05 Ιουνίου 2014

Μέχρι τις 10 Ιουνίου η προθεσμία για το ΓΕΜΗ
Λήγει στις 10 Ιουνίου η προθεσµία υποβολής των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων των
Κεφαλαιουχικών Εταιρειών στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) για το οικονοµικό έτος
2014 (χρήση 2013), υπενθυµίζει το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το
ΥΠΑΑΝ συνιστά την έγκαιρη υποβολή, καθώς πιθανή συσσώρευση αιτηµάτων καταχώρησης
κατά τις τελευταίες ώρες της προθεσµίας, δηµιουργεί τεράστιο όγκο εισερχοµένων
πληροφοριών και καθυστερήσεις στην καταχώρηση των στοιχείων. Συνιστά επίσης, την
υποβολή των στοιχείων µε χρήση της ηλεκτρονικής εφαρµογής που είναι διαθέσιµη στην
ιστοσελίδα
του
ΓΕΜΗ
http://www.businessportal.gr/.
Η αίτηση καταχώρησης των οικονοµικών καταστάσεων κάθε εταιρείας συνοδεύεται από τα
προβλεπόµενα στη νοµοθεσία έγγραφα που είναι:
1. Ισολογισµός, Κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως, Πίνακας αποτελεσµάτων χρήσεως,
Έκθεση ελεγκτών εφόσον υπάρχει
2. Προσάρτηµα
3. Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ∆ιαχειριστή
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Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Αθανάσιος Σκορδάς, καλεί τις υπόχρεες εταιρείες να υποβάλλουν
τις καταστάσεις εγκαίρως, ώστε να αποφευχθεί κάθε ταλαιπωρία και χρονική επιβάρυνση.
Αναβάλλεται η δημοσιοποίηση της έκθεσης του ΔΝΤ για την Ελλάδα
Ο επικείμενος ανασχηματισμός, αλλά και η λήξη των εργασιών της Ολομέλειας της
Βουλής θεωρούνται οι πιο πιθανοί λόγοι που οδήγησαν την Διοίκηση του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου στο να προχωρήσει αιφνιδίως στην αναβολή της δημοσιοποίησης
της έκθεσης αξιολόγησης του Ταμείου για την Ελλάδα. Το ΔΝΤ είχε ενημερώσει χθες το
απόγευμα τους δημοσιογράφους που καλύπτουν το Ταμείο πως η έκθεση αξιολόγησης θα
τους δινόταν στη μία σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδας. Ωστόσο, χθες αργά το βράδυ
ανακοινώθηκε πως η έκθεση δεν θα δημοσιοποιηθεί σήμερα Πέμπτη, αλλά την επόμενη
εβδομάδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του in.gr η 210σέλιδη έκθεση του ΔΝΤ αναγνωρίζει τη
δημοσιονομική πρόοδο της Ελλάδας, ωστόσο διατυπώνει μια σειρά από συστάσεις για
μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να
υλοποιηθούν έως το τέλος του έτους. Για το δημοσιονομικό κενό του 2015 η έκθεση του
ΔΝΤ αναφέρει πως θα προσδιορισθεί τον Οκτώβριο κατά τη σύνταξη του νέου
Προϋπολογισμού και υιοθετεί προσωρινά τους στόχους του νέου Μεσοπρόθεσμου 20152018 (δημοσιονομικό κενό 900 εκατ. ευρώ το 2015 και 1,8 δισ. ευρώ σωρευτικά έως το
2016).
Προς παραίτηση ο Χ. Θεοχάρης
Την παραίτησή του αναμένεται να υποβάλει στη κυβέρνηση ο Γενικός Γραμματέας
Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης. Το τελευταίο διάστημα σε κεντρικό κυβερνητικό
επίπεδο εκδηλώθηκε έντονη αμφισβήτηση και κριτική προς το πρόσωπο του Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Αποκορύφωμα ήταν η κριτική που του ασκήθηκε μετά τις
εκλογές αναφορικά με χειρισμούς του που επηρέασαν το εκλογικό σώμα.
Ο κ. Θεοχάρης εμφανίζεται κατά πληροφορίες ιδιαιτέρως ενοχλημένος από την κριτική
του Μεγάρου Μαξίμου και φέρεται να θεωρεί πως δεν αναγνωρίζεται το σημαντικό έργο
που επιτέλεσε τους τελευταίους 18 μήνες ως επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με συνεργάτες του, χωρίς την απαραίτητη πολιτική στήριξη
δεν είναι εφικτή η υλοποίηση των κρίσιμων μεταρρυθμίσεων στη φορολογική διοίκηση,
και στη βάση αυτή ο κ. Θεοχάρης αισθανόταν όλο το προηγούμενο διάστημα
«αποδυναμωμένος».
