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ΒΕΘ: Εκτός τόπου και χρόνου οι διακοπές ρεύματος
Eκβιαστικές και εκτός τόπου και χρόνου χαρακτηρίζει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) τις επαπειλούμενες 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες που
έχουν εξαγγείλει οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο της Μικρής ΔΕΗ.
«Ένας προνομιούχος κλάδος θέτει σε κίνδυνο την ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος
της χώρας, δημιουργώντας έναν ακόμη πονοκέφαλο στον επιχειρηματικό κόσμο και δη
στους κλάδους που ασχολούνται με την μεταποίηση ευπαθών προϊόντων» σχολιάζει ο
πρόεδρος του ΒΕΘ, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι για μία ακόμη
φορά επανέρχονται στο προσκήνιο τακτικές του παρελθόντος που μπορεί να έχουν ως
στόχο τον εκβιασμό της πολιτείας, ωστόσο κρατούν ομήρους επιχειρήσεις και
νοικοκυριά.
«Δεν έχουν κανένα δικαίωμα να κατεβάζουν διακόπτες. Οι τακτικές αυτές δεν είναι
ανεκτές, την ώρα μάλιστα που η επιχειρηματικότητα βουλιάζει και καταβάλλονται
υπεράνθρωπες προσπάθειες από όλες τις κοινωνικές ομάδες για αντιμετώπιση σωρείας
προβλημάτων» τονίζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, επισημαίνοντας ότι έστω και την ύστατη
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στιγμή πρέπει να πρυτανεύσει η λογική προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία
των επιχειρήσεων.
Πυρετός συσκέψεων στο ΥΠΕΚΑ για την απεργία της ΓΕΝΟΠ
Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΕΚΑ προκειμένου να εξεταστεί η κατάσταση όπως
διαμορφώνεται με την επικείμενη απεργία της ΓΕΝΟΠ και προκειμένου να καταρτιστεί
πλάνο ώστε να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις για το ηλεκτρικό σύστημα.
Στόχος είναι να διασφαλιστεί η επάρκεια ισχύος στο σύστημα και να αποφευχθεί η
πιθανότητα ενός μπλακ άουτ, σε περίπτωση που οι συνδικαλιστές της ΔΕΗ προχωρήσουν
σε αποκλεισμό και κλείσιμο μονάδων.
Όπως αναφέρει το Capital.gr σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ για να αποφευχθούν τα χειρότερα
θα πρέπει οπωσδήποτε να διατηρηθούν σε λειτουργία τουλάχιστον 2000 MW ισχύος
μονάδων βάσης (λιγνιτικά) αλλά και υδροηλεκτρικά κυρίως στη βόρεια Ελλάδα. Εάν
συμβεί αυτό τότε δεν υπάρχει κίνδυνος για την ευστάθεια του συστήματος και εκείνο
που θα συμβεί είναι ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των μονάδων της ΔΕΗ, των ιδιωτών
και των ΑΠΕ να υπάρξει πρόγραμμα περιορισμένων προγραμματισμένων περικοπών
φορτίου. Επίσης είναι πολύ πιθανό στη σύσκεψη να ληφθεί απόφαση για να περιοριστεί
η ζήτηση από μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές. Ταυτόχρονα σχεδιάζεται να
υπάρξουν και εισαγωγές ρεύματος.
ΥΠΟΙΚ: Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα περί παράτασης της
έκτακτης εισφοράς
Με μια λιτή ανακοίνωση, το υπουργείο Οικονομικών διαψεύδει τα δημοσιεύματα περί
παράτασης της έκτακτης εισφοράς.
«Τα δημοσιεύματα περί πρόθεσης της κυβέρνησης για παράταση της έκτακτης εισφοράς
δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.
Στα 7,4 δισ. ευρώ ανέρχονται οι απλήρωτες εισφορές προς τον ΟΑΕΕ
Στα 7,4 δισ. ευρώ ανέρχονται οι απλήρωτες εισφορές προς τον Οργανισμό Ασφάλισης
Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) καθώς ένας στους δύο ελεύθερους επαγγελματίες δεν
καταβάλλει τις εισφορές του. Την ίδια στιγμή το έλλειμμα του ΟΑΕΕ αναμένεται να
φτάσει το 2014 τα 720 εκατ. ευρώ, από 640 εκατ. ευρώ το 2013. Στον ΟΑΕΕ σε σύνολο
750.000 ασφαλισμένων στις 31/12/2013 οι 370.000 ενεργοί ασφαλισμένοι δεν
πληρώνουν εισφορές με οφειλές κοντά στα 5,9 δισ. ευρώ.
Από τις επιχειρήσεις που έκλεισαν περίπου 196.000 ασφαλισμένοι διέκοψαν την
ασφάλισή τους στον ΟΑΕΕ αφήνοντας οφειλές 1,5 δισ. ευρώ. Με βάση τα επίσημα
στοιχεία, στη ρύθμιση Νέα Αρχή έχουν υπαχθεί μέχρι τώρα μόνο 25.771 ελεύθεροι
επαγγελματίες, ενώ για την πάγια ρύθμιση έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 23.642.
