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Στη δίνη της διεθνούς κρίσης 
Έκτακτα φορολογικά µέτρα για την ενίσχυση των 
εσόδων «βλέπει» ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ

 
Motionteam 

Τα νέα φορολογικά µέτρα είναι αναπόφευκτα, όπως προκύπτει και από 
τις δηλώσεις του κ. Μυλωνά

Αθήνα 
Τελευταία ενηµέρωση 26/08/08 16:20

Η κυβέρνηση θα λάβει έκτακτα 
εισπρακτικά µέτρα, λόγω της 
µεγάλης υστέρησης που 
παρουσιάζουν τα έσοδα του 
προϋπολογισµού, προέβλεψε ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ 
Γ.Μυλωνάς µετά τη συνάντησή του µε τον πρωθυπουργό 
Κ.Καραµανλή στο Μέγαρο Μαξίµου την Τρίτη. 

Παρόντες στη συνάντηση του προεδρείου του ΣΒΒΕ µε τον 
κ. Καραµανλή ήταν ακόµα ο υπουργός Οικονοµίας 
Γ.Αλογοσκούφης και ο υπουργός Μακεδονίας-Θράκης. 

«Είµαστε διατεθειµένοι να δεχθούµε µέτρα, γιατί δεν 
θέλουµε η ελληνική οικονοµία να µπει στο καθεστώς 
επιτήρησης, αλλά θα πρέπει να συνδυάζονται µε µέτρα που 
να δίνουν λύση µακροχρόνια σε προβλήµατα» είπε µετά τη 
συνάντηση ο κ. Μυλωνάς.  
 
Ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ προέβλεψε ότι θα επιβληθούν 
έκτακτα µέτρα,λ όγω του προϋπολογισµού, και πρόσθεσε 
ότι οι επιχειρηµατίες δεν συµφωνούν µε την λήψη µέτρων, 
πριν την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και τη µείωση 
των κρατικών δαπανών. 
 
Ο κ. Μυλωνάς είπε στον πρωθυπουργό πως η κυβέρνηση 
µετακυλίει το κόστος που θα έπρεπε να υφίσταται η ίδια 
στον ιδιωτικό τοµέα. «Το κράτος µας φορτώνει µε κόστος, 
που δεν µπορούµε να αντέξουµε, και αυτό είναι 
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καταστροφικό» ανέφερε. 

Επισήµανε ακόµη τον κίνδυνο αν ληφθούν έκτακτα 
φορολογικά µέτρα να αυξηθούν τα έσοδα του κράτους, 
αλλά να συρρικνωθεί ακόµη περισσότερο η «υγιής 
φορολογική βάση», µέσω, προφανώς, της αύξησης της 
φοροδιαφυγής. 

Οι θέσεις και οι προτάσεις του ΣΒΒΕ οµαδοποιούνται σε 
τέσσερις θεµατικές ενότητες, ως εξής: 

1) H ανάδειξη της επιχειρηµατικότητας σε βασικό άξονα της 
κυβερνητικής πολιτικής,  

2) H ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της 
Βόρειας Ελλάδας,  

3) H υποστήριξη της Θεσσαλονίκης από την Pολιτεία και η 
ενίσχυση των προοπτικών ανάπτυξής της, και, 

4) H επίλυση ειδικών προβληµάτων που απασχολούν τις 
βιοµηχανικές επιχειρήσεις της χώρας. 

Νωρίτερα, στη συνάντησή του µε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ 
Γ.Παπανδρέου, ζήτησε κοινωνική και πολιτική συναίνεση 
για µέτρα που θα τονώσουν την ανταγωνιστικότητα της 
οικονοµίας και των ελληνικών επιχειρήσεων.  

