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Η Δημοκρατία δεν εκβιάζεται, απαντά η κυβέρνηση στις φήμες παραίτησης
βουλευτών της ΧΑ
Στη φημολογία παραίτησης των βουλευτών της Χρυσής Αυγής αναφέρθηκε ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος, Σίμος Κεδίκογλου. Έκανε λόγο για «φημολογία που
διασπείρεται εντέχνως» και τόνισε ότι «η Δημοκρατία δεν εκβιάζεται και η Δικαιοσύνη θα
συνεχίσει το έργο της», ανεξάρτητα από τη στάση της Χρυσής Αυγής. Η σύνδεση της ΧΑ
με τη συνταγματική νομιμότητα «είναι το συντομότερο ανέκδοτο» είπε ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος, μιλώντας στον Σκάι.
Αναφερόμενος στην ανάρτηση που υπογράφεται από την «Κοινότητα Εφέδρων Ειδικών
Δυνάμεων» και ζητά την «παραίτηση της κυβέρνησης» και τη «σύμπραξη λαού στρατού»,
ο κ. Κεδίκογλου δήλωσε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανδρών και των γυναικών
που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις είναι «προσηλωμένη στη Δημοκρατία μας». Ο κ.
Κεδίκογλου είπε πως εάν υπάρχουν εξαιρέσεις, πρόκειται για έναν πολύ μικρό αριθμό, οι
οποίοι
«θα
αντιμετωπίσουν
τις
συνέπειες».
Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι ένα τέτοιου είδους κείμενο «θα πρέπει να μας προβληματίσει».
Σημειώνεται ότι η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έλαβε εντολή από την Εισαγγελία
Πρωτοδικών να διενεργήσει την έρευνα για την υπόθεση ανάρτησης κειμένου έφεδρων
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ειδικών δυνάμεων που καλούσε την κυβέρνηση να παραιτηθεί και την σύμπραξη λαούστρατού.
Το βαλιτσάκι της ΕΥΠ «καίει» και βουλευτές της Χρυσής Αυγής
Πληροφορίες και υλικό που προέρχεται από νόμιμες συνακροάσεις από τον κοριό της
ΕΥΠ «δένουν» τον χαρακτήρα της εγκληματικής οργάνωσης στην εισαγγελική έρευνα για
τη Χρυσή Αυγή. Σύμφωνα με πληροφορίες, που δημοσιεύει η εφημερίδα Τα Νέα, μια από
τις δεξαμενές στοιχείων στο πλαίσιο της μεγάλης εισαγγελικής έρευνας που βρίσκεται σε
εξέλιξη στον Άρειο Πάγο ενδέχεται να είναι συνομιλίες μελών ή ακόμα και βουλευτών της
Χρυσής Αυγής που έχουν γίνει σε ανύποπτο χρόνο από τις Αρχές για λόγους εθνικής
ασφαλείας.
Το «όπλο» των νόμιμων συνακροάσεων έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν, όταν οι
Αρχές μέσω των καταγεγραμμένων συνομιλιών είχαν οδηγηθεί στην αποκάλυψη
κυκλώματος εκβιαστών. Το «στοίχημα» των δικαστικών Αρχών είναι να πείσουν το
πρόσωπο ή τα πρόσωπα εκείνα που έχουν κάνει το πρώτο βήμα, δείχνοντας πρόθυμα να
βοηθήσουν, να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο και να καταθέσουν ενόρκως όσα εξ
ιδίας αντίληψης γνωρίζουν και μπορούν να «δέσουν» το κακούργημα της εγκληματικής
οργάνωσης.
Μαραθώνιος διαπραγµατεύσεων µε την τρόικα στο ΥΠΟΙΚ
Ολοήµερες εφ' όλης της ύλης διαπραγµατεύσεις µεταξύ της κυβέρνησης και των επικεφαλής
της τρόικας ξεκίνησαν σήµερα στο υπουργείο Οικονοµικών.
