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Χωρίς προειδοποίηση οι κατασχέσεις για φορολογικές οφειλές
Την κατάσχεση καταθέσεων φορολογουµένων µε ληξιπρόθεσµες οφειλές στην εφορία µε
συνοπτικές διαδικασίες προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης της Γενικής Γραµµατείας
∆ηµοσίων Εσόδων 2014 -2017. Σύµφωνα µε αυτό, η εφορία θα εισπράττει ληξιπρόθεσµα χρέη
µε συνοπτικές διαδικασίες κατασχέσεων, στέλνοντας ένα απλό e-mail στους φορολογούµενους
που χρωστούν φόρους.
Η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων έχει ήδη καταρτίσει µια αυτοµατοποιηµένη
διαδικασία ηλεκτρονικών κατασχετηρίων για οφειλές έως 10.000 ευρώ µε βάση το είδος της
οφειλής και το έτος. Παράλληλα, έχει δηµιουργήσει µια ηµιαυτοποιηµένη διαδικασία
αναγκαστικής είσπραξης, που προβλέπει την άµεση χρέωση λογαριασµών (direct debiting) για
µικρού ύψους ληξιπρόθεσµες οφειλές κάτω των 1.000 ευρώ (π.χ. ανεξόφλητα τέλη
κυκλοφορίας).
Πρόθεση του υπουργείου Οικονοµικών είναι τα ηλεκτρονικά κατασχετήρια να επεκταθούν
πέραν των καταθέσεων σε κλειστούς λογαριασµούς, αµοιβαία κεφάλαια, κ.α. Αυτό θα είναι
πλέον πιο εύκολο καθώς ο φορολογικός µηχανισµός θα είναι διασυνδεδεµένος µε τις τράπεζες.
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Μικρό προβάδισµα ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές δείχνει δηµοσκόπηση
Προβάδισµα 0,5% δίνει στον ΣΥΡΙΖΑ νέα δηµοσκόπηση της GPO για τις ευρωεκλογές, η
οποία εµφανίζει τη Ν∆ µπροστά, κατά 1,4% στην πρόθεση ψήφου για εθνικές εκλογές. Η
έρευνα της GPO διενεργήθηκε για το Mega µεταξύ 8 και 12 Μαΐου. Στην πρόθεση ψήφου για
τις ευρωεκλογές τα ποσοστά των κοµµάτων διαµορφώνονται ως εξής: ΣΥΡΙΖΑ 21,5%, Ν∆
21%, Ποτάµι 8,5%, Χρυσή Αυγή 7,5%, ΚΚΕ 7%, Ελιά 6%,ΑΝΕΛ 3,7%, ∆ΗΜΑΡ 3%, ΛΑΟΣ
1,1%, ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1%, Ένωση για την Πατρίδα και τον Λαό 1%, Οικολόγοι Πράσινοι 1%.
Άλλο κόµµα δηλώνει το 3%, Λευκό/Ακυρο 0,9%, ενώ ένα 13,8% δηλώνει ότι δεν έχει ακόµα
αποφασίσει. Στην πρόθεση ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές: Ν∆ 24,5%, ΣΥΡΙΖΑ 23,1%,
ΚΚΕ 7,2%, Ποτάµι 7%, Χρυσή Αυγή 6,9%, Ελιά 5,9%, ΑΝΕΛ 4%, ∆ΗΜΑΡ 2,8%. Άλλο
κόµµα δηλώνει το 5,2%, Λευκό/Ακυρο 1,3%, δεν έχω αποφασίσει 12,1%. Το ποσοστό των
αναποφάσιστων ανέρχεται σε 13,8% για τις ευρωεκλογές, και σε 12,1% για τις εθνικές
εκλογές.
Στην ερώτηση για το ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός µεταξύ Αντώνη Σαµαρά
και Αλέξη Τσίπρα οι πολίτες απάντησαν: Αντώνης Σαµαράς: 44,6%, Αλέξης Τσίπρας: 29%,
κανένας: 24,7%.
Γεωργιάδης: Περιµένει να λυθεί η επίσχεση των διαγνωστικών κέντρων
Την εκτίµηση ότι θα επιλυθεί σήµερα το πρόβληµα µε την επίσχεση των διαγνωστικών
κέντρων, εξέφρασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση
που θα έχει στις 12.00 η ηγεσία του Υπουργείου µε εκπροσώπους των παρόχων υπηρεσιών
υγείας, που από εχθές προχώρησαν σε επίσχεση εργασίας ζητώντας άµεση εξόφληση των
οφειλοµένων. Ο υπουργός, µιλώντας στο ΣΚΑΪ, υπενθύµισε ότι από την 1η Ιουνίου τίθεται σε
εφαρµογή το σύστηµα 'Άτλας', που καταργεί τα βιβλιάρια υγείας, κάτι που σηµαίνει λιγότερη
ταλαιπωρία για τους ασφαλισµένους.
