουρισµός)
•
Υπηρεσίες
εταιρειών
παροχής
κατασκευαστικών,
ναυτιλιακών
ή
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών
Το
κόστος
συµµετοχής
ανέρχεται
σε
1.000
ΕΥΡΩ/εταιρία/άτοµο και περιλαµβάνει δηµοσιότητα και
προβολή, πρόγραµµα συναντήσεων, αεροπορικά εισιτήρια,
παραµονή σε ξενοδοχείο 5* µε πρωινό, µετακινήσεις
εξωτερικού και διερµηνεία.
Η αίτηση συµµετοχής, η οποία είναι διαθέσιµη από το Τµήµα
Βιοτεχνικών Θεµάτων του ΒΕΘ, πρέπει να συµπληρωθεί και
να αποσταλεί στον
Ελληνικό Οργανισµό Εξωτερικού
Εµπορίου. [Υπεύθυνη Πασχαλίδου Σοφία τηλ.: 2310 510047,
φαξ 2310 510046 e-mail: pashalidou@hepo.gr ]


Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επικοινωνήσετε
µε την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σόφια και ειδικότερα µε το
Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων τηλ. 003592
9447959 fax. 003592 9505375 κ. Θεολογία Βούλγαρη
economy@grembassysofia.org
www.agoramfa.gr/bulgaria
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
 ΓΕΡΜΑΝΙΑ
“Internationale Funkausstellung Berlin ( IFA)”
Εκθέµατα: Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα, Ηλεκτρικές και
Ηλεκτρονικές Συσκευές
Ηµεροµηνία: 4-9 Σεπτεµβρίου 2009
Πληροφορίες : Τηλ.: Αθήνα: 210 6419000, 6419038 –
Θεσσαλονίκη: 2310 327733
www.ifa-berlin.de

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΤΟΚΥΟ
Η Ελληνική Πρεσβεία στo Τόκυο και ειδικότερα το Τµήµα
Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων µας απέστειλε
Οικονοµικό & Εµπορικό ∆ελτίο για το τρίµηνο Απρίλιος –
Μάιος – Ιούνιος 2009. Το ∆ελτίο περιλαµβάνει στοιχεία για
την οικονοµία της Ιαπωνίας, πρόσφατες εξελίξεις εµπορικού
ενδιαφέροντος, διεθνείς συνεργασίες, διεθνείς εκθέσεις,
προσφορές-ζητήσεις επιχειρηµατικής συνεργασίας, ζητήσεις
προϊόντων κλπ .

 ΓΕΡΜΑΝΙΑ
“Anuga 2009”
Εκθέµατα: Τρόφιµα – Ποτά
Ηµεροµηνία: 10-14 Οκτωβρίου 2009
Πληροφορίες : Καλλιόπη Μέµτσα ( Ελληνογερµανικό
Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο)
τηλ.2106419028 fax: 210 6445175

Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επικοινωνήσετε
µε την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τόκυο και ειδικότερα µε το
Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Tel.: +81 3
3404 5853, Fax: +81 3 3404 5845,
E-mail: ecocomtokyo@mfa.gr
www.greekemb.jp/economic

 ΙΤΑΛΙΑ
rd
“73 Fiera del Levante”
Εκθέµατα: Γενική Εµπορική Έκθεση
Ηµεροµηνία: 12-20 Σεπτεµβρίου 2009
Πληροφορίες : Francesco Basile
τηλ.+39 338789614 fax: +39 080 5739761
francescobasile@libero.it

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
 ΤΟΥΡΚΙΑ
th
“14 International Istanbul Fashion Fair”
Εκθέµατα: Mόδα - Ένδυση
Ηµεροµηνία: 28-30 Αυγούστου 2009
Πληροφορίες : τηλ. 210 7222196 fax: 210 7242948
www.cnr-if.com
dtati@otenet.gr

2o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΛΙΟΥ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΜΕΛΙΣΣΑΣ
4-6 ∆εκεµβρίου 2009
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας
Μέλι και Προϊόντα Μέλισσας
Υπεύθυνη Έκθεσης : κα Ειρήνη Ψαχούλια
ΤΗΛ 210 3610265, 2103622205 FAX 210 3610276
info@edpa.gr
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