
Πέννα
MONTBLANC
STARWALKER
MIDNIGHT
BLACK

260€

Ανδρικό Ρολόι
MILITARY
EUROPEAN
COMPANY
Mangusta A-129

298€

ΤΕΛ ΕYΤ Α ΙΑ  ΝΕΑ

15:41 Ε∆Ε στην ΕΡΤ για την κάλυψη του ντέρµπι

15:40 Χωρίς χρήµατα ιδρύµατα της Θεσσαλονίκης
15:36 Παπούλιας: «Η χώρα θα βγει από την κρίση»

15:08 Ενα χρόνο κάνει να πληρώσει το ∆ηµόσιο
15:02 Απεργία στα µέσα ενηµέρωσης την Τετάρτη

14:41 Συναινούν στο «όχι» οι εργαζόµενοι της

Alpha
14:31 Ματαιώσεις και τροποποίησεις δροµολογιών

στις 23/2 

Βρες και κάνε κράτηση στην
χαµηλότερη τιµή online µε

easyJet.com!

Πολυεθνικές Γεύσεις από 19€
και Παραµύθια του κόσµου στο

restaurant Altamira!

8 συνεδρίες διάρκειας 1
µήνα για το πρόγραµµα
BODY BALANCE

(ισορροπίας, µυικής
δύναµης και
ευλυγισίας)

από τη Σχολή χορού-
Ξυµναστήριο DANCE UP
STUDIO στο Μοναστηράκι

Από 80€ Αγόρασέ το 25€

Ταξιδέψτε παντού!
Bρείτε πρώτοι τις καλύτερες τιµές αεροπορικών
εισιτηρίων µε το Best Price Mixx.
www.travelplanet24.com

30% Οικονοµία στα καυσιµά!
Εφ'όρου ζωής. Εγγυηµένη απόδοση σε αυτοκίνητα,
καυστήρες.Κερδίστε χιλιάδες Ευρώ!
www.fueleconomy.gr

Ministry of Men
Online magazine for Men: Women,sex,gadgets,
travel,luxury, cars,style
www.ministryofmen.gr

The Sushi Bar
Σας περιµένουµε στο νέο µας κατάστηµα στο
Φάληρο!
www.thesushibar.gr

ΑΓΟΡΕΣ

   

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

Σκληρό «πόκερ» από τις

διοικήσεις

Ενα χρόνο κάνει να

πληρώσει το ∆ηµόσιο

Κύµα χρεοκοπιών µετά τις

εκπτώσεις

«Ασύµφορη» η πρόταση

της ΕΤΕ

Συναινούν στο «όχι» οι

εργαζόµενοι της Alpha

Η κρίση στην Αίγυπτο

«χτύπησε» τις

αεροµεταφορές

Αδιαφορεί η κυβέρνηση

για τον τουρισµό κατά τον

ΣΕΤΕ

Σε αναζήτηση επενδύσεων

από Αραβες και Κίνα ο

Ευ.Βενιζέλος

6Περισσότερα άρθρα...

Ο πρόεδρος του ΣΒΕΕ, Νίκος Πέντζος

ΣΒΕΕ: Ζητά µείωση εισφορών κατά 25%

Την ανάγκη µείωσης των εργοδοτικών εισφορών των εξαγωγικών επιχειρήσεων και άµεσης εφαρµογής του
µέτρου της µείωσης των εργοδοτικών εισφορών κατά 25% από την 1η Ιανουαρίου 2011, ζητά µε δύο
επιστολές του ο ΣΒΕΕ

11:16
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Τη συνέχιση της προσπάθειας για επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας ζητά

ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Με επιστολές του προς την πολιτική ηγεσία των υπουργείων Ανάπτυξης και

Εργασίας τονίζει την ανάγκη µείωσης των εργοδοτικών εισφορών των

εξαγωγικών επιχειρήσεων και άµεσης εφαρµογής του µέτρου της µείωσης

των εργοδοτικών εισφορών κατά 25% από την 1η Ιανουαρίου 2011.

Στην πρώτη επιστολή του εκφράζεται ικανοποίηση για την προσπάθεια του

υπουργείου Ανάπτυξης να προωθήσει ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης, που θα

βασίζεται στην εξωστρέφεια και µε µέτρα που θα λειτουργήσουν

προσθετικά στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών

επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό ο Σύνδεσµος προτείνει τη µείωση του µη µισθολογικού

κόστους, µε τη µείωση των εργοδοτικών εισφορών στις εξαγωγικές

επιχειρήσεις.

"Το µέτρο αυτό αποτελεί πρόσθετο κίνητρο απευθείας στήριξης, που

δηµιουργεί πολλαπλασιαστικά οφέλη και εποµένως αισιόδοξες προοπτικές

για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων" αναφέρει ο ΣΒΕΕ στην

επιστολή του.

Και δεύτερη επιστολή

Με τη δεύτερη επιστολή ο Σύνδεσµος επανέρχεται στην εξαγγελθείσα

µείωση κατά 25% των εργοδοτικών εισφορών των επιχειρήσεων σταδιακά

έως το 2013, για την οποία εξέφρασε την ικανοποίησή του, αφού αποτελεί

ανάσα ρευστότητας για τις επιχειρήσεις και συµβάλλει αποφασιστικά στη

διασφάλιση θέσεων απασχόλησης.

Ο ΣΒΒΕ επισηµαίνει την επιτακτική ανάγκη κατάθεσης της σχετικής

νοµοθετικής ρύθµισης, µε έναρξη εφαρµογής από 1ης Ιανουαρίου 2011,

χωρίς κλιµάκωση του ποσοστού µείωσης έως το 2013, αλλά να ισχύσει

από την αρχή το ποσοστό 25%.

Επιπλέον, µε σκοπό την άµεση εφαρµογή του µέτρου προτείνει την

κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του δεσµεύοντος την επιχείρηση, ότι θα

τηρηθούν οι όροι και προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ένταξή της

στο σύστηµα ηλεκτρονικού ελέγχου. Με τον τρόπο αυτό και τη διενέργεια

αναδροµικών ελέγχων διασφαλίζεται η συνέπεια των επιχειρήσεων στην

καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών.

"Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην άµεση εφαρµογή του µέτρου ενέχει τον

κίνδυνο ελαχιστοποίησης των αναµενόµενων ωφελειών, καθώς η ανάγκη

για την υποστήριξη της υγιούς επιχειρηµατικότητας και τη διατήρηση

χιλιάδων θέσεων εργασίας είναι απαραίτητη στην παρούσα χρονική

περίοδο" τελειώνει την δεύτερη επιστολή του ο ΣΒΕΕ.
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