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Εστάλησαν τα ειδοποιητήρια για τις ασφαλιστικές εισφορές από το ΚΕΑΟ
Σε μαζική αποστολή ειδοποιητηρίων για τακτοποίηση ασφαλιστικών οφειλών προχωρά
το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Σύμφωνα με εντολές που έδωσε
την Τετάρτη ο διοικητής του ΙΚΑ Ροβέρτος Σπυρόπουλος στις ταμειακές υπηρεσίες του
Ιδρύματος, σε περίπτωση που προσέλθει οφειλέτης που έχει λάβει ειδοποίηση για
τακτοποίηση οφειλών από το ΚΕΑΟ θα πρέπει να προβούν στην ρύθμιση ή την εξόφληση
της
οφειλής
σύμφωνα
με
την
ισχύουσα
διαδικασία.
Το ΚΕΑΟ αναλαμβάνει την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ, του
ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ και μόνο ληξιπρόθεσμες οφειλές που είναι πάνω από 5.000 ευρώ.
Πληρώστε την εφορία με ακίνητα
Οι πολίτες, όταν δεν θα έχουν άλλο τρόπο να εξοφλήσουν τα πάσης φύσεως χρέη τους, θα
προσφεύγουν στην εκχώρηση των ακινήτων προς το Ελληνικό Δημόσιο και θα γίνεται
συμψηφισμός των οφειλών με την αξία του ακινήτου που θα αποτιμάται κατά
περίπτωση βάσει ειδικής μεθοδολογίας, όπως προβλέπει το άρθρο 9 του νομοσχεδίου για
τη φορολογία ακινήτων. Με αυτόν τον τρόπο οι οφειλέτες θα αποφεύγουν τις ποινικές
διώξεις
και
τη
φυλακή.
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Όπως προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση που θα φέρει το υπουργείο Οικονομικών προς
ψήφιση στη Βουλή το επόμενο διάστημα, όσοι αδυνατούν να εξοφλήσουν με μετρητά τα
χρέη
τους
θα
έχουν
τις
εξής
επιλογές:
1ον. Να μεταβιβάσουν σε τρίτον την πλήρη κυριότητα του ακινήτου με ταυτόχρονη
εκχώρηση της απαίτησης καταβολής του τιμήματος ή μέρους αυτού στο Ελληνικό
Δημόσιο.
2ον. Να παραχωρήσουν στο Ελληνικό Δημόσιο την πλήρη κυριότητα ακινήτου ίσης
τουλάχιστον αξίας με το ποσό του εξοφλούμενου φόρου. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός
ότι αν μεταβιβάσει ο φορολογούμενος - οφειλέτης στο Δημόσιο ακίνητο μεγαλύτερης
αξίας από τη συνολική οφειλή και υπάρχει διαφορά υπέρ του ελληνικού δημοσίου μεταξύ
της αξίας του ακινήτου που μεταβιβάζεται και της ληξιπρόθεσμης οφειλής, το
υπερβάλλον ποσό δεν επιστρέφεται. Η διαδικασία εξόφλησης του φόρου με τη
μεταβίβαση ακινήτων του οφειλέτη θα καθορίζεται με απόφαση του γενικού γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων.
Ελεύθεροι υπό όρους οι Κασιδιάρης, Παναγιώταρος, Μίχος
Με κοινή απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την απολογία
τους οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής Ηλίας Κασιδιάρης, Ηλίας Παναγιώταρος και Νίκος
Μίχος.
Προφυλακιστέος
κρίθηκε
μόνο
ο
Γιάννης
Λαγός.
Στον Ηλία Κασιδιάρη επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη
χώρα και της καταβολής εγγύησης 50.000 ευρώ. Στους Ηλία Παναγιώταρο και Νίκο Μίχο
επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Στη ΓΑΔΑ και
στη συνέχεια στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Γιάννης Λαγός.
«Η δικαστική διερεύνηση συνεχίζεται», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης
Μιχελάκης, σε ένα πρώτο του σχόλιο μετά την είδηση ότι οι Ηλίας Κασιδιάρης, Ηλίας
Παναγιώταρος
και
Νίκος
Μίχος
αφέθηκαν
ελεύθεροι
υπό
όρους.
Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο κ. Μιχελάκης τάχθηκε κατά της «ποδοσφαιρικής λογικής ποιος
έχασε,
ποιος
κέρδισε»
και
συμπλήρωσε:
«Μήπως
βιαζόμαστε
λίγο;»
«Υπάρχουν διώξεις και κατηγορίες για κακουργηματικές πράξεις και αυτό δεν πρέπει να
το ξεχνάμε», συνέχισε ο ΥΠΕΣ, συμπληρώνοντας ότι το γεγονός ότι οι τρεις εκ των
τεσσάρων βουλευτών της Χρυσής Αυγής αφέθηκαν ελεύθεροι «δεν σημαίνει ότι δεν
έχουν τελεστεί κακουργηματικές πράξεις»
Στο μεταξύ, στην αντεπίθεση περνά η Χρυσή Αυγή μετά την απόφαση ανακριτή και
εισαγγελέα να μην προφυλακιστούν οι βουλευτές της Κασιδιάρης, Παναγιώταρος και
Μίχος. Για την προφυλάκιση Λαγού αναφέρει ότι προφανώς έγινε για πολιτικούς λόγους.
Αφού χαρακτηρίζουν το κατηγορητήριο «σαθρό και επιστημονικής φαντασίας»,
αναφέρουν ότι «η ελληνική δικαιοσύνη αρνήθηκε να εκτελέσει το πολιτικό έγκλημα της
κατοχικής κυβέρνησης των ξενόδουλων».
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∆ιορία έως τα τέλη Οκτωβρίου δίνει η τρόικα στην κυβέρνηση
∆ιορία ενός µήνα, ως το τέλος Οκτωβρίου, δίνει σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες η τρόικα
στην κυβέρνηση για να προετοιµάσει τις δράσεις που παραµένουν ανεκτέλεστες για την υπόδόση του 1 δισ. ευρώ, καθώς και για να προσδιορίσει το πως θα κλείσουν τα κενά του
προϋπολογισµού του 2014, κυρίως λόγω των ασφαλιστικών ταµείων, όπου η «τρύπα»
προσδιορίζεται από τους δανειστές στο 1,5 δισ. ευρώ.
Την Τρίτη ο εκπρόσωπος του Ολι Ρεν, ο Σάιμον Ο' Κόνορ, ξεκαθάρισε από τις Βρυξέλλες
ότι «υπάρχει ακόμη πάρα πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει για να εκπληρωθούν των 4
ορόσημα για την εκταμίευση της δόσης του 1 δισ. ευρώ που απομένει από τον Ιούλιο».
Ερωτηθείς πότε θα επιστρέψουν οι επικεφαλής των τρόικας στην Αθήνα απάντησε
ότι«δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να προσδιορίσει ακριβώς πότε»...
Τελευταία ευκαιρία από την Εκκλησία στη Φωκάς
Ακόμα μία ευκαιρία στην εταιρεία Φωκάς, να επαναλειτουργήσει το πολυκατάστημα
στην οδό Τσιμισκή, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αποφάσισε να δώσει η Εκκλησία
«μέσα στη μεγαθυμία της και με πρωτοβουλία του ίδιου του Παναγιωτάτου Άνθιμου»,
όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, νομικός σύμβουλος της Ιεράς
Μητρόπολης Θεσσαλονίκης και της μονής Αγίας Θεοδώρας, Θεόδωρος Ζέρβας.
Στο πλαίσιο αυτό, η πλευρά της Εκκλησίας -σύμφωνα με τον κ. Ζέρβα- ζήτησε από την
εταιρεία να της παραδώσει μέχρι την προσεχή Πέμπτη το ποσό των 370.000 ευρώ που
έχει ήδη στα χέρια της η διοίκηση κι εφόσον αυτό συνοδεύεται κι από μια εγγυητική
επιστολή από οποιαδήποτε από τις πιστώτριες τράπεζες, που θα πιστοποιεί ότι θα βρεθεί
λύση για την αποπληρωμή και της υπόλοιπης οφειλής (ύψους 830.000 ευρώ) της
επιχείρησης, τότε το πολυκατάστημα θα μπορέσει να επαναλειτουργήσει, από την
επόμενη κιόλας ημέρα.
Την Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών υποδέχτηκε η Θεσσαλονίκη
Την Ολυμπιακή Φλόγα της Λαμπαδηδρομίας των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
«SOCHI 2014», υποδέχτηκε σήμερα ο δήμος Θεσσαλονίκη. Η Φλόγα μπήκε στα όρια του
δήμου Θεσσαλονίκης στις 10:06 από την οδό Ακριτών και Λαγκαδά και συνέχισε την
πορεία
της
στις
οδούς
Εγνατία,
Δωδεκανήσου
και
Σαλαμίνος.
