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Επιτάχυνση των επιστροφών φόρων ζητά από τις ΔΟΥ ο Χ.Θεοχάρης
Εγκύκλιο με την οποία θα ζητά από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες να επιταχύνουν
τις επιστροφές φόρων αναμένεται να εκδώσει εντός της ημέρας ο γενικός γραμματέας
Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης.
Η εγκύκλιος θα προβλέπει την απλοποίηση των κριτηρίων ελέγχου για τις επιστροφές
φόρου εστιάζοντας τόσο στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν ενδείξεις παραβατικής
συμπεριφοράς ή δεν έχουν εκδοθεί εντολές ελέγχου. Σημειώνεται πως σήμερα εκκρεμούν
στις Εφορίες αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ συνολικού ύψους 817,5 εκατ. ευρώ. Ο μέσος
χρόνος αναμονής για την επιστροφή ΦΠΑ ανέρχεται σε 488 ημέρες.
Αναλυτικά στοιχεία για τις αδρανείς καταθέσεις στέλνουν οι τράπεζες στο ΥΠΟΙΚ
Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα υπόλοιπα των αδρανών καταθέσεων που εκτιμάται ότι
θα περιέλθουν στο Δημόσιο μέχρι το τέλος Απριλίου 2014 θα αποστείλουν έως την
Παρασκευή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους η Ελληνική Ένωση Τραπεζών και τα
πιστωτικά ιδρύματα.
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, απαντώντας στην
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επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της ΔΗΜΑΡ Ν.Τσούκαλη τόνισε πως στο πλαίσιο της
νέας νομοθεσίας που ψήφισε η κυβέρνηση και για τις ανάγκες της κατάρτισης του
προϋπολογισμού του 2014, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με επιστολές του προς την
Ελληνική Ένωση Τραπεζών και προς διακριτά πιστωτικά ιδρύματα ζήτησε στοιχεία
σχετικά με τα υπόλοιπα των αδρανών καταθέσεων που εκτιμάται ότι θα περιέλθουν στο
δημόσιο μέχρι το τέλος Απριλίου 2014, όπως προβλέπεται και από το Νόμο.
Εμφύλιος μεταξύ των ανταρτών της ΝΔ για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων
Σε εμφύλιο μεταξύ βουλευτών της περιφέρειας και των αστικών κέντρων εξελίχθηκε η
συνάντηση των γαλάζιων βουλευτών με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, το
βράδυ της Τετάρτης, για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων. Σύμφωνα με Τα Νέα, βουλευτές της
Αττικής πρότειναν ο φορολογικός συντελεστής στα μεγάλα χωράφια να αυξάνεται όσο
αυξάνεται η έκτασή τους, προκαλώντας την αντίδραση βουλευτών της περιφέρειας.
Στο σημείο αυτό ο βουλευτής Πέλλας Ιορδάνης Τζαμτζής πρότεινε πάγωμα του επίμαχου
σχεδίου και παράταση για έναν ακόμη χρόνο του καθεστώτος με το χαράτσι μέσω ΔΕΗ.
Ενδεικτικές του κλίματος που επικράτησε ήταν και οι παρεμβάσεις τόσο Γιώργου Βλάχου
που ανέφερε ότι «ακολουθούμε το μοντέλο της αρπαχτής» όσο και του Δημήτρη
Σαμπαζιώτη ότι «αν ζητήσουμε φόρο χιλίων ευρώ από συνταξιούχο των τριακοσίων, θα
μας ρίξει πιστολιές».
Μιλώντας στον Βήμα 99,5 ο βουλευτής Διονύσης Σταμενίτης, ο οποίος συμμετείχε στη
σύσκεψη, υποστήριξε ότι ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων εμπεριέχει ελάφρυνση της τάξης του
15-20% για τους περισσότερους. «Υπάρχουν κάποιες αστοχίες και στρεβλώσεις και θα
πρέπει να υπάρξουν ελαφρύνσεις για οικόπεδα σε μικρά δημοτικά διαμερίσματα»
πρόσθεσε.
