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Αρνητική η τρόικα στις 100 δόσεις για οφειλές σε ΔΟΥ και Ταμεία
Εμπόδια στην πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε μια γενναία ρύθμιση για τις
οφειλές προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία βάζει η τρόικα. Η διαπραγμάτευση
βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Ιούλιο, με την κυβέρνηση να τονίζει ότι η δημιουργία νέων
ληξιπρόθεσμων οφειλών 1 δισ. ευρώ κάθε μήνα και η κατάσταση ασφυξίας στην οποία
βρίσκονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις καθιστούν αναγκαία μια ρύθμιση-«πακέτο».
Το σχέδιο που επεξεργάζονται τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας προβλέπει 24
έως 100 δόσεις (ανάλογα με το ύψος της οφειλής), με την ελάχιστη καταβολή να αρχίζει
από τα 50 ευρώ. Στόχος είναι να ανακουφιστούν 3.380.358 φορολογούμενοι με χρέη
στην Εφορία και 1.243.000 ασφαλισμένοι με οφειλές προς τα Ταμεία.
Συνολικά τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία φτάνουν τα 68 δισ. ευρώ (στοιχεία
Ιουνίου), με 6 δισ. ευρώ «φρέσκα» ληξιπρόθεσμα από τον Ιανουάριο, ενώ τα χρέη προς τα
Ταμεία ξεπερνούν τα 10 δισ. ευρώ. Όπως αναφέρει το Βήμα, το ζήτημα της ρύθμισης
ετέθη τον Ιούλιο στην τρόικα, αλλά η αντίδραση των δανειστών ήταν «παγωμένη».
Κάθετη ήταν η άρνηση από την πλευρά του ΔΝΤ. Πιο διαλλακτικός εμφανίστηκε ο νέος
εκπρόσωπος της Κομισιόν Ντέκλαν Κοστέλο.
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Η εκκρεμότητα του ΕΝΦΙΑ «παγώνει» επιστροφές φόρου και ενημερότητα
Μία ακόμα δυσάρεστη έκπληξη αναμένει τους φορολογούμενους εξαιτίας της
εκκρεμότητας με τον ΕΝΦΙΑ. Αυτή τη φορά παγώνουν οι επιστροφές φόρων και η
έκδοση φορολογικής ενημερότητας μέχρι να τακτοποιηθεί το ζήτημα που προέκυψε με
τον
νέο
φόρο στα
ακίνητα, δηλαδή
μέχρι
τα
μέσα Σεπτεμβρίου.
Έτσι οι φορολογούμενοι που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων και δικαιούνται επιστροφή
φόρου δεν πρόκειται να εισπράξουν τα χρήματα. Ο νόμος προβλέπει ότι για να γίνει
επιστροφή χρημάτων δεν πρέπει να υπάρχουν βεβαιωμένες οφειλές στο Δημόσιο.
Αντίστοιχο είναι το πρόβλημα για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, οι οποίοι
δεν μπορούν να εκδώσουν ηλεκτρονικά την ενημερότητα. Πάντως, όπως σημειώνουν Τα
Νέα της Τρίτης, η ΓΓ Εσόδων προτίθεται να αντιμετωπίσει το ζήτημα της αδυναμίας
έκδοσης ενημερότητας σε περίπτωση οφειλών με μια ειδική εφαρμογή.
Στoν Άρειο Πάγο οι κατ' οίκον έρευνες της εφορίας χωρίς εισαγγελέα
Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου θα αποφανθεί σχετικά με τη δυνατότητα φορολογικών
ελέγχων στην κατοικία φορολογουμένων χωρίς την παρουσία εκπροσώπων της
δικαστικής αρχής, τονίζει το υπουργείο Οικονομικών μετά τις έντονες αντιδράσεις που
προκλήθηκαν,
με
τον
κυβερνητικό
εταίρο
να
εκφράζει
επιφυλάξεις.