Αναφερόµενος στο περιστατικό που σηµειώθηκε χθες στην Αµαλιάδα, όταν κατά τα εγκαίνια
νέας πτέρυγας του νοσοκοµείου της πόλης ο κ. Γεωργιάδης καταχειροκροτήθηκε, ενώ
αντιθέτως η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη δέχθηκε τις αποδοκιµασίες
των παρευρισκοµένων, ο υπουργός είπε ότι όταν η κ. Σάλταρη άρχισε τις γκρίνιες και τις
αναφορές στα µνηµόνια, ο κόσµος την αποδοκίµασε.
Απαισιόδοξο το 56% των Ελλήνων για το επόµενο 12µηνο
Απαισιόδοξο είναι το 56% των Ελλήνων που πιστεύει ότι η οικονοµική κατάσταση θα
επιδεινωθεί τους επόµενους 12 µήνες, σύµφωνα µε το Ευρωβαρόµετρο. Με βάση τα
αποτελέσµατα του Ευρωβαρόµετρου που πραγµατοποιήθηκε την περίοδο 15-24 Μαρτίου το
56% των πολιτών στην Ελλάδα (-7% σε σχέση µε το Ευρωβαρόµετρο του Νοεµβρίου) πιστεύει
ότι η οικονοµική κατάσταση στην Ελλάδα θα είναι χειρότερη του επόµενους 12 µήνες.
Το 16% (+3% σε σχέση µε το Νοέµβριο) θεωρεί πως η κατάσταση θα είναι καλύτερη. Στην ΕΕ
τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 25% (-5% σε σχέση µε το Νοέµβριο) σε ό,τι αφορά τις αρνητικές
προσδοκίες και 24% (+3% σε σχέση µε το Νοέµβριο) για τις θετικές προσδοκίες. Το 97% των
Ελλήνων και το 65% των πολιτών στην ΕΕ θεωρεί ότι η κατάσταση της οικονοµίας της χώρας
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του είναι κακή. Επίσης, το 60% των Ελλήνων πιστεύει ότι τους επόµενους 12 µήνες η
κατάσταση της απασχόλησης στη χώρα θα επιδεινωθεί (29% στην ΕΕ) και το 14% ότι θα
βελτιωθεί (23% στην ΕΕ).
Αλλαγή σελίδας στα οικονοµικά µεγέθη της ∆ΕΘ-Helexpo
Σε τροχιά κερδοφορίας εισήλθε η ∆ΕΘ-Helexpo στη χρήση του 2013, γεγονός που δικαιώνει
την επιλογή της ενοποίησης του εθνικού εκθεσιακού φορέα και επιβεβαιώνει την αναπτυξιακή
του πορεία. Για του λόγου το αληθές η εταιρεία πέτυχε στην περσινή χρήση κέρδη προ φόρων
τόκων και αποσβέσεων ύψους 18.500 ευρώ έναντι ζηµιών 4 εκατ. ευρώ (αφαιρουµένων των µη
λογιστικοποιηµένων απαιτήσεων µεταξύ των δύο εταιρειών). Ο κύκλος εργασιών της ∆ΕΘHelexpo ανήλθε σε 9,5 εκατ. ευρώ από 7,8 εκατ. ευρώ το 2012 (σηµειώνεται ότι η ενοποίηση
έγινε στις 30/6 του 2012), ενώ η καθαρή της θέση το 2013 ήταν 243,4 εκατ. ευρώ.
Για την χρήση του 2014 η διοίκηση της ∆ΕΘ-Helexpo προβλέπει κερδοφορία και µετά φόρων
τόκων και αποσβέσεων, εκτιµώντας πως θα συνεχίσει να βελτιώνει τη θέση της και να
ακολουθεί θετική πορεία.
Το ΒΕΘ επιδοτεί τα µέλη του για συµµετοχή στην alexpo 2014
Σε τέσσερις θεµατικές ηµέρες (τουρισµού, πρωτογενούς τοµέα, καινοτοµίας & µεταποίησης,
λιµανιού) διαρθρώνεται η 16η ∆ιεθνή Έκθεση Αλεξανδρούπολης “alexpo 2014”. Η διοργάνωση
που θα πραγµατοποιηθεί από τις 20 έως τις 24 Ιουνίου στο λιµένα Αλεξανδρούπολης, τελεί
υπό την αιγίδα του επιµελητηρίου Έβρου.
