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Πώς θα συμψηφιστεί ο ΕΝΦΙΑ όσων έχουν πληρώσει την πρώτη δόση
Ο ΕΝΦΙΑ που έχει ήδη καταβληθεί από τους φορολογούμενους θα συμψηφιστεί με το
συνολικά οφειλόμενο φόρο ξεκαθάρισε το υπουργείο Οικονομικών. Συγκεκριμένα
σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: «Από το υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνεται
ότι ψηφίσθηκε διάταξη νόμου, σύμφωνα με την οποία η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ
καταβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2014. Ποσό φόρου το οποίο έχει
ήδη καταβληθεί από τους φορολογούμενους θα συμψηφιστεί με το συνολικά οφειλόμενο
ΕΝΦΙΑ.»
Σημειώνεται πως αμέσως μετά την ολοκλήρωση της νέας εκκαθάρισης, η Γενική
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα εκδώσει απλό και χρηστικό οδηγό ορθής
συμπλήρωσης του Ε9, επισημαίνοντας στους φορολογούμενους συνήθη σφάλματα τα
οποία έχουν διαπιστωθεί. Σε περίπτωση διαπίστωσης αστοχιών του συστήματος, αυτές
θα διορθωθούν πριν την έκτη και τελευταία δόση.
Αυξήθηκαν τον Ιούνιο οι πωλήσεις του λιανεμπορίου
Αυξήθηκε τον Ιούνιο ο δείκτης του κύκλου εργασιών και ο δείκτης του όγκου πωλήσεων
στο λιανικό εμπόριο. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε σήμερα
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Παρασκευή πως ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον Ιούνιο 2014, σε σύγκριση με το
δείκτη του Ιουνίου 2013, σημείωσε αύξηση κατά 0,4%, ενώ σε σύγκριση με το δείκτη του
Μαΐου 2014 η άνοδος ήταν 6,4%.
Παραλλήλως, ο δείκτης όγκου, κατά τον Ιούνιο 2014, σε σύγκριση με αυτόν του Ιουνίου
2013, σημείωσε αύξηση κατά 3,8%, ενώ σε σύγκριση με το δείκτη του Μαΐου 2014 η
μεταβολή ήταν θετική κατά 4,8%.
Η άνοδος του δείκτη κύκλου εργασιών τον Ιούνιο έναντι του αντίστοιχου περσινού μήνα
στηρίχθηκε κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων σε: Φαρμακευτικά - Καλλυντικά
(+15,4%), σε Βιβλία-Χαρτικά –Λοιπά είδη (+12,4%) και στα Καύσιμα (+1,4). Αντιθέτως
πτώση του δείκτη κύκλου εργασιών κατέγραψαν τα μεγάλα καταστήματα τροφίμων (1,9) και τα καταστήματα πώλησης οικιακού εξοπλισμού και επίπλων ( -6,9).
Ευρωζώνη: Υποχώρηση του πληθωρισμού, αμετάβλητη ανεργία τον Ιούλιο
Αμετάβλητο στο 11,5% παρέμεινε το εποχιακά προσαρμοσμένο ποσοστό της ανεργίας
στην Ευρωζώνη τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο, ενώ ο ετήσιος πληθωρισμός στην
περιοχή εκτιμάται ότι μειώθηκε τον Αύγουστο στο 0,3% από 0,4% τον προηγούμενο
μήνα. Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή η Ευρωπαϊκή
Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) δε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, η ανεργία στην
Ευρωζώνη εμφανίζεται μειωμένη, καθώς τον Ιούλιο του 2013 το ποσοστό είχε
διαμορφωθεί στο 11,9%.
Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας έχουν η Ελλάδα (27,2% τον Μάιο του 2014) και η
Ισπανία (24,5%), ενώ τα χαμηλότερα η Γερμανία και η Αυστρία (4,9% και οι δύο χώρες).