Το Βωμό άναψε η λαμπαδηδρόμος Αναστασία Γκόγκου, αθλήτρια της χιονοδρομίας
ελεύθερης κατάβασης, εκπρόσωπος της Ελλάδας στην πρώτη Ολυμπιάδα Νέων και μια
από τις μεγαλύτερες ελπίδες της χώρας στο άθλημα της χιονοδρομίας.
Ένας στους δύο Ευρωπαίους θεωρεί αποτυχημένες τις πολιτικές λιτότητας
Αποτυχημένες κρίνει τις πολιτικές λιτότητας, που εφαρμόζονται από την αρχή της
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κρίσης, πάνω από το 50% των Ευρωπαίων, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου
Gallup
για
την
πλατφόρμα
«Debating
Europe».
Ειδικότερα, το 51% των πολιτών της Ε.Ε. εκτιμά ότι οι πολιτικές λιτότητας που
εφαρμόστηκαν για την ανάταξη των δημοσιονομικών δεν έχουν αποτέλεσμα. Μόνο ένα
5% πιστεύει το αντίθετο, ενώ το 34% θεωρεί ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να
επιτύχουν
οι
πολιτικές.
Όπως ήταν αναμενόμενο, τα πιο αρνητικά ποσοστά καταγράφηκαν στις χώρες που έχουν
ενταχθεί σε προγράμματα στήριξης: 80% στην Ελλάδα, 68% στην Πορτογαλία και 64%
στην Κύπρο. Όμως, το ποσοστό είναι μόλις 34% στην Ιρλανδία, η οποία ετοιμάζεται να
βγει από το πρόγραμμα διάσωσης. Την ίδια ώρα, το 60% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι
υπάρχουν καλύτερες λύσεις από τη λιτότητα. Τα πιο υψηλά ποσοστά καταγράφηκαν
στην Ελλάδα (94%), στην Πορτογαλία (81%) και στην Ισπανία (80%). Μόνο το 22% των
Ευρωπαίων εκτιμά ότι οι πολιτικές λιτότητας ωφελούν όλη την Ευρώπη, έναντι του 67%
που πιστεύει ότι οι πολιτικές αυτές δεν ευνοούν παρά ορισμένα κράτη μέλη.
Όταν τούς ζητήθηκε να κατονομάσουν χώρες, ανέφεραν πρώτη τη Γερμανία (77% των
απαντήσεων), με δεύτερη τη Γαλλία (48%) και τρίτη τη Βρετανία (39%). Η Ελλάδα
(23%) βρέθηκε στην τέταρτη θέση, μπροστά από την Ιταλία και την Ισπανία (20%).
Λέτα: Η Ιταλία διατρέχει μοιραίο κίνδυνο
«Οι πολίτες δεν θέλουν αίμα και αρένα», δήλωσε ο Ενρίκο Λέτα μιλώντας στη Γερουσία,
λίγο πριν από την κρίσιμη ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνησή του. «Η Ιταλία διατρέχει
μοιραίο κίνδυνο», είπε και συμπλήρωσε: «Σε μία δημοκρατία οι ποινές ισχύουν».
Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας έκανε τις εν λόγω δηλώσεις μετά από ένα διήμερο
δραματικών εξελίξεων, με το κόμμα του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, να οδηγείται σε
κατάρρευση καθώς ανοιχτά πλέον ανώτατα στελέχη του καλούν τους βουλευτές να
αψηφήσουν τον Καβαλιέρε και να στηρίξουν την κυβέρνηση Ενρίκο Λέτα στη σημερινή
κρίσιμη ψήφο εμπιστοσύνης. Ο γενικός γραμματέας του κόμματος και υπουργός
Εσωτερικών Αντζελίνο Αλφάνο και ο υπουργός Μεταφορών Μαουρίτσιο Λούπι -οι οποίοι
υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους κατόπιν εντολής Μπερλουσκόνι- ζήτησαν από το κόμμα
να πουν «ναι» στην ψήφο εμπιστοσύνης, τινάζοντας στον αέρα την προσπάθεια του
Μπερλουσκόνι να οδηγήσει σε κατάρρευση την κυβέρνηση.

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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