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Αποσύρεται η διάταξη για το πρόστιµο των 1.000 για µη έκδοση απόδειξης
Αποσύρεται τελικώς η διάταξη του υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης για το πρόστιµο
των 1.000 ευρώ σε περιπτώσεις µη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων.
Στενοί συνεργάτες του υπουργού Οικονοµικών δήλωσαν στο in.gr πως είχαν πλήρη άγνοια για
τη διάταξη που προέβλεπε την επιτόπια βεβαίωση φορολογικής παράβασης και επιβολή
προστίµου από εφοριακούς και από αστυνοµικούς.
Η Standard & Poor's επιβεβαίωσε την αξιολόγηση «Β-/Β» για την Ελλάδα
Εξισορρόπηση της ελληνικής οικονομίας διαπιστώνει ο οίκος αξιολόγησης Standard &
Poor's. Αν και αναγνωρίζει τη δημοσιονομική πρόοδο και την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας , ωστόσο υπογραμμίζει πως τόσο το χρέος
της γενικής κυβέρνησης, όσο και το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας είναι υπερμεγέθη.
Σε έκθεση που δημοσιοποίησε η Standard & Poor's επιβεβαίωσε την αξιολόγηση «Β-/Β»
για την Ελλάδα, διατηρώντας σταθερές τις προοπτικές (οutlook). Σύμφωνα με τους
αναλυτές της S&P το μειωμένο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, η αξιοσημείωτη
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προσαρμογή του προϋπολογισμού και η βελτιωμένη ανταγωνιστικότητά της ελληνικής
οικονομίας καταδεικνύουν εξισορρόπηση.
Συγκεκριμένα, η S&P αναφέρει ότι η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση «Β-» για την Ελλάδα
αντικατοπτρίζει τις αβέβαιες προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης, το υψηλό κρατικό
χρέος και τη σημαντική θέση εξωτερικού χρέους.
«Η Ελλάδα επέστρεψε» το μήνυμα Σαμαρά από τη Νέα Υόρκη
«Η Ελλάδα επέστρεψε ως ισοδύναμο μέλος της Ευρωζώνης στον δρόμο της
σταθερότητας, της ανάκαμψης και της ανάπτυξης» διεμήνυσε ο πρωθυπουργός Αντώνης
Σαμαράς από το βήμα της εκδήλωσης που διοργάνωσε στο Μανχάταν το Hellenic
Initiative, με ομιλητές τον ίδιο και τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον και με θέμα
«Επενδύοντας
στο
μέλλον
της
Ελλάδας».
Αναφερόμενος στο ταξίδι του είπε ότι «το βασικό θέμα είναι η σταθερότητα. Η Ελλάδα
σταθεροποιείται οικονομικά και πολιτικά και έχει γίνει προπύργιο σταθερότητας στην
ευρύτερη περιοχή. Η σταθεροποίηση της Ελλάδας έχει θετικές επιπτώσεις πέρα από τα
σύνορά της. Η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που ήταν πριν από έναν χρόνο.
Πέρυσι η Ελλάδα εθεωρείτο πρόβλημα σε μία σταθερή περιοχή, τώρα είναι το σημείο
σταθερότητας σε μία περιοχή που δυστυχώς αποσταθεροποιείται».
Ξεκίνησε η αποστολή των εκκαθαριστικών ΦΑΠ 2013
Στην αποστολή 500.000 εκκαθαριστικών ΦΑΠ 2013 προχώρησε η Γενική Γραµµατεία
∆ηµοσίων Εσόδων. Τα ειδοποιητήρια απεστάλησαν σε ιδιοκτήτες µε ακίνητη περιουσία
αντικειµενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ.
Όποιος διαπιστώσει ότι ορισµένα από τα στοιχεία των ακινήτων δεν ανταποκρίνονται στην
πραγµατικότητα, έχει το δικαίωµα να υποβάλλει τροποποιητική δήλωση στοιχείων ακινήτων
µέσω του Taxisnet.
