25 Σεπτεµβρίου 2012
Ζωτικής σηµασίας για την ανάπτυξη η συµφωνία για τη δόση, σύµφωνα µε τον Κ.
Χατζηδάκη
Κρίσιµο για το µέλλον της χώρας χαρακτήρισε ο υπουργός Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκης το χρόνο
που µεσολαβεί µέχρι τη λήψη των αποφάσεων από την τρόικα και τους εταίρους. Μιλώντας στο
γενικό συµβούλιο του ΣΕΒ, ο κ. Χατζηδάκης υπογράµµισε ότι είναι ζωτικής σηµασίας για την
εφαρµογή αναπτυξιακής πολιτικής την επίτευξη συµφωνίας για την εκταµίευση της δόσης των 31
δισ. ευρώ. Χαρακτήρισε, εξάλλου, ζωτικής σηµασίας για την εφαρµογή αναπτυξιακής πολιτικής
την επιστροφή οφειλών του ∆ηµοσίου προς τις επιχειρήσεις, την ανακεφαλαιοποίηση του
τραπεζικού συστήµατος.
Περισσότερα από 800.000 δάνεια έχουν ρυθµιστεί από τις αρχές της κρίσης
Σε περίπου 800.000 ρυθµίσεις δανείων έχουν προχωρήσει οι εγχώριες τράπεζες από την αρχή
της κρίσης, και αναµένονται και άλλες, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
(ΕΕΤ), Γιώργος Ζανιάς κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε µε τον πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας
Κάρολο Παπούλια.
«Γίνονται πάρα πολλές ρυθµίσεις δανείων αυτήν την εποχή στις τράπεζες. Για την ακρίβεια,
νοµίζω, ότι σωρευτικά έχουν ρυθµιστεί 800.000 δάνεια» είπε ο κ. Ζανιάς. Σύµφωνα µε στοιχεία
της ΕΕΤ, αναφέρει το Reuters, οι ρυθµίσεις αφορούν κυρίως την επέκταση του χρόνου
αποπληρωµής και τη µείωση της µηνιαίας δόσης σε οµάδες καταναλωτών που έχουν υποστεί
καθίζηση των εισοδηµάτων τους, όπως οι συνταξιούχοι και οι δηµόσιοι υπάλληλοι.
24ωρη γενική απεργία αύριο
Παραλύει από τις κινητοποιήσεις η χώρα την Τετάρτη λόγω της 24ωρης γενικής απεργίας που
έχουν εξαγγείλει ΓΣΕΕ και Α∆Ε∆Υ κατά του νέου πακέτου µέτρων. Στη γενική απεργία της
Τετάρτης, που πραγµατοποιείται εν όψει της οριστικοποίησης του νέου πακέτου µέτρων,
συµµετέχουν βιοτέχνες και επαγγελµατίες, καθώς κατόπιν απόφασης της ΓΣΕΒΕΕ οι
επιχειρήσεις και τα καταστήµατα θα παραµείνουν κλειστά έως τις 15:00 το µεσηµέρι.
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Στις κινητοποιήσεις συµµετέχουν δηµόσιοι υπάλληλοι, καθηγητές και δάσκαλοι, γιατροί και
νοσηλευτικό προσωπικό, έµποροι, δικηγόροι, µηχανικοί. Στο µεταξύ, κλειστές θα παραµείνουν οι
εφορίες αύριο αλλά και την Πέµπτη και την Παρασκευή, µετά την απόφαση για συνέχιση της
απεργίας σε όλους τους κλάδους και τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονοµικών.
Μειωµένο κατά 33,1% το έλλειµµα στο οκτάµηνο
Βελτίωση παρουσιάζουν τα στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισµού στο
οκτάµηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2012, αφού το έλλειµµα διαµορφώθηκε στα 12,482 δισ. ευρώ
έναντι αρχικού στόχου για 15,214 δισ. ευρώ. Εν τω µεταξύ, το πρωτογενές έλλειµµα
διαµορφώθηκε την ίδια περίοδο σε 1,412 δισ. ευρώ έναντι αρχικού στόχου για 4,202 δισ. ευρώ.
Το έλλειµµα του κρατικού προϋπολογισµού και το πρωτογενές έλλειµµα εµφανίζονται µειωµένα
και έναντι του οκταµήνου του προηγούµενου έτους, κατά 6,190 δισ. ευρώ και 4,511 δισ. ευρώ
αντίστοιχα. Αυτό σηµαίνει ότι το έλλειµµα του κρατικού προϋπολογισµού µειώθηκε κατά 33,1%
σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
Λήγουν οι προθεσµίες αυτοαπογραφής των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ
Στην εκπνοή τους βρίσκονται οι προθεσµίες αυτοαπογραφής των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ.
Συγκεκριµένα οι ηµεροµηνίες έχουν ως εξής:
• Για τις ΑΕ και ΕΠΕ 30/9/12
• Για τις ΟΕ και ΕΕ 11/10/12
• Για τους λοιπούς υπόχρεους 12/10 -31/10/12
∆υνατότητα προαιρετικής απογραφής έχουν µεταξύ άλλων και τα φυσικά πρόσωπα (ατοµικές
επιχειρήσεις) που είναι έµποροι και διαθέτουν επαγγελµατική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν
εµπορία µέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ηµεδαπή.
Ηµεροµηνία
αυτοαπογραφής από 1/11/2012 έως και 31/12/2012.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν προβεί στις ενέργειες της αυτοαπογραφής, θεωρείται
παράλειψη εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 17 του ν. 3419/2005,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δηλαδή πρόστιµο από 600 έως 30.000 ευρώ ανάλογα µε τη
βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε το Τµήµα
Μητρώου - ΓΕ.ΜΗ. - Υ.Μ.Σ. στα τηλέφωνα: 2310-272502, 2310-241668.
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