Το ποσοστό της ανεργίας των νέων (κάτω των 25 ετών) διαμορφώθηκε στο 21,7% στην
ΕΕ και στο 23,2% στην Ευρωζώνη έναντι 23,6% και 24%, αντίστοιχα, τον Ιούλιο του
2013.
Συνάντηση Χαρδούβελη με Βρούτση-Δένδια για εργασιακά και «κόκκινα» δάνεια
Οι ομαδικές απολύσεις, οι αλλαγές στο ασφαλιστικό και η αποπληρωμή των
ληξιπρόθεσμων χρεών προς τα ταμεία θα τεθούν σήμερα Παρασκευή στο επίκεντρο της
προπαρασκευαστικής συνάντησης εν όψει των διαπραγματεύσεων των Παρισίων που θα
έχει στις 16.00 το απόγευμα ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης με τον
υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση. Θα ακολουθήσει συνάντηση του κ. Χαρδούβελη με
τον υπουργό Ανάπτυξης Νίκο Δένδια στην οποία θα εξετασθούν οι ρυθμίσεις για τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια, εκκρεμότητες σχετικά με την απελευθέρωση αγορών προϊόντων
και υπηρεσιών, αλλά και το θέμα των πλειστηριασμών ακινήτων.
Η κυβέρνηση εμφανίζεται διατεθειμένη να έλθει σε σύγκρουση με την τρόικα για το θέμα
των ομαδικών απολύσεων με την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας να υποστηρίζει πως
οι πρόσφατες αλλαγές απέδωσαν και ότι δεν χρειάζεται πλήρης απελευθέρωση των
απολύσεων, κάτι που ζητά επίμονα το ΔΝΤ.
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Μάλιστα, το θέμα το είχε θέσει προσφάτως ο νέος επικεφαλής του Ταμείου για το
ελληνικό πρόγραμμα Ρίσι Γκογιάλ (αντικατέστησε τον Πόουλ Τόμσεν) ο οποίος ζήτησε να
γίνουν ομαδικές απολύσεις και να περιοριστεί το δικαίωμα στην απεργία.
Στην «καθολική» απελευθέρωση των επαγγελμάτων προχωρεί η Κυβέρνηση
Στην εφαρμογή των μνημονιακών δεσμεύσεων για την απελευθέρωση των
επαγγελμάτων στην Ελλάδα προχωρεί η κυβέρνηση λαμβάνοντας πρόσθετες
πρωτοβουλίες ώστε να διασφαλίσει ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι.Με απόφαση του
υπουργού Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη συστήνεται 40μελής Διυπουργική Ομάδα
Εργασίας που μέχρι τις 28 Νοεμβρίου θα πρέπει να αξιολογήσει τις μέχρι σήμερα
νομοθετικές και διοικητικές ενέργειες για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων, να
καταγράψει τους υπάρχοντες περιορισμούς, αλλά και να διατυπώσει προτάσεις για
περαιτεT ρω απελευθεT ρωση οT που αυτοT κριθειT επ΄ωφελεία του δημοσίου συμφέροντος.
Συγκεκριμένα η Διυπουργική Ομάδας Εργασίας θα πρέπει υιοθετώντας τη νομοθεσία της
ΕΕ, τις βέλτιστες πρακτικές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και την προστασία
του δημοσίου συμφέροντος να λάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στη κατεύθυνση της
πλήρους απελευθέρωσης των επαγγελμάτων στην Ελλάδα.
Στη βάση αυτή η ομάδα εργασίας που αποτελείται από στελέχη τουλάχιστον έξι
υπουργείων θα προχωρήσει στην σύνταξη πλήρους επικαιροποιημένου καταλόγου όλων
των επαγγελμάτων - οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας κάθε υπουργείου και
Γενικής Γραμματείας καθώς και στην καταγραφή της υφιστάμενης νομοθεσίας.