Λόγω της σπουδαιότητας του ζητήματος, η σχετική γνωμοδότηση του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) έχει ήδη αποσταλεί στον Άρειο Πάγο, προκειμένου να
αποφανθεί, διευκρινίζει το ΥΠΟΙΚ. Ειδικότερα, στην ανακοίνωση του υπουργείου
ΟικονομικωDν αναφεD ρεται: «ΑναφορικαD με την υπ΄αριθμ. 256/2014 ΓνωμοδοD τηση του
ΝΣΚ σχετικά με τη δυνατότητα φορολογικών ελέγχων στην κατοικία φορολογουμένων
χωρίς την παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής αρχής διευκρινίζουμε ότι λόγω της
σπουδαιότητας του ζητήματος έχει ήδη αποσταλεί στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου,
προκειμένου να αποφανθεί».
Νέα μείωση της χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών από την ΕΚΤ
Κατά 330 εκατ. ευρώ υποχώρησε η χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της
Ελλάδος (ΤτΕ) την Δευτέρα, όπως αναφέρει το Reuters.
Η χρηματοδότηση από την ΕΚΤ διαμορφώθηκε στα 44,62 δισ. ευρώ από 44,95 δισ. ευρώ
τον Ιούνιο. Οι εγχώριες τράπεζες έχουν αποπληρώσει τις απολήψεις που είχαν από τον
έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας (ELA) της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ). Η
χρηματοδότηση της ΕΚΤ είναι φθηνότερη κατά περίπου δύο ποσοστιαίες μονάδες.
Γύρω στα 50 εκατ. η ζημιά από το ρωσικό εμπάργκο εκτιμά η κυβέρνηση
Σχετικά περιορισµένες επιπτώσεις στην Ελλάδα από το ρωσικό εµπάργκο στα ευρωπαϊκά
αγροτικά προϊόντα, µε ζηµιές γύρω στα 50 εκατ. ευρώ, διαπιστώθηκαν σε σύσκεψη που
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πραγµατοποιήθηκε το απόγευµα της ∆ευτέρας στο υπουργείο Εξωτερικών. Σύµφωνα µε
πληροφορίες του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, στη σύσκεψη
διαπιστώθηκε ότι το πρόβληµα φαίνεται να είναι περιορισµένο, υπό την έννοια ότι ο
µεγαλύτερος όγκος των ελληνικών αγροτικών εξαγωγών έχει ήδη προωθηθεί προς τη Ρωσία.
Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Εξωτερικών, θα γίνουν ενέργειες σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης το επόµενο χρονικό διάστηµα, όπου θα επιδιωχθεί η εξασφάλιση
αποζηµιώσεων, ενώ «σε εθνικό επίπεδο κινητοποιούµαστε για να βρούµε εναλλακτικές
λύσεις». Οι λύσεις αυτές εκτιµάται ότι θα είναι η προώθηση των φορτίων σε εναλλακτικές
αγορές, καθώς και η απορρόφησή τους από την ελληνική αγορά. Την Πέµπτη θα
πραγµατοποιηθεί στις Βρυξέλλες σύσκεψη µε αντικείµενο την εξέταση των επιπτώσεων του
ρωσικού εµπάργκο στα κράτη-µέλη της ΕΕ.
«Καμπανάκι» από Μίχαλο για τις ενεργειακές επιπτώσεις του ρωσικού εμπάργκο
Αλυσιδωτές επιπτώσεις στην ελληνική οικονοµία και στις επιχειρήσεις δηµιουργεί το
εµπάργκο που έχει κηρύξει η Ρωσία, όχι µόνο στις εξαγωγές, αλλά και στην προµήθεια της
χώρας µας µε φυσικό αέριο, επισηµαίνει ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων
(ΚΕΕ) και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, καλώντας την κυβέρνηση να αναλάβει
πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την επίλυση των προβληµάτων αυτών.
Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, θα πρέπει από τώρα να υπάρχει σχεδιασµός
για το ενδεχόµενο έλλειψης φυσικού αερίου, καθώς από το καύσιµο εξαρτάται κατά 25% και η
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και να ληφθούν προληπτικά µέτρα. Ταυτόχρονα, ο κ. Μίχαλος
καλεί την κυβέρνηση να υλοποιήσει την εξαγγελία της για επιστροφή στους καταναλωτές
φυσικού αερίου σηµαντικών ποσών, που έχει εισπράξει η ∆ΕΠΑ, µε τη συµφωνία του
περασµένου Μαρτίου µεταξύ της ∆ΕΠΑ και της Ρωσικής Gazprom για την αναδροµική µείωση
της τιµής του φυσικού αερίου.
