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Τα τεκμήρια φεύγουν, το περιουσιολόγιο έρχεται για μισθωτούς-συνταξιούχους
Καταργούνται όπως όλα δείχνουν τα τεκμήρια για μισθωτούς και συνταξιούχους, καθώς
από το 2014 θα έχει ολοκληρωθεί το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο της ΓΓΠΣ.
Διατηρούνται όμως για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Την κατάργηση των τεκμηρίων
προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας σε συνέντευξη που
παραχώρησε σε τηλεοπτικό σταθμό. Αναγνώρισε μάλιστα ότι αυτά σε πολλές
περιπτώσεις λειτούργησαν άδικα για χιλιάδες μισθωτούς ή συνταξιούχους που
πλήρωσαν φόρους.
Με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου, τα τεκµήρια δεν θα έχουν νόηµα,
δεδοµένου ότι οι ∆ΟΥ θα γνωρίζουν και δεν θα εικάζουν τις δαπάνες του φορολογούµενου.
Στο περιουσιολόγιο θα καταγράφονται αναλυτικά όλες οι δαπάνες από τράπεζες, δάνεια,
καταθέσεις κλπ όπως και η ακίνητα που έχει στην κατοχή του ο φορολογούµενος. Ουσιαστικά
η Εφορία θα ανοίγει για κάθε φορολογούµενο έναν ηλεκτρονικό «φάκελο» και ανάλογα µε τη
συµπεριφορά του θα καθορίζεται η επιβάρυνση.
Πάντως, ακόµα και σήµερα ο φορολογούµενος µπορούσε να αποφύγει την παγίδα των
τεκµηρίων, αρκεί να επικαλείτο εισοδήµατα παρελθόντων ετών ή εισοδήµατα που είχαν ήδη
φορολογηθεί ή απαλλαγεί νόµιµα.
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Έως 30 Οκτωβρίου οι αιτήσεις υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο
Στις 30 Οκτωβρίου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στον αναπτυξιακό
νόμο, οι οποίες θα αξιολογηθούν από τον Νοέμβριο του 2013.Αυτό υπενθυμίζει με
ανακοίνωσή της η Διεύθυνση 'Εγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων, του
υπουργείου Ανάπτυξης.
Οι αιτήσεις υπαγωγής που θα υποβληθούν, από 31 Οκτωβρίου έως 30 Απριλίου 2014, θα
αξιολογηθούν από τον Μάιο του 2014, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 8 του Ν.3908/11 όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει από την παράγραφο 5
του άρθρου 23 του Ν.4146/13.
Η Ελλάδα ίσως χρειαστεί νέα βοήθεια μετά το 2014, λέει ο Ρέγκλινγκ
Όταν το τρέχον πρόγραµµα στήριξης ολοκληρωθεί, στα µέσα του 2014, η Ελλάδα πιθανόν να
χρειαστεί «συνέχεια της βοήθειας από τους φίλους της», δήλωσε ο επικεφαλής του
Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθεροποίησης (ΕΜΣ-ESM) Κλάους Ρέγκλινγκ.
∆ιευκρίνισε ότι η περίπτωση οµολόγου 50ετούς διάρκειας δεν έχει συζητηθεί σε καµία
συνάντηση, επισηµαίνοντας ότι η ωρίµαση για την Ελλάδα µέσω του ΕΜΣ είναι ήδη στα 30
χρόνια. Εξέφρασε, δε, την εκτίµηση ότι «η κρίση δεν έχει τελειώσει, αλλά έχουµε διανύσει
περισσότερο από τη µισή διαδροµή».
Ύφεση έως το 2016 στο «κακό σενάριο» των stress test, λέει ο Γ.Προβόπουλος
Οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν επαρκή κεφάλαια για να
αντέξουν δύο ακόμη χρόνια ύφεσης υπό το δυσμενές σενάριο των τεστ αντοχής, δήλωσε
ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιώργος Προβόπουλος.
Στόχος των τεστ αντοχής που διενεργούνται στις τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες της
χώρας είναι να διαπιστωθεί αν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μελλοντικά σοκ μετά την
ανακεφαλαιοποίηση των 28 δισ. ευρώ που ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2013.
Μιλώντας στο Reuters, o κ. Προβόπουλος είπε: «Με βάση το βασικό σενάριο, που
αποτυπώνει την πρόβλεψή μας και την πρόβλεψη της τρόικας, η Ελλάδα θα επιστρέψει
σε ανάπτυξη το 2014. Υπό το δυσμενές σενάριο, η ανάπτυξη ξεκινάει το 2016, με μικρό
αρνητικό
ρυθμό
ανάπτυξης
μέχρι
τότε».
Η κατάσταση εξελίχθηκε πολύ χειρότερα από το δυσμενές σενάριο των τεστ αντοχής για
το διάστημα 2011-2012, αλλά ο κ. Προβόπουλος είπε ότι το τελευταίο δυσμενές σενάριο
δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ως πρόβλεψη των τεστ αντοχής που διενεργούνται στην
Εθνική, την Πειραιώς, την Alpha και την Eurobank.
