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Παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις
Παράταση για την υποβολή του συνόλου των φορολογικών δηλώσεων Φόρου
Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέχρι και τη Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014 ανεξαρτήτως
ΑΦΜ δίνει το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να επιτευχθεί η εμπρόθεσμη
υποβολή. Με ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών ευχαριστεί τους Έλληνες
φορολογούμενους για τη διάθεση φορολογικής συμμόρφωσης και κοινωνικής
αλληλεγγύης που έδειξαν την τελευταία εβδομάδα. Όπως αναφέρει από τη Δευτέρα
έχουν υποβληθεί 700.000 δηλώσεις δηλαδή το 12% των συνολικά αναμενόμενων και
μόνο χθες υποβλήθηκαν 198.000 δηλώσεις.
«Οι Έλληνες φορολογούμενοι ανταποκρινόμενοι στις οδηγίες του ΥΠΟΙΚ χρησιμοποιούν
το TAXIS σε ώρες μη αιχμής, με αποτέλεσμα παρά τον πολύ μεγάλο αριθμό δηλώσεων το
TAXIS να ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά. Καλούνται οι Έλληνες φορολογούμενοι να
συνεχίσουν να υποβάλουν τις δηλώσεις με τους ίδιους ρυθμούς μέσα στην ανωτέρω
προθεσμία, προκειμένου οι δηλώσεις αυτές να είναι εμπρόθεσμες», υπογραμμίζεται στην
ανακοίνωση.
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Ηχηρό όχι Σαμαρά για τρίτο πακέτο στήριξης
«Η Αθήνα δεν θέλει τρίτο πακέτο βοήθειας» είναι ο τίτλος αποσπάσματος συνέντευξης
του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά που προδημοσιεύεται στην ηλεκτρονική έκδοση της
γερμανικής οικονομικής εφημερίδας «Handelsblatt» και μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σε αυτή ο πρωθυπουργός επιμένει πως η χώρα αφήνει πίσω την ύφεση, εμφανίζεται
θετικός όσον αφορά στην απομείωση του χρέους, ενώ σε ό,τι αφορά την τρέχουσα
συζήτηση για πιθανή χαλάρωση του Συμφώνου Σταθερότητας, δηλώνει:
«Ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη πάνε μαζί». «Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναμένει ότι
η χώρα του θα αφήσει πίσω της την ύφεση. Και σε ό,τι αφορά την απομείωση του χρέους
βλέπει ο Έλληνας πρωθυπουργός πρόοδο. Αυτό εξακολουθεί να σημαίνει δουλειά για τη
χώρα του», αναφέρει στην εισαγωγή της η εφημερίδα και συνεχίζει: «Η Ελλάδα δεν
χρειάζεται, σύμφωνα με τα λόγια του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, μετά την λήξη των
πληρωμών βοήθειας της ΕΕ αυτό το έτος, τρίτο πακέτο βοήθειας. Δεν βλέπει για τα
επόμενα δύο χρόνια κάποιο χρηματοδοτικό κενό, το οποίο θα καθιστούσε αναγκαία
περαιτέρω δάνεια βοήθειας».
Ο πρωθυπουργός κληθείς να σχολιάσει τον χαρακτηρισμό «Μερκελιστή» που του
αποδίδει ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, απάντησε ότι ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης λεN ει πολλαN γι΄αυτοN ν και του προN σαψε πολιτικηN
ανωριμότητα.
Δεν επιβεβαιώνονται πληροφορίες για άμεση επιστροφή στις αγορές
Δεν επιβεβαιώνουν στελέχη του οικονομικού επιτελείου πληροφορίες που έφεραν την
κυβέρνηση να προχώρα άμεσα σε ανακοινώσεις σχετικά με την έκδοση ομολόγου. Οι εν
λόγω πληροφορίες -λαμβάνοντας μερικώς αφορμή από την υποχώρηση που
καταγράφουν τις τελευταίες ημέρες οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγωνυποστήριζαν ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει την επόμενη εβδομάδα σε ανακοινώσεις
αναφορικά με νέα έκδοση ομολόγου.