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) στο πλαίσιο της εκθεσιακής του πολιτικής
προτίθεται να επιδοτήσει τη συµµετοχή των επιχειρήσεων µελών του. Πιο συγκεκριµένα οι
επιχειρήσεις-µέλη του ΒΕΘ που θα συµµετέχουν µε ατοµικό stand 12 τ.µ. θα επωφεληθούν από
την ειδική εκπτωτική τιµή (48,00 ευρώ/τ.µ.) και την επιδότηση του επιµελητηρίου. Βασική
προϋπόθεση επιδότησης µιας επιχείρησης είναι να µην έχει χρηµατοδοτηθεί από το ΒΕΘ για
συµµετοχή της σε έκθεση εσωτερικού ή εξωτερικού τα τρία τελευταία χρόνια. Όσες
επιχειρήσεις επιθυµούν να συµµετέχουν παρακαλούµε να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στον
υπεύθυνο επικοινωνίας κρατήσεων περιπτέρων, Νίκο Νεγιάννη, τηλέφωνο : 25510 35848,
εσωτερικό 22.
Ρέντσι µετά τη νέα τραγωδία: Η ΕΕ σώζει τράπεζες κι αφήνει παιδιά να πνιγούν
Τις ελλείψεις στην ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου βλέπει να επιβεβαιώνονται για άλλη µία φορά
η Ιταλία µε το νέο ναυάγιο σκάφους που µετέφερε µετανάστες χωρίς χαρτιά: Η Ευρώπη «σώζει
τράπεζες κι αφήνει παιδιά να πεθάνουν» λέει ο πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι. Σοκαρισµένες
εµφανίζονται και οι Βρυξέλλες, µε την αρµόδια επίτροπο Σεσίλια Μάλστροµ να ζητά να τεθεί
το θέµα στους «28».
Το πρωί της Τρίτης, ο προσωρινός απολογισµός παραµένει στους τουλάχιστον 14 νεκρούς ορισµένα ΜΜΕ µιλούν για 17 σορούς- και δεκάδες αγνοούµενους. Με αφορµή τη νέα
τραγωδία, ο ιταλός υπουργός Εσωτερικών Αντζελίνο Αλφάνο ανέφερε ότι «η Ευρώπη δεν µας
βοηθάει». «Υπάρχουν πολλοί νεκροί κοντά στη Λιβύη και τα πλοία µας είναι εκεί για να
3

ανασύρουν νεκρούς και βοηθήσουν τους ζωντανούς, αλλά η Ευρώπη δεν µας βοηθάει» είπε ο
υπουργός.
Πέθανε ο γιατρός των φτωχών και πρωτοπόρος του αγώνα κατά της λέπρας
Ένας µεγάλος φιλάνθρωπος και επιστήµονας ο γιατρός από τη Βενεζουέλα Χαθίντο Κονβίτ
πέθανε τη ∆ευτέρα σε ηλικία 101 ετών. Ο Κονβίτ συνέδεσε την ύπαρξη του και απέκτησε
µεγάλη φήµη µε την εξέλιξη του εµβολίου κατά της λέπρας και δαπάνησε µια ολόκληρη ζωή
βοηθώντας τους φτωχούς. Γεννηµένος το 1913 από µια οικογένεια ισπανών µεταναστών
σπούδασε στο πανεπιστήµιο του Καράκας, ο Κονβίντ έδωσε µάχη για να υπερκεράσει το
στιγµατισµό των ασθενών µε λέπρα και συνεργάστηκε µε τους περιθωριοποιηµένους στις
παρυφές των πόλεων αλλά και σε αποµακρυσµένες περιοχές της ζούγκλας.
«Ο ∆ρ Κονβίντ έγινε λαϊκός ήρωας στη Βενεζουέλα λόγω της αφοσίωσής του στους φτωχούς
και στους περιθωριοποιηµένους ασθενείς» αναφέρεται στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα του. «Σε όλη τη σταδιοδροµία του, ποτέ δεν πληρώθηκε για τις υπηρεσίες που
προσέφερε στους ασθενείς του» αναφέρει επίσης η ανακοίνωση. Το 1987, ο γιατρός συνδύασε
την υπάρχουσα θεραπεία κατά της φυµατίωσης και ένα βακτηρίδιο που βρίσκεται στους
αρµαδίλους για να σχεδιάσει ένα νέο εµβόλιο κατά της λέπρας.

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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