Σημειώνεται ότι αυτή την ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η έκτακτη συνάντηση του υπουργού
Οικονομικών, Γιώργου Στουρνάρα με τον γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
Στα 5,3 δισ. ευρώ ανήλθαν τα «φέσια» του Δημοσίου τον Απρίλιο
Στα 5,296 δισ. ευρώ αυξήθηκαν τα «φέσια» του Δημοσίου τον Απρίλιο, από 5,2 δισ. ευρώ
τον Μάρτιο. Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη το υπουργείο
Οικονομικών οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της Γενικής Κυβέρνησης σημείωσαν αύξηση τον
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Απρίλιο στα 4,765 δισ. ευρώ από 4,71 δισ. ευρώ τον Μάρτιο 2014. Αν αθροιστούν και οι
εκκρεμείς επιστροφές φόρων ύψους 531 εκατ. ευρώ, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τον
Απρίλιο άγγιξαν συνολικά τα 5,3 δισ. ευρώ.
Οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων αυξήθηκαν τον Απρίλιο στα 3,03 δισ. ευρώ, έναντι
2,925 δισ. ευρώ τον Μάρτιο. Τα χρέη του ΕΟΠΠΥ αυξήθηκαν στα 2,01 δισ. ευρώ, από 1,88
δισ. ευρώ τον Μάρτιο. Μείωση κατέγραψαν οι οφειλές των νοσοκομείων που ανήλθαν σε
831 εκατ. ευρώ, από 885 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο.
Μειώθηκαν τον Απρίλιο οι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ
Μειώθηκε τον Απρίλιο ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα του ΟΑΕΔ,
ενώ από τα στοιχεία του οργανισμού προκύπτει ότι τον ίδιο μήνα μόλις 1 στους 10
ανέργους έλαβε επίδομα ανεργίας. Συγκεκριμένα, το σύνολο των εγγεγραμμένων
ανέργων στον ΟΑΕΔ ανήλθε το Απρίλιο στα 993.118 άτομα, έναντι 1.054.626 τον Μάρτιο.
Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ που έλαβαν επίδομα ανεργίας ήταν μόλις
102.026 άτομα (από 105.694 τον Μάρτιο), ήτοι σχεδόν το 10% του συνόλου.
Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας για τον
μήνα Απρίλιο ανήλθε σε 828.299 άτομα. Εξ αυτών οι 444.492 (ποσοστό 53,66%) ήταν
εγγεγραμμένα στα μητρώα του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των
12 μηνών και 383.807 άτομα (ποσοστό 46,34%) εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα
μικρότερο των 12 μηνών.
Απορρίπτει η κυβέρνηση τις βολές για το κλείσιμο της Βουλής
Να υποβαθμίσει τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τη διακοπή των
εργασιών της Ολομέλειας της Βουλής επιχειρεί η κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι η
απόφαση δεν εμποδίζει το κυβερνητικό έργο και δεν υποκρύπτει ανησυχία για
διαφοροποιήσεις από τους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
«Δεν υπήρχε ουσιαστικός λόγος για παράταση των εργασιών της Ολομέλειας έως τον
Ιούλιο. Όσοι αντιδρούν το κάνουν αποκλειστικά και μόνο για να σηκώσουν
αντιπολιτευτική σκόνη...» είναι το κυβερνητικό μήνυμα.Πηγές του Μεγάρου Μαξίμου
ανέφεραν στα Νέα ότι δεν είναι ασυνήθιστο να ολοκληρώνεται η σύνοδος της Ολομέλειας
στις αρχές Ιουνίου (το 2009 η Βουλή είχε κλείσει στις αρχές Μαΐου), ενώ άφηναν να
εννοηθεί ότι η κίνηση συνδέεται περισσότερο με τον επικείμενο ανασχηματισμό.
Μαρκογιαννάκης: Θα γίνει έρευνα για τα έκτροπα στο διάδρομο της Βουλής
Αν και επίσημη αντίδραση της Βουλής δεν υπήρξε για τα έκτροπα που σημειώθηκαν χθες,
στο διάδρομο έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας, κατά την είσοδο των Μιχαλολιάκου,
Παππά και Λαγού για τη διαδικασία της άρσης ασυλίας τους, σήμερα ο α' αντιπρόεδρος
του Σώματος Χρ.Μαρκογιαννάκης δήλωσε ότι θα διεξαχθεί έρευνα και θα κινηθεί η
πειθαρχική διαδικασία για εκείνους που εμπλέκονται.