Όπως αναφέρει το in.gr απευθύνθηκε για το θέμα σε αρμόδιο αξιωματούχο, ο οποίος
ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξουν ανακοινώσεις το επόμενο διάστημα σχετικά με την
έκδοση ομολόγου. «Θέμα ομολόγου δεν βρίσκεται στην ατζέντα» αποσαφήνισε. Ο
Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους έχει εξετάσει διάφορά σενάρια για την νέα
έξοδο της χώρας στις αγορές, κάτι που θα γίνει κάποια στιγμή μέσα στο δεύτερο εξάμηνο
του 2014 και εφόσον οι συνθήκες κριθούν κατάλληλες.
ΔΕΗ: Επεξεργαζόμαστε εξορθολογισμό των τιμολογίων
Επιβεβαιώνει η ΔΕΗ -με αφορμή δημοσίευμα των Νέων- ότι αυτήν την περίοδο
επεξεργάζεται προτάσεις ως προς την υλοποίηση του εξορθολογισμού των τιμολογίων
που αφορούν τις καταναλώσεις από 0 έως 800kWh (κυρίως εξοχικές και δεύτερες
κατοικίες), αλλά και επαγγελματικά/εμπορικά τιμολόγια. Σύμφωνα με πρωτοσέλιδο
δημοσίευμα της εφημερίδας, η ΔΕΗ έχει προτείνει στο ΥΠΕΚΑ αυξήσεις έως 11% στους
λογαριασμούς των ιδιοκτητών εξοχικών και δεύτερων κατοικιών από 1ης Ιουλίου και η
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σημερινή κατηγορία τιμολογίων, έως 800 κιλοβατώρες το τετράμηνο, καταργείται.
Η επιχείρηση αναφέρει ότι η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται «με έμφαση στη
δημιουργία νέων τιμολογίων, τα οποία θα δίνουν αναπτυξιακή ώθηση στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις της χώρας που δοκιμάζονται από την κρίση». Σε σχετική ανακοίνωση
διευκρινίζεται πως «ο εξορθολογισμός των τιμολογίων και η κατάργηση των
σταυροειδών επιδοτήσεων αποτελεί εναρμόνιση με τους Ευρωπαϊκούς κανόνες για
κοστοβαρή τιμολόγια».
Εθνική: Μειώνει τα επιτόκια χορηγήσεων για επαγγελματίες και ΜμΕ
Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι μειώνει από την Τρίτη 1η Ιουλίου κατά 0,35 της
μονάδας, το βασικό κυμαινόμενο επιτόκιο χορηγήσεων για επαγγελματίες και
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Η μείωση του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ, κατά 0,10 της μονάδας, έχει ήδη ενσωματωθεί
στα επιτόκια των δανειακών λογαριασμών που συμβατικά συνδέονται με αυτό. Επίσης,
από την Τρίτη 1 Ιουλίου 2014, η Εθνική Τράπεζα προχωρεί σε περιορισμένη μείωση, κατά
μέσον όρο 0,07 της μονάδας, των επιτοκίων καταθέσεών της.
Αδύναμη ανάπτυξη και αποπληθωριστικές πιέσεις βλέπει η S&P για την Ελλάδα
Στην υψηλότερη κατηγορία ρίσκου κατατάσσει η Standard & Poor΄s το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα σε έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα και στην οποία εκτιμά πως τα
επόμενα χρόνια η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει αδύναμη οικονομική ανάπτυξη και
αποπληθωριστικές πιέσεις. Στην αξιολόγηση BICRA για τον κίνδυνο του τραπεζικού
συστήματος η Standard & Poor's κατατάσσει τις τράπεζες αντίστοιχα με τους κινδύνους
που διατρέχουν με το 1 να αντιπροσωπεύει χαμηλό ρίσκο και το 10 το υψηλότερο ρίσκο.