Με επιτόκιο 1,75% η δημοπρασία τρίμηνων εντόκων, αντλήθηκε 1,3 δισ. ευρώ
Στο 1,75% διαμορφώθηκε το επιτόκιο στη δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων
την Τρίτη, με την οποία αντλήθηκε 1,3 δισ. ευρώ. Η υπερκάλυψη έφτασε τις 2,61 φορές.
To επιτόκιο έμεινε στα ίδια επίπεδα με την ανάλογη δημοπρασία του Ιουλίου, τα οποία
και είναι τα χαμηλότερα από τον Ιανουάριο του 2010. Στην προηγούμενη δημοπρασία, η
υπερκάλυψη είχε φτάσει τις 2,35 φορές. Στα κεφάλαια που αντλήθηκαν περιλαμβάνονται
300 εκατ. ευρώ σε μη ανταγωνιστικές προσφορές.
ΣΕΤΕ: Θα επιτευχθεί ο στόχος των 19 εκατομμυρίων τουριστών παρά τις
απώλειες
Τη βεβαιότητα του ότι ο στόχος των 19 εκατομμυρίων τουριστών για το 2014 θα
επιτευχθεί, παρά τα προβλήματα που έχουν προκύψει στη ρωσική και την ουκρανική
αγορά, τονίζει σε ανακοίνωση του ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
(ΣΕΤΕ).
Με αφορμή τα στοιχεία του επταμήνου των διεθνών αεροπορικών αφίξεων που
δημοσιοποιεί ο σύνδεσμος, καταδεικνύεται ότι όλα τα σημαντικά αεροδρόμια της χώρας
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παρουσιάζουν διψήφιες αφίξεις τον Ιούλιο, με πρωταθλητές τα αεροδρόμια της Αθήνας
(+31%), των Χανίων (+22,9%), της Μυκόνου (+39,9%), της Σαντορίνης (+26,7%) και της
Καλαμάτας (+62,5%).
Εξαίρεση αποτελεί το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το οποίο φαίνεται πως έχει πλέον
φθάσει τα όρια της φέρουσας ικανότητάς του (αύξηση μόλις 2,7% σε σχέση με το
αντίστοιχο διάστημα του 2013), ενώ υπάρχει έντονος προβληματισμός για τα επόμενα
χρόνια, δεδομένου πως η κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι δεν έχει καν
δημοπρατηθεί, αλλά και οι αναγκαίες βραχυπρόθεσμα βελτιώσεις στο υφιστάμενο
αεροδρόμιο δεν έχουν δρομολογηθεί.
Στον εισαγγελέα δύο άτομα για το δυστύχημα με θύμα 10χρονο
Στον εισαγγελέα Σύρου αναμένεται να οδηγηθούν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης
θαλάσσιων παιχνιδιών και ο χειριστής του ταχύπλοου, για την τραγωδία που
σημειώθηκε τη Δευτέρα στη Καλό Λιβάδι Μυκόνου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο
τραυματισμό ενός 10χρονου. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το άτυχο παιδί
που συνοδευόταν από συγγενή του, επέβαινε σε ένα φουσκωτό θαλάσσιο παιχνίδι σε
σχήμα καναπέ και όχι μπανάνας, όπως αρχικά είχε αναφερθεί.
Όταν το ταχύπλοο άρχισε να σέρνει το συγκεκριμένο παιχνίδι, λόγω του μικρού
κυματισμού στην περιοχή, ο 10χρονος έχασε την ισορροπία του και έπεσε στα νερά.
Ο χειριστής του σκάφους αντιλήφθηκε τι συνέβη και γύρισε για να ανασύρει τον
10χρονο, αλλά δεν κατάλαβε σε ποιο σημείο ακριβώς είχε πέσει, με αποτέλεσμα το παιδί
να παρασυρθεί και να τραυματιστεί από την προπέλα του σκάφους.