Μπλόκο από τρόικα στις 100 δόσεις για τα ληξιπρόθεσμα
Στο κενό έπεσε η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης προς τη τρόικα, για αύξηση, από 12
σε 100, των δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Οι εκπρόσωποι των δανειστών
διεμήνυσαν στο υπουργείο Οικονομικών ότι η νέα ρύθμιση σε εφορία και ασφαλιστικά
ταμεία δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 48 δόσεις, όσο δηλαδή ήταν για τα παλαιά χρέη.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Βήματος, στο κυβερνητικό επιτελείο υπάρχει
προβληματισμός γιατί είχε καλλιεργηθεί από στελέχη της η εντύπωση ότι η αύξηση των
δόσεων από 12 σε 100 θα γίνει μονομερώς. Πέραν αυτού, με την αύξηση των
ληξιπρόθεσμων οφειλών κάθε μήνα κατά περίπου 1,2 δισ. ευρώ, αν δεν περάσει στους
οφειλέτες το μήνυμα ότι μπορούν να εξοφλήσουν τα χρέη τους σε βάθος 8-9 ετών, ίσως
αυτές οι οφειλές να μην εισπραχθούν ποτέ.
Κυβερνητικά στελέχη ωστόσο υποστηρίζουν ότι η μάχη ακόμη δεν έχει χαθεί και μέσα
στην επόμενη εβδομάδα θα δοθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην τρόικα
προκειμένου να πειστεί και τελικά να δεχθεί τις 100 δόσεις.
Καθησυχάζουν οι σεισμολόγοι για τα 5,7 Ρίχτερ ανατολικά της Λακωνίας
Καθησυχαστικοί εμφανίστηκαν οι σεισμολόγοι σχετικά με τον σεισμό που ταρακούνησε
τα ξημερώματα μεγάλο μέρος της νότιας Ελλάδας με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή
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μεταξύ Λακωνίας και Μήλου. Μιλώντας στο Mega ο καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμιος
Λέκκας σημείωσε ότι το μέγεθος του σεισμού είναι σύνηθες για τη συγκεκριμένη περιοχή.
Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου,
εξήγησε ότι ο σεισμός ήταν ενδιάμεσου βάθους, εκτιμώντας παράλληλα ότι οι
μετασεισμοί δεν αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ισχυροί, δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε
υποθαλάσσιο περιβάλλον.
Έκτακτη προσγείωση του αεροσκάφους που μετέφερε τον Ευ.Βενιζέλο
Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» προσγειώθηκε το αεροσκάφος Embraer που μετέφερε τον
υπουργό Εξωτερικών Ευάγγελο Βενιζέλο, καθώς παρουσιάστηκε ρωγμή στο τζάμι του
αεροσκάφους. O κ. Βενιζέλος ταξίδευε από την Άγκυρα στο Μιλάνο. Περίπου στις 10 το
πρωί και ενώ το αεροπλάνο πετούσε πάνω από την Καβάλα, σε ύψος περίπου 37 χιλ.
πόδια, οι πιλότοι ανέφεραν ρωγμή στο εξωτερικό τμήμα του παραθύρου του
συγκυβερνήτη και ζήτησαν άδεια προσγείωσης στη Θεσσαλονίκη για λόγους ασφαλείας..
Από την Ελευσίνα απογειώθηκε άλλο αεροσκάφος με προορισμό το αεροδρόμιο
«Μακεδονία» προκειμένου ο κ. Βενιζέλος να συνεχίσει το ταξίδι του. Ο υπουργός είχε
μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα για την τελετή ανάληψης της προεδρίας της
Τουρκικής Δημοκρατίας από τον Ταγίπ Ερντογάν. Στο Μιλάνο διεξάγεται άτυπη σύνοδος
των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο πλαίσιο της ιταλικής προεδρίας.
