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Για 10.000 ακίνητα η πρώτη φάση της απελευθέρωσης των πλειστηριασμών
Κυρίως επιχειρηματίες, εμπόρους και λιγότερα από 10.000 ακίνητα, αναμένεται να
αφορά η πρώτη φάση της μερικής άρσης της απαγόρευσης των πλειστηριασμών πρώτης
κατοικίας από τις αρχές του 2014, όπως δηλώνουν κυβερνητικές πηγές.
Χθες, Τετάρτη, μετά τη σύσκεψη των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επικρατείας, κορυφαίος κυβερνητικός παράγοντας δήλωσε, σύμφωνα με το Βήμα, ότι
«δεν μπορεί κάποιος να έχει δύο ή τρία ακίνητα και 300.000 ευρώ καταθέσεις και να μην
επιτρέπεται πλειστηριασμός κατοικίας ή δήμευση καταθέσεων». Στο πλαίσιο αυτό,
ανέφερε ότι το όλο θέμα αφορά σε αυτή τη φάση «κυρίως επιχειρηματίες και εμπόρους»
και
λιγότερα
από
10.000
ακίνητα.
Στο μεταξύ, κρίσιμο για το φλέγον ζήτημα της άρσης απαγόρευσης πλειστηριασμών στην
πρώτη κατοικία θεωρείται το ραντεβού που έχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
Ευάγγελος Βενιζέλος με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.
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Αναπόφευκτη η χορήγηση νέας βοήθειας στην Ελλάδα, λέει ο επικεφαλής του
Eurogroup
Η Ευρώπη θα κληθεί να στηρίξει την Ελλάδα για μία ακόμα φορά, δήλωσε ο επικεφαλής
του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ, συνεχίζοντας και αυτός με τη σειρά του τη
συζήτηση που άνοιξε δημοσίως ο γερμανός υπουργός Οικονομικών Β.Σόιμπλε για την
ανάγκη ενός νέου πακέτου βοήθειας.
Σε δηλώσεις που φέρεται να έκανε μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της
Ολλανδίας και τις οποίες δημοσιεύει η ολλανδική εφημερίδα «Het Financieele Dagblad», ο
κ. Ντάισελμπλουμ είπε ότι μετά τη λήξη του υφιστάμενου τρέχοντος προγράμματος στην
Ελλάδα το 2014, θα πρέπει -απαραίτητα- να το διαδεχτεί ένα νέο πακέτο.
Τα προβλήματα στην Ελλάδα δεν θα λυθούν το 2014, οπότε κάτι θα χρειαστεί να γίνει
μετά. Πως και τι πρέπει να γίνει δεν είναι σίγουρο», φέρεται να είπε.
Μέχρι τις 16
φοροδηλώσεων

