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Στα 199,7 εκατ. ευρώ οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές
Στα 199,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν στα τέλη Μαΐου 2014 οι ακάλυπτες επιταγές και οι
απλήρωτες συναλλαγματικές, έναντι 170 εκατ. ευρώ στα τέλη Απριλίου 2014. Σύμφωνα
με το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων της «Τειρεσίας», οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν
τον Μάιο στα 160,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν στα 39,2
εκατ. ευρώ.
Συνολικά οι ακάλυπτες επιταγές που σφραγίσθηκαν στο διάστημα Ιανουάριο-Μαΐου
2014 ανήλθαν σε 10.284 τεμάχια, 57,30% λιγότερες σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι
απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν σε 24.891, καταγράφοντας μείωση 32,21% εν
συγκρίσει με τα τέλη Μαΐου 2013. Τον Μάιο 2014 σφραγίσθηκαν 1.763 ακάλυπτες
επιταγές, 13,83% λιγότερες σε σχέση με τον Μάιο 2013. Αποσύρθηκαν ακόμη 4.544
απλήρωτες συναλλαγματικές αριθμός 5,16% μεγαλύτερος σε σχέση με τον Μάιο 2013.
Χαρδούβελης: Η Ελλάδα θα ικανοποιήσει εγκαίρως τα προαπαιτούμενα
Στην αποσαφήνιση ότι η Ελλάδα θα ικανοποιήσει εγκαίρως τα προαπαιτούμενα που
συνδέονται με τη δόση του Ιουνίου ύψους 1 δισ. ευρώ θα προχωρήσει την Πέμπτη στο
Eurogroup ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης, ο οποίος θα παρουσιάσει τις
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στοχεύσεις της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης στους ομολόγους του.
Το Eurogroup θα διεξαχθεί στο Λουξεμβούργο και σε αυτό θα συμμετάσχει και η γενική
διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ.
Ήδη η ΕΚΤ, το ΔΝΤ και η Κομισιόν έχουν μέσω στελεχών τους εκφρασθεί θετικά για το
πρόσωπο του νέου υπουργού Οικονομικών, ο οποίος θα συστηθεί στους ομολόγους του
στο Eurogroup επαναλαμβάνοντας ότι η φιλοσοφία της οικονομικής πολιτικής της
κυβέρνησης δεν πρόκειται να αλλάξει.
Ο κ. Χαρδούβελης αναμένεται να κινηθεί στην ίδια γραμμή με τον πρωθυπουργό, ο οποίος
την Τρίτη περιέγραψε τους άξονες που επιδιώκει να ακολουθήσει η Ελλάδα: βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας για την αντιμετώπιση της ανεργίας, αύξηση εισοδημάτων,
μείωση του κόστους ενέργειας και αποκλιμάκωση της φορολογίας.
Μαξίμου: Δεν συνδέεται η έξοδος στις αγορές με τις δύο υποδόσεις
Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με το ενδεχόμενο η έξοδος στις
αγορές το καλοκαίρι, που αποκάλυψε το Reuters, να συνδέεται με το ενδεχόμενο να μην
εκταμιευτούν οι δύο υποδόσεις, κυβερνητική πηγή χαρακτήρισε ανυπόστατη τη σύνδεση
αυτή. Η ίδια κυβερνητική πηγή έλεγε ότι η πορεία της ελληνικής οικονομίας είναι τέτοια
που
δεν
τίθεται
θέμα
για
την
εκπλήρωση
των
12
δράσεων.
Η έξοδος ή όχι στις αγορές είναι ένα ενδεχόμενο και παράλληλα δυνατότητα της
ελληνικής κυβέρνησης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν συναρτάται με τις δράσεις που
εκκρεμούν και με την εκταμίευση των δόσεων.
Σημειώνεται ότι το δημοσίευμα του Reuters δεν συνέδεε την είδηση της εξόδου στις
αγορές το καλοκαίρι με το ενδεχόμενο να μην εκταμιευτούν οι δύο υποδόσεις.
Στεφανάδης: Εντός της ευρωζώνης ο δρόμος για την ανάκαμψη
«Ο δρόμος για την ανάκαμψη και την μελλοντική ευημερία της Ελλάδας είναι
απαρέγκλιτα στο πλαίσιο της ευρωζώνης και, φυσικά, με νόμισμα το ευρώ» αναφέρει σε
δήλωσή του ο νέος πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ),
Χριστόδουλος Στεφανάδης, με αφορμή παλαιότερο άρθρο του («Καθημερινή»,
Δεκέμβριος
2011)
περί
«συντεταγμένης
επιστροφής
στη
δραχμή».