Στο τραπέζι βρίσκονται όλα τα µεγάλα ανοιχτά θέµατα, µεταξύ των οποίων το κλείσιµο του
προϋπολογισµού του 2013 και το πρωτογενές πλεόνασµα, ο προϋπολογισµός του 2014, το
σχέδιο διαθεσιµότητας των δηµοσίων υπαλλήλων και το θέµα των αµυντικών βιοµηχανιών.
Η Ελλάδα δεν χρειάζεται τρίτο πακέτο διάσωσης, λέει ο Ευαγγ. Βενιζέλος
Η Ελλάδα δεν χρειάζεται τρίτο πακέτο διάσωσης και είναι σε θέση να καλύψει τις
ανάγκες της δίχως να επιβαρύνει περαιτέρω όσους τη στηρίζουν σήμερα, μέσω της
βελτίωσης των όρων δανεισμού της και επιστρέφοντας, πιθανώς τον επόμενο χρόνο,
στην ομολογιακή αγορά, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος
μιλώντας στο πρακτορείο Reuters.
«Αντιλαμβανόμαστε πολύ, πολύ καλά, πόσο δυσχερές είναι για την κάθε κυβέρνηση να
αποδεχθεί ελάφρυνση χρέους... Το αίτημά μας δεν είναι ελάφρυνση χρέους. Είναι
περαιτέρω επανεξέταση των όρων του (σ.σ. διάρκεια και επιτόκια), δίχως επιπρόσθετη
επιβάρυνση για τους θεσμικούς δανειστές μας» δήλωσε ο κ.Βενιζέλος απευθυνόμενος σε
συντάκτες του πρακτορείου στη Νέα Υόρκη. Αναφερόμενος στην εκτόξευση του
επιπέδου της ανεργίας άνω του 27% και εκείνης των νέων περί το 60%, ο κ.Βενιζέλος
τόνισε ότι «μιλάμε για την πιθανότητα μιας χαμένης γενιάς», και επισήμανε ότι το
ενδεχόμενο μιας κοινωνικής έκρηξης, εάν οι Έλληνες αναγκαστούν να υπομείνουν
περαιτέρω δημοσιονομική λιτότητα, είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη χώρα.
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Παράταση στην υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών
Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου παρατάθηκε η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων
πελατών – προμηθευτών. Ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρης
αποδέχθηκε την εισήγηση των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών και παρέτεινε
την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων που κανονικά έληγε στις 10 Οκτωβρίου
έως τα τέλη Νοεμβρίου.
Με τον τρόπο αυτό θα αποσυμφορηθεί και το Taxisnet το οποίο μέχρι και τις 14
Οκτωβρίου θα δέχεται μεγάλο όγκο δεδομένων λόγω της υποβολής του Ε9.
Υπενθυμίζεται πως με τις συγκεντρωτικές καταστάσεις το υπουργείο ζητά από κάθε
επιτηδευματία να υποβάλλει συγκεντρωτικά στοιχεία για το σύνολο των συναλλαγών με
τους πελάτες και τους προμηθευτές του.
Ειδικότερα ο έλεγχος περιλαμβάνει αυτούς με τους οποίους υπάρχουν συναλλαγές με
παραστατικά καθαρής αξίας μεγαλύτερης των 300 ευρώ. Για κάθε έναν πελάτη ή
προμηθευτή ζητείται ο συνολικός αριθμός παραστατικών και το συνολικό ποσό τους, εάν
υπάρχουν περισσότερα από ένα. Συγκεντρωτικές καταστάσεις για το 2012 έχουν
υποχρέωση να υποβάλλουν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες με ατομική επιχείρηση
καθώς και όλες τις εταιρείες (ΟΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) και κοινοπραξίες που είχαν δραστηριότητα
μέσα στο ημερολογιακό έτος. Αυτό σημαίνει πως ακόμη και οι νέοι που ξεκίνησαν στην
αγορά εργασίας με «μπλοκάκι» μέσα στο 2012, πρέπει να υποβάλλουν την κατάσταση.
