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Ξεπέρασαν τα 70 δισ.ευρώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία
Το φράγμα των 70 δισ. ευρώ έσπασαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία κατά τον
μήνα Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της
Γ.Γ.Π.Σ., οι λεγόμενες παλαιές οφειλές (δηλαδή αυτές που σχηματίστηκαν μέχρι το τέλος
του 2013) ανήλθαν στα 60,48 δισ. ευρώ έναντι 60,585 δισ. ευρώ τον Αύγουστο.
Από την άλλη, τα «φρέσκα» χρέη, δηλαδή αυτά που σχηματίστηκαν μέσα στο 2014,
αυξήθηκαν κατά 1 δισ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα και ανήλθαν στο τέλος Σεπτεμβρίου στα
9,683 δισ. ευρώ από 8,654 δισ. ευρώ τον Αύγουστο.
Η Γ.Γ.Δ.Ε. απέχει από τους εισπρακτικούς στόχους που έχουν προσδιοριστεί από τις
αρχές του χρόνου, καθώς από τις νέες οφειλές έχει εισπραχθεί κατά τη διάρκεια του
9μηνου το 14,16%, τη στιγμή που ο ετήσιος στόχος διαμορφώνεται στο 25%. Από την
1

άλλη, από τις λεγόμενες παλαιές οφειλές έχουν εισπραχθεί 1,336 δισ. ευρώ με τον στόχο
να διαμορφώνεται στα 2 δισ. ευρώ.
Στα 1,1 δισ. ευρώ οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα στο 8μηνο 2014
Καθαρή εισροή ύψους 1,1 δισ. ευρώ κατέγραψαν οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα στο
διάστημα Ιανουαρίου - Αυγούστου 2014. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της
Ελλάδος στο 8μηνο 2014 οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους
εμφάνισαν καθαρή εισροή ύψους 1,1 δισ. ευρώ, ενώ οι άμεσες επενδύσεις κατοίκων στο
εξωτερικό εμφάνισαν καθαρή εκροή ύψους 249 εκατ. ευρώ.
Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σημειώθηκε καθαρή εκροή 1,1 δισ.
ευρώ, λόγω της αύξησης των επενδύσεων κατοίκων στο εξωτερικό (εκροή 5,4 δισ. ευρώ),
η οποία αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την άνοδο των επενδύσεων μη κατοίκων
στην Ελλάδα (εισροή 4,3 δισ. ευρώ κυρίως λόγω των τοποθετήσεων σε μετοχές
ελληνικών επιχειρήσεων).
Eurostat: Στο 174,9% του ΑΕΠ το ελληνικό χρέος το 2013
Σε πτωτική αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το χρέος και το έλλειμμα του
προϋπολογισμού τόσο της Ελλάδας όσο και της ευρωζώνης για το 2013 προχώρησε η
Eurostat. Βάσει των αναθεωρημένων προβλέψεων για την ευρωζώνη, το μέσο έλλειμμα
του προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στο 2,9% του ΑΕΠ έναντι αρχικής εκτίμησης στο
3%.
Ειδικότερα για την Ελλάδα, η εκτίμηση για το έλλειμμα αναθεωρήθηκε στο 12,2% του
ΑΕΠ έναντι αρχικής εκτίμησης στο 12,7% του ΑΕΠ. Σε ότι αφορά το χρέος της χώρας για
το 2013, εκτιμάται πλέον ότι το 2013 διαμορφώθηκε στο 174,9% του ΑΕΠ έναντι
αρχικής πρόβλεψης στο 175,1% του ΑΕΠ.
Να προσφεύγουν στα δικαστήρια καλεί τους φορολογούμενους η Ένωση
Διοικητικών Δικαστών
Την άρση του υποχρεωτικού χαρακτήρα της ενδικοφανούς προσφυγής για τις
φορολογικές διαφορές ζήτησε την Τρίτη η Ένωση Διοικητικών Δικαστών, καλώντας τους
φορολογούμενους να προσφεύγουν στα δικαστήρια για τις φορολογικές διαφορές τους.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών «υπάρχει αντικειμενική
αδυναμία σημαντικής μερίδας των πολιτών να αμφισβητήσουν δικαστικά τη νομιμότητα
πράξεων ή παραλείψεων φορολογικών αρχών που θίγουν έννομα συμφέροντά τους».
Στο πλαίσιο αυτό η Ένωση καλεί την Πολιτεία να άρει ειδικά για μικρά ποσά κάτω των
3.000 ευρώ τις νομοθετικές δυσκολίες που υπάρχουν, προκειμένου οι οικονομικά
αδύναμοι να μπορούν να προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη, ακόμη και χωρίς δικηγόρο. Όπως
σημειώνεται στην ανακοίνωση, οι πολίτες συχνά απεμπολούν το δικαίωμά τους σε
δικαστική προστασία διότι οι δυσχέρειες από την άσκησή του είναι προφανώς
δυσανάλογες από το όφελος τυχόν ευδοκίμησης της προσφυγής τους στο Διοικητικό
Δικαστήριο.
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Πλειστηριασμοί ακινήτων μεγαλο-οφειλετών του Δημοσίου
Στη δημοσίευση νέων περιλήψεων προγραμμάτων πλειστηριασμού 37 ακινήτων μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου με οφειλές άνω των 300.000 ευρώ προχώρησε η Γενική
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
Στο πλαίσιο της διαφάνειας και του δημοσίου συμφέροντος μετά από απόφαση της
Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου, οι σχετικές περιλήψεις
αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΓΓΔΕ (www.publicrevenue.gr).