Επισημαίνει δε με έμφαση ότι «συμφωνώ με την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας και
συντάσσομαι απόλυτα με τις επιλογές της κυβέρνησης». Σύμφωνα με τον κ. Στεφανάδη,
στο συγκεκριμένο άρθρο είχαν αναπτυχθεί οι διαφορετικές εναλλακτικές πιθανότητες
και σενάρια για τη μελλοντική πορεία της ελληνικής οικονομίας, με βάση τα δεδομένα
εκείνης της περιόδου.
ΣτΕ: Από την πρώτη μέρα προσφυγής ο τόκος επιστροφής φόρου
Η ΟλομεR λεια του ΣυμβουλιRου ΕπικρατειRας (ΣτΕ), με τις υπ΄αριθμ. 2190 και 2191/2014
αποφάσεις της, έκρινε ότι, κατά την επιστροφή άμεσων ή έμμεσων φόρων, τελών και
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προστίμων από το ελληνικό δημόσιο προς φορολογούμενο, ο τόκος υπολογίζεται από την
ημέρα κατάθεσης της σχετικής προσφυγής στα δικαστήρια και όχι έξι μήνες μετά την
κοινοποίηση της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που δικαιώνει τον πολίτη στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ. Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική και
αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) η σχετική
πρόβλεψη των νόμων 1473/1984 και 2120/1993 που καθορίζει το χρόνο τοκοφορίας
(6%) της επιστροφής του φόρου που καταβλήθηκε αχρεωστήτως (χωρίς να πρέπει) από
τον φορολογούμενο στην Δ.Ο.Υ.
Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν αντισυνταγματική και αντίθετη στην ΕΣΔΑ τη
νομοθετική διάταξη που προβλέπει ότι όταν υπάρχει επιστροφή φόρων, δασμών, κ.λπ.
μετά από δικαστική απόφαση που δικαιώνει φορολογούμενο, η τοκοφορία αρχίζει «μετά
την πάροδο εξαμήνου από την πρώτη του μήνα του επομένου της κοινοποιήσεως στη
φορολογική αρχή της δικαστικής αποφάσεως».
Κρίθηκε αντισυνταγματική καθώς ο προβλεπόμενος χρόνος της τοκοφορίας «έχει ως
συνέπεια τη μη προσήκουσα αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας του αχρεωστήτως
καταβαλόντος τον φόρο» (σ.σ.: φορολογούμενο).
Οι προτάσεις της ΚΕΕΕ για τη φορολογική νομοθεσία
Σειρά προτάσεων για την αναμόρφωση της φορολογικής νομοθεσίας κατέθεσε η
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), σε επιστολή του προέδρου της,
Κωνσταντίνου Μίχαλου, προς τον νέο υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη.
Ανάμεσα στις προτάσεις της ΚΕΕΕ περιλαμβάνονται η κατάρτιση ενιαίας κλίμακας
φορολογίας εισοδήματος ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης του εισοδήματος, η
φορολόγηση των επιχειρήσεων με συντελεστή 15% και η εκλογίκευση των προστίμων.
Στην επιστολή εκφράζεται η συμφωνία των Επιμελητηρίων με κάθε πρόταση για μείωση
της εισφορά αλληλεγγύης, σταδιακή μείωση των συντελεστών ΦΠΑ, την απαλλαγή από
τον ΦΠΑ των μικρών επιχειρήσεων με ετήσια ακαθάριστα έσοδα έως 25.000 ευρώ, την
κατάργηση του φόρου πολυτελείας που επιβλήθηκε το 2010 στα καινούργια Ι.Χ.
αυτοκίνητα με εργοστασιακή τιμολογιακή αξία άνω των 20.000 ευρώ και στα
μεταχειρισμένα Ι.Χ. με εργοστασιακή τιμολογιακή αξία μεγαλύτερη των 16.000 ευρώ, την
μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για τα αυτοκίνητα, τις κατοικίες, τις πισίνες και τα
σκάφη αναψυχής που κατέχουν οι φορολογούμενοι, αλλά και τον επαναπατρισμό
κεφαλαίων.
Απεργία σήμερα στα νοσοκομεία
Με προσωπικό ασφαλείας θα λειτουργήσουν σήμερα τα δημόσια νοσοκομεία, καθώς
γιατροί και εργαζόμενοι πραγματοποιούν 24ωρη πανελλαδική απεργία, αντιδρώντας στο
νέο σύστημα αξιολόγησης.
Οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12:00 έξω από το
υπουργείο Υγείας. Σε συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση κάλεσε η ΑΔΕΔΥ,
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προκηρύσσοντας μάλιστα παναττική στάση εργασίας από τις 12:00 έως τη λήξη του
ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων.