Ξεπέρασαν τους στόχους οι εισπράξεις από τον ΦΠΑ τον Αύγουστο
Οι εισπράξεις από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας ξεπέρασαν τον Αύγουστο τους
μηνιαίους στόχους κατά 80 εκατ. ευρώ περίπου. Σύμφωνα με στοιχεία που
δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων τα έσοδα από τον
ΦΠΑ ανήλθαν τον Αύγουστο σε 1,132 δισ. ευρώ, έναντι του μηναίου στόχου 1,053 δισ.
ευρώ που προέβλεπε το Επικαιροποιημένο μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Στρατηγικής.
Σημειώνεται πως ο ετήσιος στόχος για τις εισπράξεις από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας
είναι στα 13,75 δισ. ευρώ και μέσα στο 8μηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2013 έχουν
εισπραχθεί 9,28 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΓΠΣ η υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ
παρουσίασε βελτίωση τον Αύγουστο, με το ποσοστό υποβολής δηλώσεων να ανέρχεται
στο 79% των υπόχρεων, έναντι 75% και 76% τους προηγούμενους μήνες (μηνιαίες
υποβολές).
Στα 56,8 δισ. ευρώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο στο 8μηνο 2013
Στα 56,8 δισ. ευρώ ανήλθαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο στο 8μηνο 2013,
ενώ μόνον τον Αύγουστο προστέθηκαν στο απόθεμα των οφειλών 500 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων το σύνολο του ληξιπρόθεσμου χρέους στο πρώτο οκτάμηνο του 2013
ανήλθε στα 56,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 52,3 δισ. ευρώ αφορούν σε οφειλές που
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δημιουργήθηκαν πριν την 1η Ιανουαρίου 2013 και 4,5 δισ. ευρώ σε νέα χρέη, που
συσσωρεύτηκαν μέσα στο έτος.
Το 2013 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ανήλθαν σε 5,379 δισ. ευρώ, ωστόσο
οι εφορίες εισέπραξαν έναντι του «νέου» ληξιπρόθεσμου χρέους 712 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται πως από τα 52,3 δισ. ευρώ του «παλαιού» χρέους, τα 9 δισ. ευρώ αφορούν
σε χρέος πτωχευμένων εταιρειών και ως εκ τούτου είναι δύσκολη η ανάκτησή τους. Σε
σχέση με τον Ιούλιο 2013 το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος (παλαιό και νέο) αυξήθηκε
τον Αύγουστο κατά 500 εκατ. ευρώ.
Εκπέμπει η Ελληνική Δημόσια Ραδιοφωνία
Σήμερα το πρωί άρχισε να εκπέμπει η Ελληνική Δημόσια Ραδιοφωνία. Στη συχνότητα
95,6 με την ονομασία «Πρώτο Πρόγραμμα» μεταδίδονται ενημερωτικές εκπομπές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη συχνότητα της Ελληνικής Δημόσιας Ραδιοφωνίας θα
μεταδίδονται και αθλητικές εκπομπές, ώστε να καλύπτονται και οι υποχρεώσεις των
μεταδόσεων.
Υπενθυμίζεται ότι αύριο, Παρασκευή, πρόκειται να εξεταστεί από το Συμβούλιο της
Επικρατείας (ΣτΕ) η προσφυγή της ΠΟΣΠΕΡΤ για το «μαύρο» στην ΕΡΤ. Σημειώνεται ότι
οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ εξακολουθούν να παράγουν και να εκπέμπουν μέσω Διαδικτύου
(ertopen.com) ενημερωτικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα από το ραδιομέγαρο της Αγίας
Παρασκευής. Εκτός από το τηλεοπτικό πρόγραμμά τους, από χθες, Τετάρτη, εκπέμπεται
και το ραδιοφωνικό «Τρίτο Πρόγραμμα».

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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