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Έως τις 10 Ιουλίου η υποβολή Εκθέσεων Φορολογικής Συμμόρφωσης
Εκπνέει την Πέμπτη 10 Ιουλίου η προθεσμία για την υποβολή των Εκθέσεων
Φορολογικής Συμμόρφωσης των ΑΕ και ΕΠΕ στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων. Η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης που περιλαμβάνεται στο «Ετήσιο
Φορολογικό Πιστοποιητικό» του ν. 2238/1994 αφορά στις Ανώνυμες Εταιρείες και τις
Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις
ελέγχονται υποχρεωτικά από νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία και εκδίδεται
μετά από φορολογικό έλεγχο που πραγματοποιείται επί συγκεκριμένων φορολογικών
αντικειμένων, που προσδιορίζονται σε ειδικό πρόγραμμα ελέγχου.
Συγκεκριμένα, Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης υποβάλουν εταιρείες με σύνολο
Ενεργητικού άνω των 2,5 εκατ. ευρώ, καθαρό κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 5 εκατ.
ευρώ και με μέσο όρο προσωπικού 50 ατόμων.
Επίσης ελέγχονται υποχρεωτικά οι εταιρείες που συντάσσουν, είτε υποχρεωτικά είτε
προαιρετικά, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Ο έλεγχος διενεργείται σε
δειγματοληπτική βάση. Ειδικά για τον έλεγχο της φορολογικής έκπτωσης των δαπανών,
το δείγμα καλύπτει τουλάχιστον το 10% του συνόλου κάθε κατηγορίας δαπάνης.
Παράταση έως τις 14 Ιουλίου για τις δηλώσεις Ε9
Παρατείνεται ως τις 14 Ιουλίου 2014 η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων
στοιχείων ακινήτων Ε9, όπως προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που
κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, στη Βουλή. Σε αυτήν γίνεται επίσης
σαφές ότι η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος θα πρέπει να καταβληθεί κανονικά ως
την 31 Ιουλίου 2014, παρά την παράταση που δόθηκε στην υποβολή των δηλώσεων
αυτών έως 14 Ιουλίου την περασμένη εβδομάδα.
Οι επόμενες διμηνιαίες δόσεις θα εξακολουθήσουν να «τρέχουν» και αυτές με βάση το
αρχικό χρονοδιάγραμμα. Έτσι, η δεύτερη δόση θα πρέπει να καταβληθεί ως την
τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου και η τρίτη δόση έως την τελευταία
εργάσιμη ημέρα του Νοεμβρίου 2014.
Ειδικά για φορολογούμενους με συνολικό οφειλόμενο φόρο εισοδήματος έως 300 ευρώ, η
εξόφληση θα πρέπει να γίνει εφάπαξ έως τις 29 Αυγούστου.
ΣΔΟΕ: Κατάσχεση 19.820.000 λαθραίων τσιγάρων
Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) εντόπισε και κατάσχεσε στο λιμάνι του
Πειραιά μεγάλες ποσότητες καπνικών σε εμπορευματοκιβώτια που προέρχονταν από τη
Μαλαισία. Οι διαφυγόντες δασμοί ανέρχονται στο ποσό των 3.519.418,66 ευρώ.
Αξιοποιώντας πληροφορίες που περιήλθαν στο ΣΔΟΕ υπάλληλοι του Τμήματος Δίωξης
Ναρκωτικών του ΣΔΟΕ Π.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ σε συνεργασία με το Ε' Τελωνείο Πειραιά ήλεγξαν
δύο εμπορευματοκιβώτια που προήρχοντο από τη Μαλαισία με δηλωθέν εμπόρευμα στα
φορτωτικά έγγραφα, «ξύλινα ντουλάπια» και διαπίστωσαν ότι το μεν πρώτο
3

εμπορευματοκιβώτιο περιείχε 984 χαρτοκιβώτια ήτοι 9.840.000 τεμ. τσιγάρα μάρκας,
RAY, GOLD MOUND και ROYAL BLUE, το δε δεύτερο 998 χαρτοκιβώτια ήτοι 9.980.000
τεμ. τσιγάρα μάρκας AMERICAN LEGEND.
Στους 174 οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν άνω των 4.000 ευρώ το μήνα
Στους 174 ανέρχονται οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν άνω των 4.000 ευρώ κάθε μήνα,
από το σύνολο των συντάξεων τους, σύμφωνα με στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή
από τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννη Βρούτση.
Τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι από τους 174 συγκεκριμένους συνταξιούχους, οι 8
λαμβάνουν 9 συντάξεις και 3 λαμβάνουν 10 συντάξεις. Επίσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ,
προκύπτει ότι 30 συνταξιούχοι λαμβάνουν συνολικά από διάφορες συντάξεις ποσά άνω
των 5.000 ευρώ, 3 συνταξιούχοι ποσό άνω των 6.000 ευρώ και 1 συνταξιούχος ποσό άνω
των 7.000, ευρώ από διάφορες συντάξεις.