Η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), ζητά την απόσυρση «των
αυθαίρετων κριτηρίων αξιολόγησης του προσωπικού των Νοσοκομείων που οδηγούν σε
απολύσεις και απαιτεί την επείγουσα κάλυψη των ελλείψεων σε νοσηλευτικόπαραϊατρικό προσωπικό, γιατρούς, αναλώσιμα, αντιδραστήρια, φάρμακα».
Απολογούνται οι Τούρκοι συλληφθέντες για τον ένα τόνο ηρωίνης
Στην Εισαγγελία Πειραιά οδηγήθηκαν το πρωί της Τετάρτης, προκειμένου να
απολογηθούν, οι πέντε Τούρκοι υπήκοοι που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση του
ενός τόνου ηρωίνης, που εντοπίστηκε σε αποθήκη στο Κορωπί και σε γκαράζ έπαυλης
στη Φιλοθέη.
Προσωρινά κρατούμενοι, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκαν χθες
Τρίτη οι τρεις από τους πέντε Έλληνες που απολογήθηκαν για την υπόθεση.
Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο 40χρονος εφοπλιστής, η πρώην σύζυγός του και ο φίλος της,
οι οποίοι φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Ελεύθερες χωρίς κανέναν περιοριστικό
όρο αφέθηκαν η πρώην πεθερά του 40χρονου εφοπλιστή και η οικιακή βοηθός.
Την Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί και ο τελευταίος συλληφθείς για την
υπόθεση, ένας Αλβανός υπήκοος, ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην ασφάλεια
του Λιμενικού και κρατείται.
Εργοστάσιο και Μουσείο Σοκολάτας στη Θεσσαλονίκη
Ένα παραμυθένιο και ταυτόχρονα πραγματικό «Εργοστάσιο και Μουσείο Σοκολάτας»
αποκτά η Θεσσαλονίκη, το οποίο θα στηθεί στη ΔΕΘ. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα
μοναδικό Θεματικό Πάρκο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, με στεγασμένους κυρίως αλλά
και ελεύθερους χώρους 2.500 τμ.
Από τις 6 Σεπτεμβρίου με τα εγκαίνια της 79ης ΔΕΘ και για έξι ολόκληρους μήνες τα
παιδιά, οι νέοι αλλά και οι ενήλικες μέσα από διάφορες θεματικές ενότητες, θα
ανακαλύπτουν με εντυπωσιακό τρόπο τα μεγάλα και μικρά μυστικά της σοκολάτας και
των γλυκών απολαύσεων. Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι, οι επισκέπτες του
«Εργοστασίου» θα συμμετέχουν σε ένα ανεπανάληπτο ταξίδι στον χρόνο, στον χώρο και
στο «απόλυτο όνειρό» τους. Στο Μουσείο της Σοκολάτας μέσα από μοναδικά εκθέματα,
θα γνωρίζουν κάθε λεπτομέρεια του «ταξιδιού» και της διαδικασίας, μέχρι ο καρπός του
κακάο να γίνει μια λαχταριστή σοκολάτα.
Γαλλία - Ιταλία πιέζουν για «χαλάρωση» του Συμφώνου Σταθερότητας
Οι κυβερνήσεις Παρισιού και Ρώμης βρίσκονται, σύμφωνα με ευρωπαϊκά ΜΜΕ, στην
προμετωπίδα ομάδας ευρωπαϊκών χωρών που πιέζουν για «εκ νέου ερμηνεία» των
δημοσιονομικών κανόνων στο Σύμφωνο Σταθερότητας, με αντάλλαγμα διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις. Η πρωτοβουλία των δύο σοσιαλιστικών κυβερνήσεων φαίνεται να
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βρίσκει ευήκοα ώτα στους συγκυβερνώντες του SPD στο Βερολίνο, αλλά όχι στην
καγκελαρία ή το γερμανικό ΥΠΟΙΚ.¨
Όπως μεταδίδει η γερμανική Sueddeutsche Zeitung, οι κυβερνήσεις Ολάντ και Ρέντσι
ζητούν νέα «ανάγνωση» του Συμφώνου Σταθερότητας. Η επιδίωξη, σύμφωνα με την
εφημερίδα, είναι να μην συνυπολογίζονται στο δημοσιονομικό έλλειμμα όσες κρατικές
επενδύσεις χρηματοδοτούνται με δανεισμό. Σε αντάλλαγμα για την «απομάκρυνση» από
το σκεπτικό δημοσιονομικής εξυγίανσης, όσες χώρες παίρνουν τέτοιο περιθώριο, που
έμμεσα δίνει και περισσότερο χρόνο «τακτοποίησης λογαριασμών», θα υποχρεούνται σε
δομικές μεταρρυθμίσεις.

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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