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Ανείσπρακτο 1,184 δισ. ευρώ βεβαιωμένων φόρων και πρόστιμων
Επιταχύνει το υπουργείο Οικονομικών την είσπραξη μέρους των φόρων και προστίμων
που έχουν καταλογίσει οι εφορίες, αλλά δεν έχουν κατάληξη στα δημόσια ταμεία καθώς
οι φορολογούμενοι – νομικά και φυσικά πρόσωπα- είχαν καταφύγει στην επιτροπή
διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών (Επιτροπή του άρθρου 70Α).
Είναι ενδεικτικό πως από τα 1,184 δισ. ευρώ βεβαιωμένων φόρων και πρόστιμων που
είχαν μέχρι τον Αύγουστο του 2013 οδηγηθεί προς διευθέτηση στη επιτροπή διοικητικής
επίλυσης φορολογικών διαφορών η οποία αντικαταστάθηκε πλέον από την Υπηρεσία
Εσωτερικής Επανεξέτασης μέσα στο 2013 εισπράχθηκαν μόλις 14,7 εκατ. ευρώ.
Ποσό 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε το Δημόσιο με μειωμένο επιτόκιο
Το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε σήμερα, Τρίτη, ο Οργανισμός Διαχείρισης
Δημοσίου Χρέους, μέσω δημοπρασίας εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων. Η
δημοπρασία αφορούσε ποσό ύψους 625 εκατ. ευρώ και έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι
του ύψους αυτού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατ. ευρώ.
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Η απόδοση σημείωσε ελαφρά υποχώρηση στο 4,00% από 4,10% κατά την προηγούμενη
αντίστοιχη δημοπρασία στις 7 Ιανουαρίου 2014. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές
ύψους 1,441 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,31 φορές.
Παπούλιας: Η Ελλάδα αναμένει τις ρωσικές επενδύσεις
Η Ελλάδα χαιρετίζει και αναμένει τις ρωσικές επενδύσεις στην οικονομία της,
υπογράμμισε, σε αποκλειστική συνέντευξή του στον ανταποκριτή του ΙΤΑΡ-ΤΑΣΣ στην
Αθήνα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας, ενόψει της αναχώρησής του
μεθαύριο για να παραστεί στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο
Σότσι.
Οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας, σε πολιτικό, διπλωματικό, οικονομικό και
πολιτιστικό τομέα, είναι πολύ στενές, σημείωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σύμφωνα
με το σχετικό τηλεγράφημα του ΙΤΑΡ-ΤΑΣΣ. «Αντανακλούν το βάθος των ιστορικών
δεσμών μεταξύ των λαών μας και θεμελιώνονται σε σταθερή βάση» είπε ο Κ. Παπούλιας,
ο οποίος υπογράμμισε ιδιαιτέρως «τη στιβαρή θέση αρχής της Ρωσικής Ομοσπονδίας για
το εθνικό μας πρόβλημα της Κύπρου».
Παπανδρέου: Η Μέρκελ επέβαλε το ΔΝΤ
Η συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρώτο πρόγραμμα διάσωσης είχε επιβληθεί από την
γερμανίδα καγκελάριο, επανέλαβε ο πρώην πρωθυπουργός Γ.Παπανδρέου, επειδή εκείνη
«δεν εμπιστευόταν την Κομισιόν».
Οι αναφορές έγιναν σε ομιλία του πρώην πρωθυπουργού σε συνέδριο στο London School
of Economics, σύμφωνα με Τα Νέα. «Όταν οι αγορές έλεγαν ότι θα πτωχεύσουμε δεν είχα
πού να πάω» είπε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός. Σε ερώτηση γιατί δεν έκανε
δημοψήφισμα το 2010 αλλά το επιδίωξε το 2011, ο Γ.Παπανδρέου απάντησε ότι δεν
υπήρχε σχετική νομοθεσία, ενώ η χώρα βρισκόταν σε ανάσα δύο ημερών από τη
χρεοκοπία. Ο πρώην πρωθυπουργός πρότεινε επίσης την άμεση εκλογή του προέδρου
της ΕΕ από τους ψηφοφόρους ενώ προέβλεψε πως μέχρι το 2050 καμία ευρωπαϊκή χώρα
της ΕΕ δεν θα βρίσκεται στους G20.
Μέτρα για την ανακούφιση των σεισμοπαθών
Δέσμη μέτρων για την ανακούφιση των σεισμόπληκτων στην Κεφαλονιά ανακοίνωσε ο
υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μετά από ευρεία
σύσκεψη στο Κέντρο Επιχειρήσεων που έχει στηθεί στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Το νησί θα
ενταχθεί σε προγράμματα, βάσει οριοθέτησης, και τις επόμενες ημέρες θα υπογραφεί
ΚΥΑ με τον υπουργό Οικονομικών Ιω. Στουρνάρα, για να βοηθηθούν και να
αποκατασταθούν οι σεισμόπληκτοι.
