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Από σήμερα και μόνο ηλεκτρονικά οι διορθώσεις στο Ε9
Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου από σήμερα, 16 Οκτωβρίου, οι διορθώσεις στο Ε9, μετά
την έκδοση του εκκαθαριστικού ΦΑΠ του αντίστοιχου έτους, διευκρινίζει εγκύκλιος του
ΥΠΟΙΚ.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η σχετική εγκύκλιος που υπογράφει ο υφυπουργός, Γ.
Μαυραγάνης, από την ημερομηνία 16 Οκτωβρίου 2013 η διαδικασία διόρθωσης
στοιχείων ακινήτων που προβλέπεται στο άρθρο 2 της ΠΟΛ.1225/24.12.2012 απόφασης
του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε από την ΠΟΛ.1188/30.7.2013 δηλαδή
η υποβολή τροποποιητικών (συμπληρωματικών – ανακλητικών) δηλώσεων στοιχείων
ακινήτων (Ε9) ετών 2011 και επομένων, πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση
ηλεκτρονικής διαδικτυακής εφαρμογής, μετά την έκδοση του αρχικού εκκαθαριστικού
ΦΑΠ του αντίστοιχου έτους.
Στα σκαριά ταμείο αξιοποίησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας
Στη διαβεβαίωση ότι το νέο Ταμείο αξιοποίησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας που
θα αναλάβει τη διαχείριση συγκεκριμένων ακινήτων του Δημοσίου θα εδρεύει στην
Ελλάδα και θα διοικείται από Έλληνες προχώρησαν στελέχη του Ευρωσυστήματος
απαντώντας σε σχετική ερώτηση του in.gr. Καλούμενα να σχολιάσουν πληροφορίες που
1

υποστηρίζουν ότι εξετάζεται η δημιουργία φορέα που θα αναλάβει τον ανασχεδιασμό
του προγράμματος των ιδιωτικοποιήσεων, μεταφέροντας την εποπτεία σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, τόνισαν πως δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
Συγκεκριμένα ανέφεραν πως το Eurogroup, η ελληνική κυβέρνηση και ο Ευρωπαϊκός
Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) προχωρούν στα πλαίσια της συμφωνίας του
Νοέμβριου 2012 στη δημιουργία ενός νέου Ταμείου Αξιοποίησης της Ακίνητης
Περιουσίας του Δημοσίου, το οποίο θα αναλάβει τη διαχείριση συγκεκριμένων ακινήτων
και με τα παραγόμενα έσοδα θα αποπληρώνει το χρέος. Το Ταμείο αυτό, που θα δίνει
βάρος στις τιτλοποιήσεις των περιουσιακών στοιχείων που τελούν υπό τη διαχείρισή
του, θα έχει έδρα στην Ελλάδα και όχι στο Λουξεμβούργο και θα στελεχωθεί από Έλληνες
αξιωματούχους.
Μείωση 2,6% στη δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Αύγουστο
H δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, το μήνα
Αύγουστο 2013 σε σύγκριση με την αντίστοιχη ∆ύναμη του Αυγούστου 2012,
παρουσίασε μείωση κατά 2,6% έναντι μείωσης 3,1% που σημειώθηκε κατά την
αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.
Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού
Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, το μήνα Αύγουστο 2013 σε σύγκριση με
την αντίστοιχη χωρητικότητα του Αυγούστου 2012, παρουσίασε αύξηση 0,9%, έναντι
αύξησης 2,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το
2011.
Άρση ασυλίας για τους έξι βουλευτές της Χρυσής Αυγής αποφάσισε η Βουλή
Δεκτό από την συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών της Ολομέλειας της Βουλής έγινε
το αίτημα των δικαστικών αρχών για την άρση ασυλίας των βουλευτών της Χρυσής
Αυγής, Γ.Γερμενή, Π.Ηλιόπουλου, Στ.Μπούκουρα, Ηλ.Παναγιώταρου, Ηλ.Κασιδιάρη και
Χρ.Αλεξόπουλου.