Σε ό,τι αφορά το θέµα των απολύσεων, ο κ. Μυλωνάς είπε 
ότι «όλοι έχουν τους επιχειρηµατίες στην γωνία και τους 
'βαράνε', αλλά να µην ξεχνούν πως εκείνοι που 
δηµιουργούν κυρίως θέσεις εργασίας είναι οι επιχειρήσεις 
και αν οι επιχειρηµατίες νιώσουν ανασφαλείς ή θεωρήσουν 
ότι βρίσκονται σε αδιέξοδο και σταµατήσουν να 
δηµιουργούν θέσεις εργασίας, τότε θα φανεί η διαφορά». 
 
«Ελαστικοποίηση δεν σηµαίνει αδικία, αλλά ότι είµαι 
ανταγωνιστικός στις διεθνείς αγορές και δεν παραβλέπω τι 
γίνεται στην 'γειτονιά µου' και τι ισχύει στις οικονοµίες τις 
οποίες ανταγωνίζοµαι» υποστήριξε ο κ. Μυλωνάς, λέγοντας 
ότι «κανένας δεν µιλάει εις βάρος των εργαζοµένων». 

«∆εν υπάρχει αντιπαράθεση, τόνισα και στην περιπέτειά 
µου σε κάποιους που µιλούσαν για θέµατα ταξικά και 
αντιεξουσιαστικά ότι αυτά ανήκουν σε άλλους αιώνες. 
Σήµερα δεν υπάρχει τέτοιο θέµα, σήµερα είµαστε µε τα 
µανίκια σηκωµένα και το κεφάλι σκυφτό και 'τρέχουµε' είτε 
είµαστε εργοδότες είτε εργαζόµενοι» σηµείωσε. 
 
«Αν εργοδότες και εργαζόµενοι δεν συµφωνήσουν να πάνε 
µπροστά, όλα τα άλλα είναι πολιτικές κουβέντες που δεν 
στηρίζονται στην πραγµατικότητα. Η αγωνία είναι κοινή και 
αυτό που λέγεται για ανάλγητους επιχειρηµατίες είναι 
µεγάλο λάθος, όλοι έχουν αγωνία να προσφέρουν στους 
εργαζόµενους καλύτερο εισόδηµα και καλύτερες συνθήκες, 
το θέµα είναι να µπορούν» πρόσθεσε ο κ. Μυλωνάς. 

Ερωτηθείς για τα σενάρια κατάργησης των «βαρέων και 
ανθυγιεινών», ο κ. Μυλωνάς είπε ότι το θέµα δεν 
συζητήθηκε, ωστόσο ανέφερε πως πρέπει να τεθεί στο 
τραπέζι, γιατί «οι εποχές είναι διαφορετικές και οι συνθήκες 
δουλειάς διαφορετικές, δεν πρέπει να γίνονται αδικίες, 
αλλά θα ήταν κρίµα να µείνουµε εκεί που ήµασταν πριν 40 
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χρόνια». 

Στη συνάντηση του προεδρείου του ΣΒΒΕ µε τον κ. 
Παπανδρέου, αναφέρθηκε από την µεριά των 
επιχειρηµατιών ότι η αγορά δεν πάει καλά και έχει χαθεί η 
διάθεση δηµιουργίας, ενώ οι επιχειρηµατίες αισθάνονται 
κουρασµένοι γιατί δεν λύνονται θέµατα, αλλά γίνονται 
«πασαλείµατα». 

Το προεδρείο του ΣΒΒΕ ανέφερε ότι περιµένει από το 
ΠΑΣΟΚ συγκεκριµένες προτάσεις, ειδικά για την 
αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας. 

Στη διάρκεια της συζήτησης, δόθηκε µεγάλη έµφαση στα 
θέµατα καταπολέµησης της διαφθοράς µε τον κ. 
Παπανδρέου να αναφέρεται στη πρόταση που έχει κάνει το 
ΠΑΣΟΚ για το θέµα. 

Αλογοσκούφης: Η οικονοµική πολιτική έχει συνέχεια 
και συνέπεια 

«Η οικονοµική πολιτική έχει συνέχεια και συνέπεια. Εχει 
αποδώσει και έχει βοηθήσει την ελληνική οικονοµία να 
αντιµετωπίσει την διεθνή κρίση» δήλωσε ο κ. 
Αλογοσκούφης, βγαίνοντας απο το Μέγαρο Μαξίµου, όπου 
συµµετείχε στις συναντήσεις του πρωθυπουργού Κώστα 
Καραµανλή µε τους εκπροσώπους των παραγωγικών 
φορέων. 