Θετικό το ισοζύγιο προσλήψεων - απολύσεων τον Σεπτέμβριο
Ικανοποίηση για τα στοιχεία που προέκυψαν μέσω του πληροφοριακού συστήματος
«Εργάνη» για το μήνα Σεπτέμβριο, εμφανίστηκε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης,
δηλώνοντας πως η απόφαση να οριστούν τα υψηλότερα πρόστιμα που έχουν ποτέ
επιβληθεί για την αδήλωτη εργασία «έπιασε τόπο».
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Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, τον μήνα Σεπτέμβριο καταγράφεται ένα καθαρό θετικό
ισοζύγιο προσλήψεων - απολύσεων κατά 63.122 θέσεις εργασίας, γεγονός που οφείλεται,
όπως είπε, στη συμμόρφωση των εργοδοτών και τη «μεταφορά» αδήλωτων
εργαζομένων σε νόμιμες θέσεις εργασίας.
Επιπλέον, όπως ανέφερε, ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι σε επίπεδο 9μήνου
-Ιανουάριο έως Σεπτέμβριο- το αντίστοιχο ισοζύγιο προσλήψεων/απολύσεων στον
ιδιωτικό μισθωτό τομέα της οικονομίας είναι επίσης θετικό κατά 165.702 θέσεις
εργασίας, αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση πρώτου εννεάμηνου έτους από
οποιοδήποτε αντίστοιχο καταγεγραμμένο εννεάμηνο, δηλαδή από το 2001 μέχρι σήμερα.
Στο -1,1% ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο
Στο -1,1% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο από -1,3% τον Αύγουστο, ενώ
ο εναρμονισμένος πληθωρισμός παρέμεινε τον Σεπτέμβριο αμετάβλητος στο -1,0%,
σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ.
Πιο αναλυτικά, από τη σύγκριση του Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή του µηνός
Σεπτεμβρίου 2013, προς τον αντίστοιχο ∆είκτη του Σεπτεμβρίου 2012, προκύπτει μείωση
1,1%, έναντι αύξησης 0,9%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2012
προς το 2011. Ο Γενικός ∆είκτης κατά το µήνα Σεπτέμβριο 2013, σε σύγκριση µε τον
Αύγουστο 2013, παρουσίασε αύξηση 2,6%, έναντι αύξησης 2,5% που σημειώθηκε κατά
την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους .
Στην τρόικα οι προτάσεις της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης
Αίτημα στην τρόικα να μειωθεί ο φόρος στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 15% υπέβαλε,
σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Το αίτημα
υποβλήθηκε παράλληλα με το σχέδιο για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης στα 35
λεπτά το λίτρο (από 28 λεπτά πέρυσι) και τη διεύρυνση των εισοδηματικών και άλλων
κριτηρίων, προκειμένου να αυξηθούν οι δικαιούχοι του. Σύμφωνα με πληροφορίες το
σχέδιο αυτό προβλέπει και την προκαταβολή του 25% του επιδόματος θέρμανσης στους
δικαιούχους.
Αν η τρόικα εγκρίνει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο
θέρμανσης, η επίπτωση στην τελική τιμή αγοράς του πετρελαίου υπολογίζεται σε
περίπου 4 λεπτά το λίτρο. Αν μάλιστα προστεθεί και η επιδότηση των 35 λεπτών το
λίτρο, τότε οι δικαιούχοι του επιδόματος θα αγοράζουν το πετρέλαιο στην τιμή των 91
λεπτών των λίτρο, από 1,30 ευρώ που αναμένεται να είναι η τιμή λιανικής πώλησή του
στην αγορά από την ερχόμενη εβδομάδα που θα ξεκινήσει διάθεσή του λόγω της
χειμερινής περιόδου.
Βουτιά 31,1% στις τιμές των κατοικιών από την έναρξη της κρίσης
Υποχώρηση 31,1% παρουσίασαν οι τιμές των κατοικιών στην Ελλάδα από την έναρξη
της κρίσης έως σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.Οι
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σημαντικότερες απώλειες καταγράφονται στα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της
χώρας, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Αντιθέτως, μικρότερες απώλειες καταγράφουν οι τιμές στην περιφέρεια και κυρίως στην
ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας.Ειδικότερα, στην Αθήνα οι τιμές έχουν υποχωρήσει
κατά 32%, στη Θεσσαλονίκη 38,8%, στην Πάτρα 22,4%, στη Λάρισα 28,2% και στο
Ηράκλειο 21,9%.Σε πραγματικούς όρους, δηλαδή εάν ληφθεί υπόψη και ο πληθωρισμός,
η υποχώρηση των τιμών των ακινήτων έχει ανέλθει από την αρχή της κρίσης μέχρι
σήμερα σε 37,9%.