Η Ελλάδα στην κατάταξη αυτή λαμβάνει 10, όπως η Αίγυπτος και η Λευκορωσία. Στα
δυνατά σημεία του ελληνικού πιστωτικού συστήματος ο οίκος περιλαμβάνει τα οφέλη
από την υποστήριξη του Ευρωσυστήματος και το γεγονός πως είναι ένα συγκεντρωμένο
τραπεζικό σύστημα το οποίο σταθεροποιείται σταδιακά.
Στα αρνητικά περιλαμβάνει τις χρηματοοικονομικές πιέσεις στην Ελλάδα, τον μεγάλο
πιστωτικό κίνδυνο, αλλά και τις ανισορροπίες στη χρηματοδότηση. Ο οίκος εκτιμά ότι το
ΑΕΠ θα συρρικνωθεί ελαφρώς το 2014, ενώ τα επόμενα χρόνια η Ελλάδα θα
αντιμετωπίσει αδύναμη οικονομική ανάπτυξη και αποπληθωριστικές πιέσεις.
Τις κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες προτιμούν οι καταναλωτές
Ποσοστό 55% των καταναλωτών παγκοσμίως είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν
παραπάνω για προϊόντα και υπηρεσίες που προέρχονται από εταιρείες κοινωνικά
υπεύθυνες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Nielsen για την εταιρική
υπευθυνότητα. Το ποσοστό έχει αυξηθεί δέκα ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2011.
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Η παγκόσμια, διαδικτυακή έρευνα της Nielsen για την εταιρική υπευθυνότητα διεξήχθη
από τις 17 Φεβρουαρίου έως τις 7 Μαρτίου 2014 σε 60 διαφορετικές χώρες, όπου
συμμετείχαν πάνω από 30.000 καταναλωτές της Ευρώπης, της Ασίας, της Ωκεανίας, της
Αμερικής και της Μέσης Ανατολής.
Όσον αφορά στην Ελλάδα και σε σχέση με τον μέσο όρο των λοιπών χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαίνεται οι Έλληνες καταναλωτές, κατά δήλωσή τους, να είναι
περισσότερο διατεθειμένοι να πληρώσουν επιπλέον χρήματα για ένα προϊόν ή μια
υπηρεσία που προέρχεται από μια επιχείρηση, η οποία δηλώνει ότι στοχεύει στο να έχει
ένα θετικό κοινωνικό ή περιβαλλοντολογικό αντίκτυπο, σε ποσοστό 44% έναντι 40%,
που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος.
Επιπλέον, οι καταναλωτές στην Ελλάδα σε ποσοστό 49%, έναντι 41% του συνόλου των
Ευρωπαίων δηλώνουν επίσης ότι τους τελευταίους έξι μήνες αγόρασαν τουλάχιστον ένα
προϊόν ή υπηρεσία επιχείρησης που είναι κοινωνικά υπεύθυνη.
Μεγάλο φορτίο με προϊόντα «μαϊμού» κατάσχεσε το ΣΔΟΕ
Μεγάλο φορτίο με προϊόντα «μαϊμού» που προέρχονταν από την Τουρκία εντόπισε και
κατάσχεσε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ). Συγκεκριμένα, η
Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του ΣΔΟΕ σε στοχευμένο
έλεγχο διαπίστωσε εισαγωγή από την Τουρκία μεγάλης ποσότητας ειδών απομίμησης
γνωστών εταιρειών.
Συνελήφθησαν δύο άτομα τα οποία προσήχθησαν ενώπιον της Εισαγγελέως
Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης. Εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράβαση
του νόμου περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας κατ' επάγγελμα και σε
εμπορική κλίμακα με ιδιαίτερα μεγάλο όφελος (κακούργημα) και για λαθρεμπορία με
ιδιαίτερα τεχνάσματα από κοινού.
Τα προϊόντα της λαθρεμπορίας και το φορτηγό που χρησιμοποιήθηκε για την μεταφορά
τους κατασχέθηκαν.