Η ελληνική οικονοµία έχει επηρεαστεί λιγότερο απ' ότι οι 
άλλες χώρες της Ευρώπης από τη διεθνή οικονοµική κρίση, 
είπε ο κ. Αλογοσκούφης, αλλά πρόσθεσε ότι υπάρχουν 
επιπτώσεις που πρέπει να αντιµετωπιστούν εξαιτίας των 
διεθνών πληθωριστικών πιέσεων και της 
χρηµατοπιστωτικής κρίσης.  

Η οικονοµική πολιτική συνεχίζεται στην ίδια βασική 
κατεύθυνση και οι «όποιες απαραίτητες προσαρµογές θα 
γίνουν», τόνισε ο υπουργός, επισηµαίνοντας ότι η 
κυβερνητική πολιτική είναι συλλογική απόφαση που απαιτεί 
συλλογική προσπάθεια και δεν είναι προσωπική επιλογή. 

* Είκοσι προτάσεις για τη στήριξη των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων κατέθεσε το προεδρείο του ΕΒΕΑ στη 
συνάντηση που είχε µε τον πρωθυπουργό, στο Μέγαρο 
Μαξίµου. 

Μετά το τέλος της συνάντησης, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, 
Κώστας Μίχαλος, εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι προτάσεις 
αυτές δεν θα δηµιουργήσουν προβλήµατα στην 
δηµοσιονοµική σταθερότητα.  

«Οι επιχειρήσεις και οι πολίτες δεν αντέχουν άλλους νέους 
φόρους» είπε ο κ. Μίχαλος και πρόσθεσε ότι χρειάζεται 
αναδιανοµή δαπανών και ενίσχυση των χαµηλόµισθων. 

Στο υπόµνηµα αναφέρεται, µεταξύ άλλων, ότι δεν θα 
πρέπει να επιβληθεί κανένας νέος φόρος εις βάρος των 
επιχειρήσεων, των µισθωτών και των συνταξιούχων.  

Αντιθέτως, ανάλογα και µε τη βελτίωση των δηµοσίων 
εσόδων από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και τον 
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ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ
 

∆οκιµή του Google Chrome
 

Νέα προσέγγιση στους περιηγητές. Λήψη του Google Chrome 
σήµερα. 
www.google.com/chrome 

Ηλιακή Ενέργεια

 

Σπουδές ηλιακής &αιολικής ενέργειας Πρόγραµµα σπουδών 
στη Θεσσαλονίκη 
www.MasterD.gr 

Iatronet.gr

 

Σεξουαλική υγεία - Νοσήµατα. Υπεύθυνη Ενηµέρωση. ∆ιαβάστε 
Εδώ! 
www.iatronet.gr 

Η άλλη πλευρά του AIDS

 

Μύθοι γύρω από το AIDS. Πώς ξεκίνησαν όλα. 
HIVwave.gr 

LASER λιπογλυπτική

 

Με τη νέα επαναστατική µέθοδο Smart Lipo µε τοπική 
αναισθησία! 
www.smartlipo.gr 

 
  

περιορισµό της φοροδιαφυγής, θα πρέπει να σχεδιασθεί 
νέα µείωση της φορολογικής επιβάρυνσης σε επιχειρήσεις, 
µισθωτούς και συνταξιούχους.  

Επίσης, αναφέρεται ότι θα πρέπει να προωθηθεί απόφαση 
για τη ρύθµιση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων µέσω 
εθελούσιας περαίωσης για τα έτη 2000-2006, ρύθµιση 
ληξιπροθέσµων χρεών προς το δηµόσιο καθώς και 
κατάργηση του «αναχρονιστικού» ΚΒΣ.  
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