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν στη διάθεσή τους όλες τις χρηστικές πληροφορίες όπως το
είδος του περιουσιακού στοιχείου (περιγραφή κλπ), τον αρμόδιο υπάλληλο του
πλειστηριασμού, την τιμή της πρώτης προσφοράς, καθώς και τυχόν διαθέσιμες
φωτογραφίες.
ΣΕΤΕ: Στα 14 δισ. ευρώ τα έσοδα του τουρισμού για το 2014
Ανέβηκε ο πήχης των τουριστικών εισπράξεων, οι οποίες αναμένεται τελικά να αγγίξουν
φέτος τα 14 δισ. ευρώ, από 13,5 δισ. που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση, σύμφωνα με τον
πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων Ανδρέα Ανδρεάδη.
Ωστόσο, σύμφωνα όμως με τον πρόεδρο του Συνδέσμου, ακόμη χρειάζονται πολλά να
γίνουν. Ο «οδικός χάρτης» του τουρισμού που έχει καταρτίσει ο ΣΕΤΕ αναφέρει
επενδύσεις 3,3- 3,5 δισ. ευρώ από τον ιδιωτικό τομέα και 500 εκατ. ευρώ από το δημόσιο.
«Καταρχάς πρέπει να αυτορυθμιστούμε ως τομέας, να καθιερώσουμε διεθνή πρότυπα
δεξιοτήτων και υπηρεσιών, να αναδείξουμε και να προβάλλουμε περισσότερο τον
πολιτιστικό μας πλούτο, να βοηθήσουμε στην ανάδειξη της μικρομεσαίας επιχείρησης, νε
επενδύσουμε υποστηρίζοντας έμπρακτα τις προοπτικές του τομέα», σημείωσε.
Δεν ξεπέρασε τα 590.000 ευρώ το κόστος των ανασκαφών στην Αμφίπολη
Η χρηματοδότηση των ανασκαφών στον Τύμβο Καστά στην Αμφίπολη δεν έχει ξεπεράσει
τα 590.000 ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που διαβίβασε στη Βουλή ο υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού Κώστας Τασούλας, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού
ελέγχου. Τα στοιχεία είχε ζητήσει ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Νίκος
Νικολόπουλος, επικαλούμενος δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο το κόστος της
ανασκαφικής
έρευνας
στην
Αμφίπολη
είναι
υπέρογκο.
Συγκεκριμένα, από το έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή προκύπτει ότι το 2014 τις
ανασκαφικές έρευνες στήριξαν με δωρεά η Εθνική Τράπεζα και με χορηγίες η ΔΕΣΦΑ και
τα Ελληνικά Πετρέλαια. Οι χορηγίες των ΔΕΣΦΑ και Ελληνικά Πετρέλαια δεν έχουν ακόμη
ενεργοποιηθεί.
Στο Οικόπεδο 2 της κυπριακής ΑΟΖ έχει μπει το Μπαρμπαρός
Στο Οικόπεδο 2 της κυπριακής ΑΟΖ και σε απόσταση περίπου 40χλμ από το Ακρωτήριο
Κιτίου βρίσκεται το τουρκικό σεισμογραφικό σκάφος «Μπαρμπαρός» μαζί με τα δύο
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συνοδευτικά πλοία. Σύμφωνα με τον «Φιλελεύθερο» της Κύπρου, από τα ξημερώματα,
αφού πραγματοποίησε πλεύση για σάρωση του βόρειου τμήματος του Οικοπέδου 3,
δείχνοντας ότι θα συνεχίσει εκεί, άλλαξε πορεία και συνέχισε κατευθείαν στο «2». Ήδη
έχει περάσει σε απόσταση περίπου 35χλμ εντός του Οικοπέδου 2, πλέοντας παράλληλα
με τις ακτές της νότιας Κύπρου από το Κάβο Γκρέκο προς την Λάρνακα, διατηρώντας την
ίδια περίπου απόσταση από τις ακτές.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες και τα στοιχεία της εφημερίδας, η τουρκική φρεγάτα «TCG
Gelibolu» που συνόδευσε το «Μπαρμπαρόσα», έχει παραμείνει σε περιοχή
βορειοανατολικά του «3» και δεν ακολουθεί την πορεία του σεισμογραφικού, αλλά
παρακολουθεί από απόσταση, ενώ δεύτερη τουρκική φρεγάτα η «TCG Gokceada»,
παραμένει εδώ και μέρες στην ίδια περιοχή- νοτιοανατολικά του σημείου της γεώτρησης.
Πέντε χρόνια φυλάκιση για τον Πιστόριους
Σε 5ετή φυλάκιση καταδικάστηκε ο Όσκαρ Πιστόριους. Με την ανακοίνωση της ποινής,
το πρωί της Τρίτης, έπεσε η αυλαία στην πολύκροτη δίκη του Ολυμπιονίκη, ο οποίος είχε
κριθεί ένοχος για ανθρωποκτονία εξ αμελείας για το θάνατο της φίλης του Ρίβα
Στέενκαμπ τον Φεβρουάριο του 2013.
Επίσης, ο Πιστόριους καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση με αναστολή για
παράνομη οπλοχρησία. Πάντως, η Εισαγγελία είχε ζητήσει να καταδικαστεί σε 10ετή
φυλάκιση, υποστηρίζοντας ότι θα ήταν «η ελάχιστη ποινή που θα ικανοποιούσε την
κοινωνία».

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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