Καταδικάζουν τα κόμματα την επίθεση στον Μαραντζίδη
Την έντονη καταδίκη της βίαιης επίθεσης στον καθηγητή του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, εξέφρασε η Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι οι πρακτικές βίας δεν
χωρούν στη Δημοκρατία. «Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τη βίαιη επίθεση στον
καθηγητή Νίκο Μαραντζίδη. Οι πρακτικές βίας πηγάζουν από τα άκρα και δεν χωρούν
στη Δημοκρατία. Αναμένουμε την καταδίκη τέτοιων φαινομένων από τον ΣΥΡΙΖΑ και
τους συνδαιτυμόνες του στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ», αναφέρει η ανακοίνωση της ΝΔ.
Την ίδια ώρα με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ καταδίκαζε την επίθεση. «Εκφράζουμε τον
αποτροπιασμό μας και την καταδίκη μας για τη βίαιη επίθεση που δέχθηκε ο καθηγητής
Ν. Μαραντζίδης», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την επίθεση καταδίκασε το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας
πως έχει μεγάλη σημασία η απόλυτη καταδίκη κάθε μορφής πολιτικής και κοινωνικής
βίας. «Οποιαδήποτε χρήση ή απειλή χρήσης βίας, ανεξαρτήτως των δήθεν ιδεολογικών
προσχημάτων της, συντελεί στον εκφασισμό της ελληνικής κοινωνίας» αναφέρει το
ΠΑΣΟΚ.
Θα διατηρηθεί ο τάφος του 4ου αι. πΧ που βρέθηκε στο σταθμό Συντριβάνι
Ο διακοσμημένος με τοιχογραφία καμαροσκεπής τάφος του 4ου αι. π. Χ., που βρέθηκε
στον σταθμό «Συντριβάνι», στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του Μετρό
Θεσσαλονίκης, θα αποσπαστεί ολόκληρος. Το αν θα μεταφερθεί εντός σταθμού αυτό
είναι ζήτημα σχετικής μελέτης του μετρό. Αυτό αποφάσισαν -κατά πλειοψηφία- τα μέλη
του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου στη χτεσινή συνεδρίασή τους.
Η άλλη άποψη ήταν να αποσπαστεί μόνο η παράσταση, που απεικονίζει γραμμικά σχέδια
και πτηνά, και να μεταφερθεί εντός πλαισίου στον σταθμό του μετρό καθώς, όπως
ειπώθηκε, πρόκειται για μια πιο εύκολη και οικονομική λύση. Εξάλλου, όπως τόνισε η γγ
του ΥΠΠΟΑ, Λίνα Μενδώνη, «το κόστος των αρχαιολογικών έργων του Μετρό έχει ανέβει
στα 215 εκ. ευρώ».
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Σε κατ' οίκον περιορισμό η βουλευτής της ΧΑ Ελένη Ζαρούλια
Εκτός φυλακής, αλλά σε κατ' οίκον περιορισμό, θα παραμείνει η βουλευτής Ελένη
Ζαρούλια, με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών. Με βούλευμά του το Συμβούλιο, που
κλήθηκε να άρει διαφωνία που ανέκυψε μετά την απολογία της κ. Ζαρούλια ανάμεσα στις
ανακρίτριες της υπόθεσης και τον αρμόδιο εισαγγελέα για το αν θα πρέπει να κρατηθεί η
όχι, διατάσσει να αφεθεί ελεύθερη η κατηγορουμένη για ένταξη και συγκρότηση
εγκληματικής οργάνωσης.
Οι Εφέτες τάχθηκαν με την άποψη των ανακριτριών που ζήτησαν να αφεθεί ελεύθερη η
σύζυγος του αρχηγού του κόμματος, με την επιβολή ωστόσο κατ' οίκον περιορισμού,
πλην της μετάβασης της στην Βουλή και επιπλέον με απαγόρευση εξόδου από την χώρα.
Γαλλική κυβέρνηση κατά Σαρκοζί, «κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου»
«Η κατάσταση είναι σοβαρή»: Με αυτά τα λόγια, διά στόματος του γάλλου
πρωθυπουργού Μανουέλ Βαλς, ξεκίνησε η αντίδραση της γαλλικής κυβέρνησης στην
υπόθεση Σαρκοζί, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο των αρχών για υπόθεση διαφθοράς.
Σχολιάζοντας την υπόθεση στο τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV την Τετάρτη, ο Βαλς τόνισε ότι
το δικαστικό σύστημα λειτουργεί εντελώς ανεξάρτητα.
Ο Βαλς είπε ότι, βεβαίως, είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι ο Σαρκοζί είναι αθώος μέχρι
αποδείξεως του εναντίου, αλλά «κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου». Από την πλευρά
του, ο πρώην πρωθυπουργός Αλαίν Ζιπέ του κόμματος UMP του Σαρκοζί, έστειλε μέσω
Twitter μήνυμα υποστήριξης προς τον πρώην πρόεδρο. «Οι συνήγοροί του θα αποδείξουν
ότι είναι αθώος, ελπίζω» έγραψε ο Ζιπέ.

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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