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Τέλος η φυλακή για όσους χρωστούν στο Δημόσιο
Όσοι χρωστούν στο Δημόσιο δεν θα κινδυνεύουν πλέον με φυλάκιση. Αυτό προβλέπει
νομοσχέδιο που σχεδιάζεται από κοινού από τα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης
και αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το Σεπτέμβριο, όπως αναφέρουν σήμερα τα
«ΝΕΑ». Σύμφωνα με την εφημερίδα, η συγκεκριμένη ρύθμιση αποτελεί μνημονιακή
δέσμευση και είναι μια από τις πρώτες προτεραιότητες της κυβέρνησης στο αμέσως
επόμενο διάστημα. Οι οφειλέτες θα συνεχίσουν βέβαια να απειλούνται με κατασχέσεις
κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων (με βάση τις νέες διατάξεις για το
ακατάσχετο των 1.500 ευρώ μισθών, συντάξεων ή ενός καταθετικού λογαριασμού).
Η αλλαγή στην νομοθεσία έχει σαν στόχο να κάνει διακριτή την αντιμετώπιση ανάμεσα
στους πραγματικούς φοροφυγάδες και όσους αποδεδειγμένα δεν μπορούν να
πληρώσουν. Στο επόμενο διάστημα προβλέπεται η εκπόνηση αναλυτικής μελέτης με τις
αυτή τη στιγμή προβλεπόμενες διοικητικές και φορολογικές κυρώσεις για φοροδιαφυγή
και διαφθορά. Αυτή τη στιγμή ο φορολογούμενος κινδυνεύει με ποινές φυλάκισης που
ξεκινούν από τέσσερις μήνες για χρέη προς το Δημόσιο που υπερβαίνουν τις 3.000 ευρώ ή
αν δεν πληρώσει τρεις συνεχόμενες δόσεις χρεών προς την εφορία. Όπως αναφέρει στα
«ΝΕΑ» έγκριτος νομικός «πουθενά στην Ευρώπη δεν υπάρχει ως διακριτό έγκλημα η μη
καταβολή χρεών και επομένως δεν προβλέπεται ποινική δίωξη».
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Στα 198,72 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ακάλυπτες επιταγές στο 7μηνο
Στα 251,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν στα τέλη Ιουλίου 2014 οι ακάλυπτες επιταγές και οι
απλήρωτες συναλλαγματικές, έναντι 225,6 εκατ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου. Στο αντίστοιχο
επτάμηνο του 2013 οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές
αθροιζόμενες ξεπερνούσαν τα 455 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το Σύστημα Αθέτησης
Υποχρεώσεων της «Τειρεσίας», οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν στα τέλη Ιουλίου στα
198,72 εκατ. ευρώ, ενώ οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν στα 52,8 εκατ. ευρώ.
Τον Ιούλιο σφραγίσθηκαν 1.538 ακάλυπτες επιταγές αξίας 18,56 εκατ. ευρώ, ενώ
αποσύρθηκαν 4.632 απλήρωτες συναλλαγματικές αξίας 7,34 εκατ. ευρώ.
Συνολικά οι ακάλυπτες επιταγές που σφραγίσθηκαν στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου
2014 ανήλθαν σε 13.447 τεμάχια, 54,46% λιγότερες σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι
απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν σε 34.091, καταγράφοντας μείωση 27,38% εν
συγκρίσει με τα τέλη Ιουλίου 2013.
ΕΝΦΙΑ σε επτά δόσεις θα ζητήσει από την τρόικα η κυβέρνηση
Την επιστροφή της τρόικας από τις διακοπές αναμένει το οικονομικό επιτελείο της
κυβέρνησης προκειμένου να αποσπάσει την έγκριση των δανειστών για καταβολή του
Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) σε επτά δόσεις έως το τέλος Μαρτίου
2015. Όπως γράφει το vima.gr, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) μετά από
διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) έκρινε πως αν ο φόρος
επιμερισθεί σε επτά δόσεις, η τελευταία των οποίων θα καταβληθεί τον Μάρτιο του
2015, ακόμη και στην περίπτωση αυτή τα έσοδά του ΕΝΦΙΑ θα προσμετρηθούν στο
2014.