Τρέξε χωρίς τερματισμό …στην 79η ΔΕΘ
Μία πρωτοβουλία χωρίς προηγούμενο σε πανελλαδικό επίπεδο, που «παντρεύει» την
αγάπη για τον αθλητισμό με την κοινωνική ευθύνη, διοργανώνουν η ΔΕΘ-HELEXPO και ο
Αθλητικός Σύλλογος «ΕΡΜΗΣ 1877» από την 1η έως τις 3 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για
έναν διαφορετικό αγώνα δρόμου, στον οποίο νικητής είναι μόνο η αγάπη για το
συνάνθρωπο, με τον τίτλο «Τρέξε Χωρίς Τερματισμό», μία πρόδρομη εκδήλωση της 79ης
ΔΕΘ, που θα πραγματοποιηθεί εντός των εγκαταστάσεων του Διεθνούς Εκθεσιακού
Κέντρου. Το ενδιαφέρον είναι ήδη πολύ μεγάλο, με τις προεγγραφές να έχουν υπερβεί τις
800 σε διάστημα μόλις μίας εβδομάδας.
Κάθε χιλιόμετρο του κάθε δρομέα ξεχωριστά μετατρέπεται σε χρήματα, τα οποία θα
προσφερθούν στα φιλανθρωπικά και κοινωφελή ιδρύματα, Ορφανοτροφείο Θηλέων
Μέλισσα, Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο και Πολυιατρείο των Γιατρών του Κόσμου
στη Θεσσαλονίκη.
Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να τρέχουν ή και να περπατούν διανύοντας όποια
απόσταση και σε όσο χρόνο θέλουν, χωρίς τερματισμό, σε χώρο ειδικά διαμορφωμένο για
τη διοργάνωση. Η είσοδος στο Εκθεσιακό Κέντρο θα μπορεί να γίνεται απ' όλες τις πύλες
του.
Σε κάθε δρομέα, αφού πραγματοποιήσει την εγγραφή του, θα παρέχεται ένα φορητό
chip, για ηλεκτρονική χρονομέτρηση, το οποίο θα καταγράφει και την διανυθείσα
απόσταση. Οι συμμετέχοντες μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να διακόψουν την
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προσπάθειά τους και αν και όποτε το θελήσουν, να συνεχίσουν εντός των 48 ωρών, που
διαρκεί ο αγώνας, ενώ στο τέλος θα ανακοινωθούν τα ονόματα όλων των δρομέων
αλφαβητικά και αντίστοιχα ο αριθμός των χιλιομέτρων, που κάθε ένας διήνυσε.
www.ermis1877.gr.
Βίντεο τζιχαντιστών με αποκεφαλισμό Κούρδου μαχητή
Οι τζιχαντιστές του «Ισλαμικού Κράτους» αποκεφάλισαν στο Ιράκ έναν κούρδο μαχητή
και προειδοποίησαν την αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν πως θα εκτελέσουν και
άλλους αιχμαλώτους εάν συνεχίσουν τη συνεργασία με τις ΗΠΑ.
Στο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από την οργάνωση του Ισλαμικού Κράτους της
επαρχίας Νινευή, στο βόρειο Ιράκ, παρουσιάζεται ομάδα κούρδων μαχητών οι οποίοι
κρατούνται από την οργάνωση και φορούν πορτοκαλί στολές.
Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου νέος υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας
Τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου επέλεξε η νέα τουρκική ηγεσία για τη θέση του υπουργού
Εξωτερικών. O Tσαβούσογλου ήταν υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων επί Ερντογάν. To
χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Οικονομικών κρατά ο Μεχμέτ Σιμσέκ.
Ο Αχμέτ Νταβούτογλου, που ανέλαβε την πρωθυπουργία αφού ο Ερντογάν ορκίστηκε
πρόεδρος της χώρας, παρουσίασε την Παρασκευή το νέο κυβερνητικό σχήμα στην
Άγκυρα. Το χαρτοφυλάκιο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων αναλαμβάνει ο Βολκάν Μποζκίρ.
Στην κυβέρνηση συμμετέχουν ως αναπληρωτές πρωθυπουργοί τέσσερα υψηλά ιστάμενα
στελέχη του AKP: O Αλί Μπαμπατζάν, ο Μπουλέντ Αρίντς, ο Γιαλτσίν Ακντογάν και ο
Νουμάν Κουρτουλμούς.

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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