Επίσης η πολιτεία θα καλύψει για δύο χρόνια το ενοίκιο όσων τα σπίτια κρίθηκαν
ακατάλληλα, θα χρηματοδοτήσει την αποκατάσταση των κτηρίων που επλήγησαν, ενώ
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θα δημιουργηθεί οικισμός με οικίσκους διαφόρων κατηγοριών για όσους δεν επιθυμούν
να νοικιάσουν σπίτι.
Σύμφωνα με τον υπουργό οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 600 κτήρια που
κρίνονται κατεδαφιστέα, 1.100 με βαριές βλάβες και 1.400 με ελαφριές βλάβες, σε όλη
την περιοχή της Παλλικής. Όπως είπε ακόμη, προβλήματα υπάρχουν και σε αρκετές
δημόσιες υποδομές (δρόμους, λιμάνια και δημόσια κτήρια) που χρήζουν αποκατάστασης.
Φιλιππίδης: Πολιτική η δίωξη μου
Πολιτική χαρακτηρίζει τη δίωξή του από τις ελληνικές αρχές ο πρώην πρόεδρος του
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Άγγελος Φιλιππίδης, σύμφωνα με το 4σέλιδο σκεπτικό της
απόφασης του Τουρκικού Δικαστηρίου, το οποίο δεν ενέκρινε την έκδοσή του στην
Ελλάδα. «Ήμουν φίλος με τον πρώην πρωθυπουργό και μέσω εμού θέλουν να πλήξουν
τον Κώστα Καραμανλή», είναι η φράση που φέρεται να χρησιμοποίησε ο κ. Φιλιππίδης
κατά την ακρόαση της υπόθεσής του στο Τουρκικό Δικαστήριο, μιλώντας ουσιαστικά για
πολιτική
δίωξη.
Φέρεται
δε
να
ερωτάται
από
τους
δικαστές:
«Φοβάστε κακή μεταχείριση ή ότι θα αδικηθείτε στην Ελλάδα;» και εκείνος εμφανίζεται
να απαντά «δεν γνωρίζω επακριβώς για το πρώτο, δεν νομίζω ότι θα αδικηθώ». Ο
εισαγγελέας εκδόσεων Ιωάννης Αγγελής έχει ζητήσει με νέο αίτημά του προς τις
Τουρκικές αρχές να κρατηθεί ο κατηγορούμενος καθώς εκκρεμεί και δεύτερο διεθνές
ένταλμα σε βάρος του.
Παρέδωσαν πινακίδες 135.000 αυτοκίνητα μέσα σε δύο μήνες
Συνολικά 134.963 αυτοκίνητα τέθηκαν σε ακινησία το διάστημα από 1η Νοεμβρίου 2013
έως 13 Ιανουαρίου 2014. Τα στοιχεία προέρχονται από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων
Εσόδων και συγκεντρώθηκαν από όλες τις ΔΟΥ της χώρας. Από τα στοιχεία προκύπτει
ότι οι περισσότερες ακινησίες οχημάτων δηλώθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Χανίων, και ανήλθαν σε
4.221 οχήματα. Ακολουθεί η Δ.Ο.Υ. Καβα[ λας με 2.720 οχη[ ματα σε ακινησι[α και η Α΄
Ηρακλείου με 2.650 οχήματα.
Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία για την Αττική που δείχνουν ότι πολλές περιπτώσεις
οχημάτων που τέθηκαν σε ακινησία, το συγκεκριμένο διάστημα, είναι και σε περιοχές
που θεωρούνταν μέχρι πρότινος ως περιοχές στις οποίες κατοικούσαν μεσαία και άνω
εισοδήματα.
Στην ΦΑΕ Αθηνών 2.390 οχήματα τέθηκαν σε ακινησία. Από την Αττική, στη Δ.Ο.Υ.
Παλλήνης έχουν καταχωρηθεί τα περισσότερα οχήματα σε ακινησία και ανέρχονται σε
1.910. Στη Δ.Ο.Υ. Κηφισια[ ς ε[ χουν καταχωρηθει[ 1.805 οχη[ ματα σε ακινησι[α, στην Ε΄
Πειραιά έχουν καταχωρηθεί 1.607 οχήματα, στην Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας 1.655, στη Δ.Ο.Υ.
Γλυφάδας 1.416 και στη ΙΖ Αθηνών 1.446 οχήματα. Υψηλός είναι ο αριθμός των
οχημάτων που τέθηκαν σε ακινησία στη Δ.Ο.Υ. Αχαρνών και ανέρχονται σε 1.475. Στη
Δ.Ο.Υ. Ψυχικού έχουν καταχωρηθεί τις προαναφερθείσες ημερομηνίες 1.049 οχήματα.
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Νέο νομικό πλαίσιο για τους οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ
Νέο νομικό πλαίσιο για την αναγνώριση, προστασία και τον έλεγχο των οίνων
Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής
Ένδειξης (ΠΓΕ) εισάγει Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης, Αθ. Τσαυτάρης. Συγκεκριμένα με την απόφαση, που δημοσιεύθηκε στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εισάγεται μια νέα διαδικασία αναγνώρισης και προστασίας
γεωγραφικών ενδείξεων, η οποία είναι πλέον ενιαία για όλα τα κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσης, εισάγεται για πρώτη φορά η έννοια του «Μητρώου
εγκεκριμένων επιχειρήσεων παραγωγής οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ» με σαφείς υποχρεώσεις και
δικαιώματα και στόχο τη θέσπιση ενός ισότιμου επιπέδου ανταγωνισμού.