Συνεχίσθηκε το Σεπτέμβριο η υποχώρηση των επιτοκίων καταθέσεων
Συνεχίσθηκε και το Σεπτέμβριο η υποχώρηση των επιτοκίων καταθέσεων, ενώ τα
επιτόκια δανείων παρέμειναν σταθερά. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα
η Τράπεζας της Ελλάδος το Σεπτέμβριο του 2013, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μιας
ημέρας από νοικοκυριά μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης στο 0,39%, ενώ το αντίστοιχο
επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης στο 0,40%.
Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος
παρουσίασε περαιτέρω πτώση κατά 19 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,10%. Το
μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων μειώθηκε κατά 14
μονάδες βάσης, το Σεπτέμβριο του 2013, στο 1,96%.
Στον αέρα από σήμερα οι μισθοί 500 χιλιάδων εμποροϋπαλλήλων
Λήγει σήμερα, Πέμπτη 31 Οκτωβρίου, η μετενέργεια που προβλέπεται από το νόμο για τη
συλλογική σύμβαση εργασίας των εμποροϋπαλλήλων, με αποτέλεσμα οι μισθοί των
περίπου 500 χιλιάδων εργαζομένων να είναι στον «αέρα». Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Βασίλης
Κορκίδης, καλεί άμεσα τους εκπροσώπους των εργαζομένων σε υπογραφή νέας
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σύμβασης με μείωση 13%, ωστόσο, οι εργαζόμενοι είναι αρνητικοί. Υπενθυμίζεται ότι ο
πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας είχε διατυπώσει την πρότασή του από το
καλοκαίρι, προτείνοντας νέο βασικό μισθό τα 751 ευρώ (από 860 ευρώ, δηλαδή μείωση
13%).
Τα 751 ευρώ ήταν ο κατώτατος μισθός της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας πριν από την εφαρμογή του Μνημονίου. «Τα δεδομένα της αγοράς και η
κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι εμπορικές επιχειρήσεις επιβάλλουν την αναζήτηση
μιας νέας κλαδικής συμφωνίας για μείωση των μισθών» είχε δηλώσει τότε ο πρόεδρος
της Εθνικής Συνομοσπονδίας Βασίλης Κορκίδης.
Κλειστά τα καταστήµατα την Κυριακή στο 63% των εµπορικών συλλογών
Το 63% των εμπορικών συλλογών της Ελλάδας θα απέχουν από το άνοιγμα των
καταστημάτων την προσεχή Κυριακή 3 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της
Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου από τη μέχρι τώρα πληροφόρηση που έχει
στην διάθεση της η ΕΣΕΕ και συγκεκριμένα από 177 τοπικούς εμπορικούς συλλόγους, το
32% έχει απαντήσει θετικά, το 63% αρνητικά, ενώ το 5% αφήνει το άνοιγμα των
καταστημάτων την Κυριακή στη διακριτική ευχέρεια των εμπόρων.
Υπενθυμίζεται πως τα εμπορικά καταστήματα κάθε είδους και μεγέθους σε όλες τις
περιοχές της χώρας μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 3 Νοεμβρίου
2013, την πρώτη δηλαδή Κυριακή της ενδιάμεσης φθινοπωρινής εκπτωτικής περιόδου
που θα ξεκινήσει την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 9
Νοεμβρίου.
Κ. Χατζηδάκης: Επιδοτούνται 17.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του προγράμματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών
ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Κ.Χατζηδάκης. Όπως τόνισε «στο πρόγραμμα θα
ενταχθούν τελικά 17.000 επιχειρηματικά σχέδια, 7.500 περίπου που πέρασαν στην
πρώτη κατηγορία και άλλα 9.500 τα οποία ξεπέρασαν τη βάση».
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης: «Με την απόφαση
εντάσσονται άμεσα στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών
7.505 έργα συνολικού προϋπολογισμού επενδύσεων 929.020.826,04 ευρώ και δημόσιας
δαπάνης 456.643.734,23 ευρώ». «Δεσμεύουμε περισσότερα κονδύλια, για να είμαστε
σίγουροι ότι τα χρήματα που διατίθενται μέσω του ΕΣΠΑ, θα διατεθούν όλα στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εάν χρειαστεί να δώσουμε και παραπάνω, αν κάνουμε την
υπόθεση εργασίας ότι θα έρθουν περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τότε έχουμε
επεξεργαστεί τις λύσεις προκειμένου να υπάρχει κάλυψη» τόνισε σε δηλώσεις του ο Κ.