Για τους Στ.Μπούκουρα, Γ.Γερμενή και Π.Ηλιόπουλο το αίτημα των εισαγγελικών αρχών
αφορά τα αδικήματα της ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, ενώ για τους
Ηλ.Παναγιώταρο, Ηλ.Κασιδιάρη και Χρ.Αλεξόπουλο αφορά αδικήματα σε παλαιότερες
υποθέσεις, όπως για παράδειγμα τα επεισόδιο έξω από το «Χυτήριο».
Από σήμερα οι δηλώσεις για τη διαθεσιμότητα των διοικητικών στα
πανεπιστήμια
Σε λειτουργία είναι από το πρωί η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα του
υπουργείου Παιδείας, όπου οι διοικητικοί υπάλληλοι των πανεπιστημίων καλούνται να
συμπληρώσουν τα στοιχεία τους προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της
διαθεσιμότητας.
Η διαδικασία αφορά τους εργαζόμενους των πανεπιστημίων, τα οποία δεν έχουν
αποστείλει στο ΑΣΕΠ τους καταλόγους με τα στοιχεία των υπαλλήλων τους.
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Σύμφωνα με σχετική ρύθμιση, οι υπάλληλοι έχουν περιθώριο πέντε ημερών – μέχρι τη
Δευτέρα - προκειμένου να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους και τα προσόντα τους, ενώ
στη συνέχεια θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Προσωπικού
Ανώτατης Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας. Όσοι υπάλληλοι δεν πειθαρχήσουν θα
τεθούν αυτομάτως σε αργία.
Δικογραφία 3.000 σελίδων για τις Σκουριές
Βαριές κατηγορίες περιλαμβάνει η δικογραφία των 3.000 σελίδων που ολοκληρώνεται
από την ασφάλεια Θεσσαλονίκης για υποθέσεις που σχετίζονται με επεισόδια στην
ευρύτερη περιοχή των Σκουριών στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, η
δικογραφία περιλαμβάνει τα αδικήματα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, βαριά
σκοπούμενη σωματική βλάβη, εμπρησμοί, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών,
διακεκριμένες φθορές.
Πρόκειται για ξεχωριστή δικογραφία από εκείνη για την εμπρηστική επίθεση στο
εργοτάξιο της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές. Κατά τις πληροφορίες της εφημερίδας, η
δικογραφία περιλαμβάνει λίστα 28 υπόπτων, εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι
κάτοικοι της Ιερισσού. Από την πλευρά τους, οι κάτοικοι κάνουν λόγο για ποινικοποίηση
του αγώνα τους εναντίον της Ελληνικός Χρυσός.
Μέσω συνηγόρων τους, αναφέρουν ότι καμία από τις κατηγορίες δεν ευσταθεί και πως οι
απομαγνητοφωνημένες τηλεφωνικές συνομιλίες τους που έχουν καταγραφεί από το
Μάιο δεν προσφέρουν κάτι.
Στο 7% η ύφεση του 2013 στην Κύπρο, εκτιμά ο Χ.Γεωργιάδης
Την εκτίμηση ότι η ύφεση στην Κύπρο θα είναι το 2013 κοντά στο 7% εξέφρασε ο
κύπριος υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης Γεωργιάδης μιλώντας σε επενδυτές στο
Λονδίνο. Σε εκδήλωση του Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων της Κύπρου ο κ.
Γεωργιάδης είπε ότι η ύφεση θα είναι κοντά στο 7% και όχι στο 9%.
Σημείωσε πως η κυβέρνηση Αναστασιάδη δεν εφησυχάζει και ότι συνεχίζει την
προσπάθεια, εφαρμόζοντας πιστά το πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί με την τρόικα. Ο
υπουργός συμπλήρωσε ότι η αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα δημιουργεί νέο τοπίο
με πολλά οφέλη για την οικονομία, ενώ τόνισε ότι η Κύπρος προσφέρεται για
επιχειρηματικές δραστηριότητες και αποτελεί επενδυτική ευκαιρία.