Σεπτεμβρίου

η

προθεσμία

για

τα

δικαιολογητικά

των

Μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου όρισε το υπουργείο Οικονομικών την προθεσμία για την
προσκόμιση των δικαιολογητικών των φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα με εγκύκλιο
του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη.
Η προθεσμία αυτή αφορά περί τους 180.000 φορολογούμενους (το 3% συνολικά των
φορολογουμένων) που έχουν ειδοποιηθεί να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά της
δήλωσής τους στις ΔΟΥ. Ο έλεγχος των αποδείξεων θα γίνεται δειγματοληπτικά. Οι
πολίτες μπορούν είτε να προσκομίσουν οι ίδιοι είτε να στείλουν ταχυδρομικά τα
δικαιολογητικά στην Εφορία.
Θα παραιτηθώ αν γίνει έστω και μία απόλυση, λέει ο Αδ.Γεωργιάδης
«Αν γίνει έστω και μία απόλυση στον χώρο της Υγείας θα παραιτηθώ» δήλωσε στον Βήμα
99,5 ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.
Ο υπουργός είπε ότι εντός του 2013 θα λειτουργήσουν στην Αττική 6-7 αστικού τύπου
κέντρα υγείας για τα απλά περιστατικά, τονίζοντας ότι «το νοσοκομείο είναι χώρος που
πρέπει να αποφεύγουμε γιατί είναι εστία μικροβίων» και ότι «θα πρέπει να πηγαίνει
κανείς όταν δεν υπάρχει άλλη επιλογή». Ο κ. Γεωργιάδης έστρεψε τα βέλη του κατά του
προέδρου των νοσοκομειακών γιατρών Ελλάδος, Δημήτρη Βαρνάβα, λέγοντας ότι
«υποκρίνεται ότι δεν καταλαβαίνει τι γίνεται στον χώρο της Υγείας».
Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης
Υπερψηφίστηκε επί της αρχής και επί των άρθρων στο 'Α Θερινό Τμήμα της Βουλής, το
νομοσχέδιο για τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης.
Το καθαυτό νομοσχέδιο
υπερψηφίστηκε επί της αρχής από ευρεία πλειοψηφία (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ, Ανεξάρτητοι
Έλληνες και ανεξάρτητοι βουλευτές της Συμφωνίας για τη Νέα Μέρα), ενώ
καταψηφίστηκε
από
το
ΚΚΕ
και
τη
Χρυσή
Αυγή.
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Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε τη διαφωνία του με το νομοσχέδιο, αλλά αποχώρησε πριν από τη
σχετική ψηφοφορία, με διαμαρτυρίες για παραβίαση του Κανονισμού της Βουλής από
την κυβέρνηση, με την προσθήκη τροπολογιών «άσχετων με το νομοσχέδιο».
Σημειώνεται πως η Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης είχε θεσμοθετηθεί από το 2006,
χωρίς ωστόσο να επιδείξει έργο άξιο λόγου. Όπως παραδέχθηκε ο υπουργός ΜακεδονίαςΘράκης, Θ.Καράογλου, «υπήρξαν υστερήσεις, ουδέποτε χαράχτηκε στρατηγικό σχέδιο για
ενίσχυση των υποδομών και προσέλκυση επενδύσεων, και δεν της δόθηκε η υπεραξία
που όλοι οι Μακεδόνες περίμεναν».
Δέσμευση των μισών λογαριασμών του Δήμου Θεσσαλονίκης
Δεσμεύτηκε το 50% των λογαριασμών του Δήμου Θεσσαλονίκης, μετά από φορολογικό
έλεγχο, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν είχε καταβληθεί χαρτόσημο συνολικού ύψους
περίπου 1,2 εκατ. ευρώ. Το χαρτόσημο αφορά έτη ακόμη και πριν το 2000 και η σχετική
έρευνα για να αποκαλυφθεί η φοροδιαφυγή διήρκεσε περίπου ενάμιση χρόνο. Το θέμα
προκάλεσε τη άμεση κινητοποίηση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, Γ. Μπουτάρη, ο οποίος
επισκέφτηκε τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρη στον οποίο εξέφρασε
τον προβληματισμό του για τη δέσμευση, καθώς κινδυνεύει ο δήμος να κηρύξει στάση
πληρωμών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Θεοχάρης δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει σοβαρά το ζήτημα
κι ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα υπάρξει λύση η οποία θα διασφαλίσει τα συμφέροντα
του δημοσίου αλλά θα επιτρέπει και στο δήμο να συνεχίσει να λειτουργεί. Σημειώνεται
ότι το μη καταβληθέν χαρτόσημο αφορά ενοίκια που εισέπραττε ο δήμος από υπαίθριες
διαφημίσεις που έχουν εγκατασταθεί σε δημόσιους χώρους εντός των ορίων του Δήμου.
Στο 13% ο ΦΠΑ και για τον καφέ στο χέρι
Με ΦΠΑ 13% θα επιβαρύνεται ο καφές είτε καταναλώνεται εντός του καταστήματος,
είτε εκτός, σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών. Η
σύγχυση δημιουργήθηκε μετά την απόφαση της κυβέρνησης για μείωση του ΦΠΑ των
υπηρεσιών εστίασης από το 23% στο 13%. Ο καφές πρέπει να χρεώνεται με ΦΠΑ 13%
εάν καταναλώνεται εντός του καταστήματος και με 23% εάν παραδοθεί στον πελάτη για
κατανάλωση εκτός καταστήματος. Στην πρώτη περίπτωση θεωρείται παροχή υπηρεσίας
εστίασης, ενώ στη δεύτερη θεωρείται παράδοση αγαθού.
Μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν, ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων Χάρης
Θεοχάρης ανακοίνωσε ότι θα προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση, ούτως ώστε ο καφές να
χρεώνεται με ΦΠΑ 13% είτε καταναλώνεται εντός του καταστήματος, είτε εκτός.
Άλλοι 3.500 δημοτικοί υπάλληλοι υποψήφιοι για διαθεσιμότητα
Πράσινο φως για διαδημοτικές μετακινήσεις υπαλλήλων στο πλαίσιο της διαθεσιμότητας
έδωσε την Τετάρτη ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης κατά τη συνάντηση που
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είχε με εκπροσώπους της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), θέτοντας ως όρο να
προηγηθεί αξιολόγηση δομών και προσωπικού.
Σύμφωνα με Τα Νέα, στην πρότασή τους οι δήμαρχοι εμφανίζονται πρόθυμοι να
συμβάλουν στο «καλάθι» και του δεύτερου κύματος διαθεσιμότητας με 3.500
υπαλλήλους ακόμη από το σύνολο των 12.500 που θα υπαχθούν στο καθεστώς έως το
τέλος του έτους.
Πλεόνασμα 1,413 δισ. ευρώ στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Ιούνιο
Πλεόνασμα 1,413 δισ. ευρώ παρουσίασε τον Ιούνιο του 2013 το ταξιδιωτικό ισοζύγιο,
αυξημένο κατά 273 εκατ. ευρώ (ή κατά 23,9%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του
2012, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος.
Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της αύξησης των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 272
εκατ. ευρώ ή 20,6% (Ιούνιος 2013: 1.591 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2012: 1.319 εκατ. ευρώ),
καθώς και της μείωσης κατά 1,4 εκατ. ευρώ ή 0,8% που παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές
πληρωμές (Ιούνιος 2013: 178 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2012: 180 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των
ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση των αφίξεων κατά 16,1% και
παράλληλα στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 3,9%.
Ευρωζώνη: Σε υψηλό 26 μηνών ο σύνθετος PMI τον Αύγουστο
Συνέχισε να βελτιώνεται τον Αύγουστο η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα στην
Ευρωζώνη με την εταιρεία δεδομένων Markit να ανακοινώνει σήμερα ότι ο σύνθετος
δείκτης PMI για την επιχειρηματική δραστηριότητα διαμορφώθηκε στα υψηλότερα
επίπεδα από τον Ιούνιο του 2011.
Ειδικότερα, ο σύνθετος δείκτης PMI της Markit ενισχύθηκε τον Αύγουστο για πέμπτο
διαδοχικό μήνα, σκαρφαλώνοντας στο 51,7, ήτοι σε υψηλό 26 μηνών, από 50,5 τον
Ιούλιο. Οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση του Dow Jones Newswires
τοποθετούσε τον δείκτη στις 51 μονάδες.

Οι 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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