Ακόμα και εσχάτη προδοσία βλέπουν οι ανακριτές στο έγγραφο για τη ΧΑ
Καταπέλτης για τη Χρυσή Αυγή και τους βουλευτές της είναι το διαβιβαστικό έγγραφο
που απέστειλαν οι ανακριτές στη Βουλή για την άρση της ασυλίας των βουλευτών
Π.Ηλιόπουλου, Γ.Γερμενή και Στ.Μπούκουρα. Η συνεδρίαση της αρμόδιας
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής θα γίνει αύριο και η ψηφοφορία την ερχόμενη Τρίτη.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «σκοπός της οργάνωσης ήταν εξαρχής και παραμένει,
όπως προκύπτει από τις μαρτυρικές καταθέσεις, η κατάλυση του δημοκρατικού
πολιτεύματος (κατά παράβαση των άρθρων 134επ. του Ποινικού Κώδικος». Στο έγγραφο
αναφέρεται επίσης ότι προκύπτουν «ενδείξεις τελέσεως φορολογικής φύσεως
αδικημάτων (αλλά και του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες) εκ της -αρρήκτως συνδεόμενης με την οργάνωση- επιχειρηματικής
δράσεως του βουλευτού Ηλία Παναγιώταρου».
Στο μεταξύ, στον ανακριτή οδηγείται αύριο ο Γιώργος Ρουπακιάς. Ο προσωρινά
κρατούμενος με ένταλμα της ανακρίτριας Πειραιά για τη δολοφονία του 34χρονου
μουσικού, καλείται από τον Ειδικό Ανακριτή Διαφθοράς να απολογηθεί για την
κατηγορία
της
ένταξης
σε
εγκληματικής
οργάνωσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το ΑΜΠΕ, από όλο το υλικό που συνέλεξαν οι
ανακριτές της υπόθεσης, φαίνεται ενεργή συμμετοχή του Ρουπακιά στη δομή της
φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, ενώ αξιολογούνται καταθέσεις που αναφέρουν ότι
ο κατηγορούμενος έχει εμπλακεί και σε άλλες «επιχειρήσεις της Χ.Α.».
Τίτλοι τέλους για τη Φωκάς στην Τσιμισκή
Την οριστική έξωση της Φωκάς από το ακίνητο της Τσιμισκή 48-50 αποφάσισε το
μεσημέρι της Τρίτης το Ηγουμενοσυμβούλιο της Ιεράς Μονής Αγίας Θεοδώρας, καθώς η
εταιρεία δεν τήρησε τον όρο της προσκόμισης εγγυητικής ύψους 830 χιλ. ευρώ, έναντι
των οφειλομένων μισθωμάτων. Η Ιερά Μονή, ως ύστατη υπαναχώρηση, δήλωσε
διατεθειμένη να αποδεχθεί μικρότερη εγγυητική, ύψους 460 χιλ. ευρώ, η οποία επίσης
δεν προσκομίστηκε.
Μάλιστα, σήμερα αναμένεται να βγει στον «αέρα» πλειοδοτικός διαγωνισμός για τη
διάθεση του πολυκαταστήματος στην οδό Τσιμισκή σε άλλο επενδυτή. Όπως
γνωστοποίησε ο δικηγόρος, νομικός σύμβουλος της Ιεράς Μονής Μητρόπολης και της
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εκμισθώτριας μονής Αγίας Θεοδώρας, Θεόδωρος Ζέρβας, σχετικά με τον πλειοδοτικό
διαγωνισμό που προκηρύσσεται, οι όροι που τίθενται στον νέο επενδυτή είναι τέσσερις:
να καταθέσει άμεσα, με την ανάληψη του κτιρίου εγγυητική επιστολή ύψους 1,2 εκατ,
ευρώ, ένα ακόμα ισόποσο ποσό για το ενοίκιο του πρώτου χρόνου λειτουργίας της νέας
επιχείρησης, να επενδύσει κεφάλαιο 4 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση του
πολυκαταστήματος στην οδό Τσιμισκή και αυτό να λειτουργεί με τουλάχιστον 160
άτομα, δίνοντας προτεραιότητα στους ήδη απασχολούμενους σε αυτό.
Στη 'Θράκη 2013' το ΒΕΘ
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) προτίθεται να συμμετάσχει στην 22η
Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση «Θράκη 2013» που θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως
τις 17 Νοεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κομοτηνής.
Η φετινή έκθεση, με συνδιοργανωτές τη Δ.Ε.Θ.–HELEXPO A.E., την Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης ΔΕΚΑΜΑΘ, στην Κομοτηνή, με μια νέα τιμολογιακή πολιτική [κόστος
συμμετοχής 40,00 ευρώ /τ.μ. σε στεγασμένο σταντ με εξοπλισμό], στοχεύει στην ώθηση
της τοπικής παραγωγής. Παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει για άλλη μια χρονιά σημείο
αναφοράς για τις επιχειρήσεις και τους φορείς της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων
και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκθεσιακής πολιτικής και στήριξης των επιχειρήσεων –
μελών του, το ΒΕΘ θα παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα συμμετοχής στην εν
λόγω έκθεση, με προνομιακούς όρους. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν
να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του Β.Ε.Θ., στα
τηλέφωνα επικοινωνίας : 2310-271708 & 2310-271854 μέχρι την Πέμπτη 31
Οκτωβρίου , προκειμένου να τους σταλεί η σχετική φόρμα συμμετοχής.

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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