Νέα παρτίδα εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου εισοδήματος
Νέα παρτίδα εκκαθαριστικών σημειωμάτων αναμένεται να αποστείλει σήμερα η Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Σημειωμάτων του υπουργείου Οικονομικών, με ημερομηνία
βεβαίωσης του φόρου στις 30 Σεπτεμβρίου, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα εξόφλησης
του σε δύο δόσεις έως το τέλος του έτους.
Στη νέα αυτή σειρά εκκαθαριστικών θα περιλαμβάνονται όσοι έχουν υποβάλει κανονικά
τις δηλώσεις τους εντός των προθεσμιών, όπως και οι φορολογούμενοι που υπέβαλαν τα
δικαιολογητικά τους ύστερα από πρόσκληση της εφορίας.
Αποκήρυξε το ναζισμό, τη βία και τα κείμενα της νιότης του ο N.Μιχαλολιάκος -Η
θεωρία των «καθαρών χεριών» βάση της απολογίας Παππά
Άλλο πρόσωπο εντός, άλλο πρόσωπο εκτός του γραφείου του ανακριτή εμφάνισε ο
αρχηγός της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος. Όπως προκύπτει από το περιεχόμενο
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της απολογίας του, αποκήρυξε το ναζισμό, τη βία και τα κείμενα της νιότης του, ωστόσο
εξερχόμενος της Ευελπίδων φώναξε: «Ζήτω η νίκη», κατά το ναζιστικό σύνθημα «Sieg
Heil».
Σύμφωνα με το περιεχόμενο της απολογίας τού Ν.Μιχαλολιάκου, που αποκαλύπτει το
«Βήμα», ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής δηλώνει ότι δεν ασπάζεται τον εθνικοσοσιαλισμό
της Γερμανίας του Μεσοπολέμου, καταδικάζει όλες τις μορφές βίας και αρνείται ότι
γνώριζε για την ύπαρξη ταγμάτων εφόδου. Παράλληλα δηλώνει ότι δεν συμφωνεί με τα
κείμενα της νιότης του, πριν από 35 χρόνια δηλαδή, στο περιοδικό της Χρυσής Αυγής.
Τη θεωρία των «καθαρών χεριών» χρησιμοποίησε ο Χρήστος Παππάς για να υποστηρίξει
ενώπιον του ανακριτή το επιχείρημα ότι η δίωξη εναντίον των βουλευτών της Χρυσής
Αυγής είναι πολιτική. Ο υπαρχηγός της ΧΑ υποστήριξε ότι οι διαπλεκόμενοι πολιτικοί
όλων των κομμάτων επιχειρούν να πλήξουν την «καθαρή» Χρυσή Αυγή και όπως τόνισε
όταν η ΧΑ κυβερνήσει τον τόπο θα τους οδηγήσει στην Δικαιοσύνη. Παράλληλα, ζήτησε
να μην μείνει μακριά από τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα.
Τόσο ο προφυλακισθείς αρχηγός της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος όσο και ο
βουλευτής Γιάννης Λαγός οδηγήθηκαν, χθες, λίγο μετά τις 17:00 στις φυλακές
Κορυδαλλού. Το δρόμο για τον Κορυδαλλό πήρε και ο υπαρχηγός της Χρυσής Αυγής
Χρήστος Παππάς, έχοντας κριθεί με σύμφωνη γνώμη ανακριτών και εισαγγελέων
προφυλακιστέος μετά την απολογία του.
Η ανθυπαστυνόμος Βενετία Πόπορη μεταφέρθηκε στις γυναικείες φυλακές Ελαιώνα και
ο «πυρηνάρχης» της Νίκαιας Γιώργος Πατέλης, στις φυλακές Μαλανδρίνου, όπου και
βρίσκεται κρατούμενος ο Γιώργος Ρουπακιάς.