Απενεργοποιήθηκε βόμβα του Β΄ΠΠ στο αεροδρόμιο Μακεδονία
Στην απενεργοποίηση βόμβας 250 κιλών γερμανικηN ς προεN λευσης του Β΄ ΠαγκοσμιNου
Πολέμου προχώρησε τα ξημερώματα το Τάγμα Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ)
στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Όπως γράφει η Voria.gr η βόμβα είχε εντοπιστεί τις
προηγούμενες ημέρες από άντρες του ΤΕΝΞ κατά τη διάρκεια ελέγχου που
πραγματοποιούνται πριν ξεκινήσουν οι εργασίες για την επέκταση του αεροδιαδρόμου.
Η καταστροφή έγινε με τη μέθοδο της καύσης, ενώ κατά την επιχείρηση, η οποία
πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα για να μην γίνονται πτήσεις, φτιάχθηκε και ειδικό
ανάχωμα για να καλυφθεί ο χώρος.
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Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στη Χαλκιδική
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί ότι την Παρασκευή ο κίνδυνος
πυρκαγιάς είναι υψηλός για τις περιοχές της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος
(συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), της Ανατολικής Πελοποννήσου, τμήματος της
Θεσσαλίας, της Χαλκιδικής και των Κυκλάδων.
Σημειώνεται ότι από τις 6 το πρωί της Πέμπτης έως τις 6 το πρωί της Παρασκευής
καταγράφηκαν 79 δασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, ο υψηλότερος αριθμός (μέχρι
στιγμής) για το φετινό καλοκαίρι και ενώ η χώρα βρισκόταν υπό την πολιορκία καύσωνα.
Ζέστη και από το απόγευμα βροχές
Στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία από το απόγευμα προβλέπονται τοπικές
βροχές ή καταιγίδες πιθανόν κατά τόπους ισχυρές, οι οποίες θα συνοδεύονται από
χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί και
από το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια θα στραφούν σε βόρειους στα πελάγη 6 και στο
βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από
το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες πιθανόν τοπικά ισχυρές. Οι
άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από αργά το απόγευμα
βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
Συμφωνία διασύνδεσης με την ΕΕ υπέγραψαν Ουκρανία, Μολδαβία, Γεωργία
Στην υπογραφή της συμφωνίας εμπορικής διασύνδεσης με τον ευρωπαϊκό οικονομικό
χώρο προχωρούν οι «28» και η Ουκρανία, η Μολδαβία και η Γεωργία. Η συμφωνία έχει
κεντρική σημασία για το Κίεβο, με τον πρόεδρο Ποροσένκο να υπογράφει το κείμενο από
το οποίο ο Γιανουκόβιτς είχε απομακρυνθεί, πυροδοτώντας την εσωτερική σύγκρουση
που έφερε τη χώρα σε διαμελισμό. Πριν ακόμη στεγνώσει το μελάνι αντέδρασε η Ρωσία.
Την Παρασκευή, οι ηγέτες της Ουκρανίας, της Μολδαβίας και της Γεωργίας και οι ηγέτες
των «28» υπέγραψαν τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου και πολιτικής συνεργασίας της
ΕΕ με τις τρεις χώρες, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής. Η Ουκρανία είχε ήδη
υπογράψει το πολιτικό σκέλος το Μάρτιο.
Στο φόντο βρίσκεται η Ρωσία, η οποία και επιδίωκε την ένταξη της Ουκρανίας στην
«Ευρασιατική Ένωση» (που τελικά συστάθηκε χωρίς το Κίεβο). Η ευρωπαϊκή πλευρά έχει
επανειλημμένα αναφέρει πως δεν πρόκειται για «σφαίρες επιρροής»: Ενδεικτικά, μετά
την υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή, ο Ζοζέ Μπαρόζο ανέφερε με νόημα πως οι
«συμφωνίες διασύνδεσης δεν είναι εναντίον κανενός».
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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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