Η γνωμοδότηση της ΕΛΣΤΑΤ διευκολύνει την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών στις
διαπραγματεύσεις με την τρόικα για το σχετικό θέμα. Ενδεχόμενη επέκταση των δόσεων
από τις 4 που προβλέπεται σήμερα σε 7 θα δώσει ανάσα στους φορολογουμένους και θα
διασφαλίσει πως η εισπραξιμότητα του φόρου θα είναι καλύτερη από την αναμενόμενη.
Σημειώνεται πως στο υπουργείο Οικονομικών επικρατεί μεγάλη ανησυχία για τη διαρκή
διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών λόγω των συσσωρευμένων φορολογικών
υποχρεώσεων και ως εκ τούτου θεωρούν πως η αποπληρωμή του 40% του ΕΝΦΙΑ μέσα
στο 2015 θα βοηθήσει στον περιορισμό των φορολογικών χρεών.
ΓΣΕΕ: Στα επίπεδα του 1980 η αγοραστική δύναμη των κατώτατων μισθών
Τριάντα χρόνια πίσω έχει γυρίσει η αγοραστική δύναμη των πραγματικών, μέσων
μισθών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του
Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ. Την ίδια ώρα, η έρευνα εκτιμά πως περίπου 850.000
εργαζόμενοι πληρώνονται με καθυστέρηση από 1 μήνα έως και 12 μήνες.
Όπως ανέφερε το Mega, η μελέτη καταγράφει τις επιπτώσεις στις αγορά εργασίας κατά
την περίοδο 2010-2013, σύμφωνα με την οποία ο μέσος πραγματικός μέσος μισθός στον
ιδιωτικό τομέα, είναι στα 750 με 800 ευρώ μεικτά, από 1100 που ήταν στην αρχή της
κρίσης, μείον 23%.
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Σύμφωνα με την έκθεση ακόμα πιο δραματικές ήταν οι συνέπειες της κρίσης στους
κατώτατος μισθούς, οι οποίοι από τα 751 ευρώ έπεσαν στα 580 ευρώ μεικτά για άνω των
25 ετών, δηλαδή πτώση 22%. Για τους κάτω των 24 ετών από τα 751 ευρώ, ο κατώτατος
μισθός πήγε στα 510, δηλαδή πτώση 32%.
Η Eurobank πούλησε τη θυγατρική της στην Ουκρανία στη Delta Bank
Η Eurobank ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα, ότι την 14η Αυγούστου 2014 υπέγραψε με
εταιρείες του ουκρανικού ομίλου Delta Bank σύμβαση πώλησης της θυγατρικής της στην
Ουκρανία «PJSC Universal Bank» και μεταβίβασης ουκρανικών στοιχείων ενεργητικού,
έναντι συνολικού τιμήματος 95 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι η Eurobank είχε μειώσει τους προηγούμενους μήνες την έκθεση της
θυγατρικής της σε τμήματα της Ανατολικής Ουκρανίας, όπου σοβεί η κρίση με τους
φιλορώσους αυτονομιστές, διευκολύνοντας την πώληση της.
Απομακρύνονται οι σφίγγες από την Αμφίπολη
Οι ακέφαλες σφίγγες, καθώς και οι λίθοι που βρίσκονται μπροστά στην είσοδο του
τάφου στην Αρχαία Αμφίπολη, πρόκειται να απομακρυνθούν με ειδικά ανυψωτικά
μηχανήματα έτσι ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των αρχαιολόγων στο εσωτερικό
του μεγαλοπρεπούς μνημείου.
Όπως γράφει η naftemporiki.gr, πίσω από τον τοίχο στην είσοδο του τάφου υπάρχει
ψηφιδωτό δάπεδο με ρόμβους, το οποίο φαίνεται να συνεχίζεται και πίσω από τη θύρα
και τις παραστάδες της, επιβεβαιώνουν οι αρχαιολόγοι οι οποίοι σημειώνουν, επίσης, ότι
πριν έναν χρόνο έγινε γεωφυσική διασκόπηση η οποία έδειξε ότι στο εσωτερικό του
τάφου υπάρχουν τρεις χώροι.