Εντοπίστηκε διαμέρισμα συνεργών του Μαζιώτη
Διαμέρισμα συνεργών του Νίκου Μαζιώτη εντόπισε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία
πρόσφατα στα Πατήσια. Σύμφωνα με πληροφορίες, το διαμέρισμα εντοπίστηκε πριν
περίπου μια εβδομάδα, ενώ οι αστυνομικοί δεν έκαναν έφοδο, παρά παρακολουθούσαν
διακριτικά, προκειμένου να εντοπίσουν τη σύντροφο του Μαζιώτη, Πόλα Ρούπα, ή
κάποιο άλλο μέλος του Επαναστικού Αγώνα. Καθώς δεν πήγε κανείς στο διαμέρισμα, οι
άνδρες της Αντιτρομοκρατικής μπήκαν μέσα και στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν
βρέθηκαν αποτυπώματα και γενετικό υλικό DNA τόσο του Νίκου Μαζιώτη όσο και
συνεργών του.
Στο διαμέρισμα δεν εντοπίστηκε οπλισμός. Εντός της ημέρας αναμένονται ανακοινώσεις
από την ΕΛΑΣ.
Ρωσική αυτοκινητοπομπή αναχώρησε για την Ουκρανία
Μια ρωσική αυτοκινητοπομπή 280 φορτηγών, τα οποία μεταφέρουν ανθρωπιστική
βοήθεια για την Ουκρανία, αναχώρησε σήμερα εν μέσω δυτικών προειδοποιήσεων να μην
χρησιμοποιηθεί η βοήθεια ως πρόσχημα για μια εισβολή. Με την Ουκρανία να αναφέρει
πως η Ρωσία έχει συγκεντρώσει 45.000 στρατιώτες στα σύνορά της, το ΝΑΤΟ
ανακοίνωσε πως υπάρχει «μεγάλη πιθανότητα» η Μόσχα να επέμβει στρατιωτικά στις
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ανατολικές περιοχές της χώρας, όπου οι δυνάμεις του Κιέβου συγκλίνουν για να
επιτεθούν
στους
φιλορώσους
αυτονομιστές.
Δυτικές χώρες πιστεύουν πως ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενδέχεται τώρα να
στείλει τις δυνάμεις του στην ανατολική Ουκρανία για να αποτρέψει μια ήττα των
ανταρτών. Το πρακτορείο ειδήσεων Itar Tass μετέδωσε πως η αυτοκινητοπομπή
αναχώρησε από περιοχή κοντά στη Μόσχα, πράγμα που σημαίνει πώς θα χρειασθεί δύο
ημέρες για να φθάσει στην ανατολική Ουκρανία, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου
1.000 χλμ. νοτιοδυτικά.
Πρώτες δόσεις πειραματικού φαρμάκου κατά του Έμπολα θα σταλούν στη
Λιβερία
Σε δύο γιατρούς που έχουν νοσήσει πρόκειται να χορηγήσουν οι αρχές της Λιβερίας τις
πρώτες δόσεις του πειραματικού φαρμάκου Zmapp κατά του ιού Έμπολα, τις οποίες και
αναμένεται να παραλάβει σύντομα. Θα πρόκειται για την πρώτη φορά που το φάρμακο,
που έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλες χώρες, φτάνει σε αφρικανική χώρα. Η συνολική
ποσότητα του φαρμάκου που θα σταλεί στη Λιβερία δεν είναι ακόμη γνωστή.
Η πειραματική θεραπεία έχει χορηγηθεί μόνο σε υπηκόους δυτικών χωρών (δύο
Αμερικανούς και έναν Ισπανό που ήταν μέλη αποστολών στη Λιβερία και
επαναπατρίστηκαν όταν νόσησαν). Ο πιο πρόσφατος απολογισμός του ΠΟΥ το βράδυ της
Δευτέρας τοποθετεί στους 1.013 τον αριθμό των νεκρών από τον ιό στη Δυτική Αφρική.
Έχουν καταγραφεί 1.848 περιπτώσεις ύποπτων κρουσμάτων.

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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