Χατζηδάκης.
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«Γιατί να είναι η Ελλάδα πάντα θύμα;» επιμένει ο Θ.Πάγκαλος
Διευκρινίσεις μετά το σάλο που προκάλεσε με τη δήλωσή του ότι «κι εμείς
παρακολουθούσαμε τους Αμερικανούς» έδωσε την Πέμπτη, μέσω του ΒΗΜΑ 99,5 ο
Θεόδωρος Πάγκαλος.
Ο κ. Πάγκαλος ανέφερε ότι οι παρακολουθήσεις των δύο αμερικανών πρέσβεων σε Αθήνα
και Αγκυρα αφορούσαν τα ελληνοτουρικά και το Κυπριακό και ειδικότερα την αρνητική
στάση των ΗΠΑ απέναντι στην ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ. Όπως είπε, η ΕΥΠ εντόπισε
δύο σταθερά τηλέφωνα, με τις δυνατότητες που είχε τότε -«και θέλω να τους δοξάσω γι'
αυτό»- και παρακολουθούσαν τους δύο πρέσβεις των ΗΠΑ. Εκείνη την εποχή είχε τεθεί
το δίλημμα εάν θα μπει η Κύπρος στην ΕΕ ή πρώτα η Τουρκία και μετά η Κύπρος ·τη
δεύτερη
άποψη
υποστήριζαν
οι
ΗΠΑ,
ανέφερε.
Υποστηρίζοντας το επιχείρημα που διατύπωσαν οι αμερικανικές υπηρεσίες, «κάνουμε
ό,τι κάνουν όλοι», ο Θ.Πάγκαλος τόνισε ότι δεν υιοθετεί την άποψη ότι η Ελλάδα πρέπει
να είναι πάντα θύμα, αλλά ότι «η Ελλάδα πρέπει όποτε και όπου μπορεί να κάνει ό,τι
κάνουν κι όλοι οι άλλοι». «Άλλωστε, το "κάνουμε ό,τι κάνουν κι άλλοι" ήταν το σχόλιο και
του ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σ.Λαβρόφ σε σχετική ερώτηση», παρατήρησε ο κ.
Πάγκαλος.
Νέα παράταση στο διαγωνισµό για την ιδιωτικοποίηση της ΕΒΖ
Νέα παράταση έως τις 20 ∆εκεµβρίου 2013 έδωσε η υπό εκκαθάριση ATEbank στη διεθνή
διαγωνιστική διαδικασία για την ιδιωτικοποίηση του 82,33% της Ελληνικής Βιοµηχανίας
Ζάχαρης (ΕΒΖ), διαδικασία που είναι ανοικτή εδώ και 32 µήνες.
Συγκεκριµένα, η ATEbank ανακοίνωσε την παράταση της προθεσµίας υποβολής δεσµευτικών
προσφορών από κάθε ενδιαφερόµενο επενδυτή για τη συµµετοχή που διαθέτει έως την
Παρασκευή 20 ∆εκεµβρίου 2013.
Από τις 20 έως τις 25 Νοεμβρίου η ‘Βοιωτία 2013’
Μέχρι τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο
γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, προκειμένου
να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στη 2η Γενική Εμπορική Έκθεση
‘Βοιωτία 2013’, που θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 25 Νοεμβρίου. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2310-271708 & 2310-271854,
προκειμένου να τους σταλεί η σχετική φόρμα συμμετοχής
Το ΒΕΘ, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκθεσιακής πολιτικής και στήριξης των
επιχειρήσεων – μελών του, παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής στην εν λόγω έκθεση, με
προνομιακούς όρους.
Η διοργάνωση θα διεξαχθεί στον ειδικά διαμορφωμένο κλειστό χώρο του εργοστασίου
της
UNICOT,
στη
διασταύρωση
Λιβαδειάς
–
Ορχομενού.
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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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