ICAP: Λιγότερο αισιόδοξοι οι CEOs το γ' τρίµηνο του 2013
Μικρή κάμψη της αισιοδοξίας μεταξύ των CEOs καταγράφηκε το τρίτο τρίμηνο του 2013,
ενώ επτά στους δέκα διευθύνοντες συμβούλους συμφωνούν ότι θα απαιτηθεί νέο
«κούρεμα» ή ανάλογης επίπτωσης μέτρα για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του
ελληνικού χρέους, σύμφωνα με 3μηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε δείγμα 2.340
Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των μεγαλυτέρων ελληνικών
επιχειρήσεων από την Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία
με την ICAP Group.
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Το 24% των CEOs πιστεύουν ότι η τάση μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων για μεταφορά
της έδρας τους σε άλλες χώρες για χρηματοδοτικούς ή άλλους παράγοντες θα συνεχιστεί
και θα αποχωρήσουν αρκετές ακόμη εταιρίες από την Ελλάδα. Ένας στους δύο CEOs
θεωρεί ότι είναι λίγες οι εταιρίες που θα ακολουθήσουν. Τέλος, το 29% δηλώνει ότι οι
περιπτώσεις αυτές ήταν μεμονωμένες και δεν θα δημιουργήσουν γενικότερες τάσεις
φυγής.
Με τη χρεοκοπία φλερτάρουν οι ΗΠΑ ενώ πλησιάζει η «ώρα μηδέν»
Αποτυγχάνοντας να παρουσιάσει σχέδιο για συμφωνία υπέρβασης του αδιεξόδου, η
αμερικανική Βουλή -και κατ' επέκταση, ολόκληρο το Καπιτώλιο- οδεύει χωρίς ορατή
λύση στην εκπνοή της προθεσμία την Πέμπτη για αύξηση του ορίου χρέους. Οι κινήσεις
επιστρέφουν στη Γερουσία, όπου τα δύο κόμματα παραμένουν σε συνομιλίες και τα
πράγματα φαίνονται πιο αισιόδοξα, όμως είναι ακόμη θολό εάν θα μπορέσουν να
φτάσουν έγκαιρα σε αποτέλεσμα. Ενώπιον της «ώρας μηδέν», ο οίκος αξιολόγησης Fitch
απείλησε τις ΗΠΑ με υποβάθμιση.
Το πρόβλημα βρίσκεται στους πλειοψηφούντες στη Βουλή Ρεπουμπλικανούς, που έχουν
μοιραστεί σε δύο στρατόπεδα και τον έλεγχο των οποίων ουσιαστικά έχει χάσει ο
αρχηγός της πλειοψηφίας και πρόεδρος του Σώματος, Τζον Μπένερ. Ο Ρεπουμπλικανός
Μπένερ και το επιτελείο του είχε προσπαθήσει μέχρι το βράδυ της Τρίτης (τοπική ώρα)
να αποσπάσει την συμφωνία των συντρόφων του βουλευτών σε νομοσχέδιο που θα
έδινε περιθώριο μερικών μηνών στο Κογκρέσο για το όριο δανεισμού και θα άνοιγε ξανά
τις ομοσπονδιακές ισορροπίες.
Εξαιτίας όμως της αντίθεσης των Ρεπουμπλικανών που πρόσκεινται στο Tea Party,
φάνηκε ότι το νομοσχέδιο δεν είχε ελπίδες στη Βουλή και έτσι οι ενδοκομματικές
συνομιλίες κατέρρευσαν. Ο Ρεπουμπλικανός Μπένερ δεν κατάφερε ούτε με ρήτρες που
θα ικανοποιούσαν την εχθρότητα των «ακραίων» Ρεπουμπλικανών απέναντι στο
Obamacare να αποσπάσει το «ναι» της ομάδας του και σήκωσε τη νύχτα τα χέρια ψηλά.
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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