Χθες λίγο πριν από την έναρξη της διαδικασίας, περίπου στις 12:00, ομάδα υπαλλήλων
της Χρυσής Αυγής και συγγενών των προφυλακισμένων βουλευτών που πήραν άδειες
3

εισόδου στη Βουλή, συνοδεύοντας τους Μιχαλολιάκο, Παππά και Λαγό, φώναζαν τα
συνθήματα: «άκου αρχηγέ και άκου το καλά ξεφτίλισες το σύστημα για άλλη μια φορά»,
καθώς επίσης «αίμα, τιμή, Χρυσή Αυγή». Σημειώνεται ότι το προκλητικό επεισόδιο
σημειώθηκε ενώπιον της φρουράς της Βουλής, που δεν έλαβε εντολή για κάποιου είδους
επέμβαση.
Σήμερα η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον ΟΛΘ
Έως τις 5 το απόγευμα σήμερα, θα πρέπει όσοι ενδιαφέρονται για να αποκτήσουν το
έλεγχο του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, παίρνοντας το 67% του ΟΛΘ ΑΕ, να εκδηλώσουν το
ενδιαφέρον τους στη σύμβουλο Morgan Stanley.
Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ της η voria.gr, σε πρώτη φάση ενδιαφέρον αναμένεται να
εκδηλωθεί από πολλούς υποψηφίους, ενώ δεν αποκλείεται να είναι ακόμη μεγαλύτερο
και εκείνου που εκδηλώθηκε για τον ΟΛΠ. Σημειώνεται ότι για τον ΟΛΠ κατατέθηκαν έξι
φάκελοι. Εκτιμάται ότι μέσα στους διεκδικητές του πρώτου γύρου, θα είναι η Hutchison,
η οποία επανειλημμένα έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για το λιμάνι της
Θεσσαλονίκης. Επίσης, πολύ πιθανή θεωρείται η συμμετοχή των Ρωσικών Σιδηροδρόμων
(RZD).
G7: Έτοιμη για επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας για την Ουκρανία
Η ομάδα των G7 -των πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών- ανακοίνωσε την Τετάρτη
ότι είναι έτοιμη να επιβάλει αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, εάν οι ταραχές στο
ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας δεν τεθούν υπό έλεγχο.
«Είμαστε προετοιμασμένοι να εντείνουμε τις στοχευμένες κυρώσεις και να εξετάσουμε το
ενδεχόμενο επιπρόσθετων περιοριστικών μέτρων για την επιβολή περαιτέρω κυρώσεων
στη Ρωσία, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο», δήλωσαν σε κοινή
ανακοίνωσή τους οι ηγέτες της G7, μετά το τέλος της συνεδρίασης που
πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Η Γερμανίδα καγκελάριος, Άνγκελα Μέρκελ, δήλωσε
σε συνέντευξη Τύπου ότι η Δύση θα ελέγξει «ξανά και ξανά» ώστε να διαπιστωθεί εάν
υπήρξε πρόοδος σχετικά με την αποκλιμάκωση της κατάστασης στην ανατολική
Ουκρανία, όπου οι κυβερνητικές δυνάμεις μάχονται κατά των αυτονομιστών.
Προκαλεί ο Φάρατζ: Όταν η Ελλάδα βγει από το ευρώ, θα πάω εκεί για φθηνές
διακοπές
Την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ προέκρινε ως… λύση ο ηγέτης του βρετανικού
Κόμματος Ανεξαρτησίας (UKIP) Νάιτζελ Φάρατζ λέγοντας ότι έτσι θα υποτιμήσει το
νόμισμά της και θα γίνει «καυτός» τουριστικός προορισμός. Σύμφωνα με το Travel
Weekly, ο Φάρατζ μιλώντας στο ετήσιο τουριστικό συνέδριο ΙΤΤ στη Μάλτα, δεσμεύτηκε
να αγοράσει ένα «πακέτο» διακοπών στην Ελλάδα από βρετανικό ταξιδιωτικό
πρακτορείο, αν η Ελλάδα βγει από την Ευρωζώνη.
Ο Φάρατζ χαρακτήρισε το ευρώ «καταστροφή» και είπε πως η Ελλάδα θα φύγει και θα
επιστρέψει στη δραχμή. «Θα υποστούν ραγδαία υποτίμηση, πιθανότατα της τάξης του
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75%, και όλοι εσείς θα έχετε αρκετή δουλειά, διότι η Ελλάδα θα γίνει ο Νο1 προορισμός
διακοπών στον κόσμο» είπε.

Oι 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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