Για πρώτη φορά εισάγεται και η δυνατότητα χρήσης του ονόματος μιας μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας από αυτή της Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης ή
Ονομασίας Προέλευσης, ενώ θεσμοθετείται η διαδικασία κυκλοφορίας των ποικιλιακών
οίνων (οίνοι χωρίς γεωγραφική ένδειξη που μπορούν να φέρουν στην ετικέτα τους την
ποικιλία αμπέλου και το έτος εσοδείας). Παράλληλα, προβλέπεται ένα νέο σύστημα
επιθεωρήσεων, συστάσεων συμμόρφωσης και όπου απαιτείται διοικητικών κυρώσεων,
το οποίο, σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, «εξασφαλίζει την αμεροληψία
των αρχών, το δίκαιο και υγιή ανταγωνισμό των επιχειρήσεων και την αποτελεσματική
προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων».
Ένας τραυματίας από μολότοφ που έριξαν μέσα στο διαμέρισμα του
Ένας άνθρωπος τραυματίσθηκε χθες από βόμβα μολότοφ την οποία άγνωστοι έριξαν
μέσα στο ημιυπόγειο διαμέρισμα που διαμένει στην οδό Διαγόρα 91 στην Τούμπα
Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία προκλήθηκαν υλικές ζημίες στο εσωτερικό του
διαμερίσματος, ενώ η φωτιά σβήστηκε από τον ίδιο τον ένοικο του διαμερίσματος,
οποίος μεταφέρθηκε με εγκαύματα στο σώμα και στο χέρι από το ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο
της πόλης. Στο σημείο έχει σπεύσει αστυνομική δύναμη.
Πρωτοβουλίες για την στήριξη της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας
Μέτρα προκειμένου η χαλυβουργία της Ευρώπης να μπορέσει να επιβιώσει από την
κρίση και να ανακάμψει θα συζητηθούν σήμερα, Τρίτη, στην Ολομέλεια της Ευρωβουλής
στο Στρασβούργο.Η κρίση έχει μειώσει στο μισό το μερίδιο της Ευρώπης στην παγκόσμια
παραγωγή χάλυβα και έχει οδηγήσει στην απώλεια 65.000 θέσεων εργασίας τα
τελευταία χρόνια.
Είναι ενδεικτικό πως στην Ελλάδα οι συσσωρευμένες ζημιές των τριών μεγάλων
ελληνικών χαλυβουργιών (Σιδενόρ, Χαλυβουργική, Χαλυβουργία Ελλάδος) την τετραετία
2009 - 2012 ανήλθαν σε 600 εκατ. ευρώ. Η παραγωγική ικανότητα των ελληνικών
χαλυβουργιών προσεγγίζει τους 4 εκατομμύρια τόνους, ωστόσο λόγω της πτώσης της
οικοδομής, η ζήτηση στην Ελλάδα για χαλυβουργικά προϊόντα το 2013 υποχώρησε κάτω
από τους 300.000 τόνους, δηλαδή στα επίπεδα της δεκαετίας του 1950.
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Στα προβλήματα της ελληνικής χαλυβουργίας συγκαταλέγεται και το ενεργειακό κόστος,
το οποίο λόγω της κρίσης έχει εκτιναχθεί.
Δέκα χρονών έγινε σήμερα… τo facebook
Γενέθλια έχει σήμερα το facebook που κλείνει δέκα χρόνια ζωής. Το δημιούργημα του
Μαρκ Ζούκερμπεργκ, το οποίο πλέον χρησιμοποιούν 1,2 δισεκατομμύρια άτομα , είναι το
πιο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. To facebook δημιουργήθηκε αρχικά σαν
ενδοπανεπιστημιακό εργαλείο για την επικοινωνία των φοιτητών της Μασαχουσέτης.
Βλέποντας την απήχησή του, ο Ζούκερμπεργκ αποφάσισε να δώσει πρόσβαση και σε
άλλα αμερικανικά πανεπιστήμια. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, η φήμη του facebook
εξαπλώθηκε και ήταν θέμα χρόνου το άνοιγμά του στο εκτός πανεπιστημίων κοινό.
Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ είναι Αμερικανός προγραμματιστής και επιχειρηματίας, που
δημιούργησε το facebook μαζί με τους Ντάστιν Μόσκοβιτς, Εντουάρντο Σέβεριν και Κρις
Χιούζ, συμφοιτητές του στο πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Είναι δισεκατομμυριούχος, καθώς
κατέχει το 24% των μετοχών του facebook. Το 2010 το περιοδικό Time ανέδειξε τον
Ζούκερμπεργκ ως Πρόσωπο της Χρονιάς.

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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