Πριν λίγη ώρα παραδόθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο απόστρατος αξιωματικός που
φέρεται εμπλεκόμενος στην υπόθεση της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα. Από την άρση
του απορρήτου των επικοινωνιών έχει προκύψει ότι ο εν λόγω απόστρατος αξιωματικός
ήταν στην περιοχή πριν από τη συμπλοκή και είχε τηλεφωνικές συνομιλίες πριν και μετά
τη δολοφονία Φύσσα με τον καθ' ομολογία δολοφόνο Γ.Ρουπακιά.
Προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα πήρε από την Εκκλησία η "Φωκάς"
Προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα, στις 2 το μεσημέρι, ζήτησε κι έλαβε, αργά χθες το βράδυ, η
πλευρά της εταιρείας "Φωκάς", από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, υπό την
προϋπόθεση, ωστόσο, ότι εντός της τρέχουσας ημέρας θα καταβληθεί ποσό ύψους
75.000 ευρώ - μέρος από το ενοίκιο του Σεπτεμβρίου.
"Αποφασίστηκε να δοθεί άλλη μια ευκαιρία στην επιχείρηση, ώστε η Εκκλησία να μην
θεωρηθεί σε καμιά περίπτωση υπεύθυνη για την έξοδο των εργαζομένων στο δρόμο"
δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, νομικός σύμβουλος της Ιεράς
Μητρόπολης Θεσσαλονίκης και της μονής Αγίας Θεοδώρας, Θεόδωρος Ζέρβας.
Εάν, λοιπόν, η επιχείρηση δεν καταβάλλει εντός της ημέρας το ποσό των 75.000 ευρώ και
δεν προσέλθει τη Δευτέρα, ως τις 2 το μεσημέρι, με την εγγυητική επιστολή, από
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οποιαδήποτε από τις πιστώτριες τράπεζες, τότε η συνεργασία των δύο πλευρών θα
διακοπεί και άμεσα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός.
Στα μεγάλα «θύματα» της κρίσης ο ευρωπαϊκός κατασκευαστικός κλάδος
Σημαντική αρνητική επίδραση στον ευρωπαϊκό κατασκευαστικό κλάδο έχει η οικονομική
ύφεση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έκθεσης της εταιρείας Deloitte με την οποία
μελετώνται οι αποδόσεις των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών κατασκευαστικών ομίλων το
2012.
Συνολικά το μέγεθος της Ευρωπαϊκής κατασκευαστικής αγοράς το 2013 αναμένεται να
φτάσει τα 1,27 τρισ. ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι ο ευρωπαϊκός κατασκευαστικός
κλάδος θα βρεθεί πολύ πιο κάτω από τα επίπεδα των μέσων της δεκαετίας του ‘90.
Σύμφωνα με την Deloitte, το 2012 ήταν η πέμπτη συνεχής χρονιά που καταγράφεται
συρρίκνωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας (με στοιχεία Ευρωπαϊκής
Επιτροπής).
Ημέρα πένθους στην Ιταλία για την πολύνεκρη τραγωδία με θύματα μετανάστες
Ημέρα εθνικού πένθους κήρυξε η Ιταλία, μετά την πολύνεκρη τραγωδία με σκάφος που
μετέφερε αφρικανούς μετανάστες στις ακτές της Λαμπεντούζα. Το σκάφος που μετέφερε
εκατοντάδες μετανάστες βυθίστηκε ανοιχτά του νησιού, παρασέρνοντας στον θάνατο
δεκάδες άτομα. Πρόκειται για μία από τις χειρότερες τραγωδίες που λαμβάνει χώρα
ανοιχτά των ιταλικών ακτών.
Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 130 σοροί, ωστόσο ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται
να αυξηθεί, καθώς οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 200 άτομα. Εκατό πενήντα πέντε
άνθρωποι κατάφεραν να σωθούν.
Θέλοντας να τονίσει τη δραματικότητα της κατάστασης, ο επικεφαλής των υπηρεσιών
υγείας της Λαμπεντούζα είπε: «Χρειαζόμαστε μόνο φέρετρα, όχι ασθενοφόρα».

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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