Όταν η ανασκαφή ολοκληρωθεί στο σημείο εκείνο ή και ταυτόχρονα με τη συνέχισή της,
θα πρέπει να διαλυθεί με ανασκαφικό τρόπο ο τοίχος που εντοπίσθηκε, ο οποίος έχει
κατασκευαστεί μετά την ταφή του νεκρού και προστατεύει το οικοδόμημα. Η διάλυση
γίνεται πέτρα - πέτρα με κάθε κομμάτι να καταγράφεται, να παίρνει αρίθμηση και να
τεκμηριώνεται. Με την ολοκλήρωση της απομάκρυνσης του τοίχου θα αρχίσει το επόμενο
βήμα.
Στα 16,8 δισ. ευρώ ανήλθε το εμπορικό πλεόνασμα της Ευρωζώνης τον Ιούνιο
Πλεονασματικό κατά 16,8 δισ. ευρώ ήταν το εμπορικό ισοζύγιο αγαθών της Ευρωζώνης
με τον υπόλοιπο κόσμο τον Ιούνιο, σε σύγκριση με πλεόνασμα 15,7 δισ. ευρώ τον Ιούνιο
του 2013 και 15,4 δισ. ευρώ τον Μάιο 2014. Σε σύγκριση με το Μάιο 2014, οι εποχικά
διορθωμένες εξαγωγές μειώθηκαν κατά 0,5% τον Ιούνιο, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν
κατά 0,5%.
Στην ΕΕ των 28 το εμπορικό πλεόνασμα μειώθηκε στα 2,9 δισ. ευρώ, από 8,6 δισ. ευρώ
τον Ιούνιο του 2013. Το Μάιο του 2014 το εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ των 28 ήταν 500
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εκατ. ευρώ. Στην ΕΕ τον Ιούνιο του 2014 σε σύγκριση με το Μάιο του 2014, οι εποχικά
διορθωμένες εξαγωγές μειώθηκαν κατά 0,3% και οι εισαγωγές κατά 0,1%.
Βερολίνο: Παρακολουθούμε την Τουρκία, επειδή «δεν είναι ΗΠΑ ή Γαλλία»
Ενόχληση έχουν προκαλέσει στην Άγκυρα οι αποκαλύψεις πως οι γερμανικές μυστικές
υπηρεσίες παρακολουθούσαν επικοινωνίες στην Τουρκία, παρά το ότι η χώρα είναι
σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Αξιωματούχοι εξηγούν στα γερμανικά ΜΜΕ πως οι
παρακολουθήσεις γίνονται επειδή η Άγκυρα είναι ειδική περίπτωση και «δεν είναι
συγκρίσιμη με την Ουάσινγκτον ή το Παρίσι». Τη Δευτέρα, αξιωματούχοι στη γερμανική
κυβέρνηση που επικαλείται η FAZ επιβεβαιώνουν, ουσιαστικά, πως η Τουρκία ήταν
στόχος και εξηγούν ότι το Βερολίνο θεωρεί πως η Τουρκία είναι, έστω και ως σύμμαχος,
ξεχωριστή περίπτωση.
Όταν είχε ξεσπάσει η υπόθεση της αμερικανικής NSA που παρακολουθούσε επικοινωνίες
στη Γερμανία, η Άνγκελα Μέρκελ είχε πει τότε ότι «παρακολουθήσεις δεν γίνεται να
υπάρχουν μεταξύ φίλων». Τώρα, βρίσκεται από την άλλη πλευρά: Οι αξιωματούχοι που
επικαλείται η FAZ εξηγούν ότι «δεν ισχυριστήκαμε ποτέ ότι αυτό ισχύει για κάθε χώρα
μέλος του ΝΑΤΟ».
Κούρδοι και Ιρακινοί ανακατέλαβαν το φράγμα της Μοσούλης
Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράκ, μαζί με τις αυτόνομες ένοπλες δυνάμεις του ιρακινού
Κουρδιστάν, με συντονισμένη επιχείρηση, ανακατέλαβαν το φράγμα της Μοσούλης από
τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους, μεταδίδει η ιρακινή κρατική τηλεόραση.
Το τηλεοπτικό δίκτυο επικαλείται τον Ιρακινό υποστράτηγο Κασίμ Ατά, εκπρόσωπο του
στρατού, ο οποίος σημείωσε ότι οι ομοσπονδιακές ιρακινές και κουρδικές ιρακινές
δυνάμεις ενισχύονται από μικτές αεροπορικές περιπολίες. Ο υποστράτηγος δεν έδωσε
ωστόσο περισσότερες λεπτομέρειες.

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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