7 Φεβρουαρίου 2014
Πλαφόν στο επίπεδο των προστίμων προτείνει ο Χ.Θεοχάρης
Αποστάσεις από συγκεκριμένες αποφάσεις της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών για
τα φορολογικά πρόστιμα έλαβε ο γ.γ. Εσόδων ΧγςΘεοχάρης σε συνάντηση που είχε με το
προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές
Υπηρεσίες, ενώ ξεκαθάρισε ότι η προτροπή του «δώστε ό,τι έχετε» δεν συνεπάγεται πως
δεν θα παρθούν κατά περίπτωση μέτρα κατά φοροοφειλετών. Σύμφωνα με ανακοίνωση
της ΠΟΕ-ΔΟΥ o κ. Θεοχάρης δήλωσε αναφορικά με τα εξοντωτικά πρόστιμα πως ήταν
αντίθετος με κάποιες από τις αποφάσεις για τα πρόστιμα και υποστήριξε πως
προσπάθησα να υποδείξει τα λάθη αλλά δεν εισακούστηκε.
Για τις ρυθμίσεις φορολογικών οφειλών τόνισε πως υπάρχει κεντρική στόχευση και ότι
μπορεί ο ίδιος να δήλωσε στους πολίτες μέσω του Τύπου «δώστε ότι έχετε» αλλά αυτό
δεν σημαίνει ότι κατά περίπτωση δεν θα παρθούν μέτρα. Για τις καθυστερήσεις στην
έκδοση εγκυκλίων και αποφάσεων απέρριψε εύθηνες στις υπηρεσίες του υπουργείου.
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Πτώση 14,2% στις εξαγωγές το Δεκέμβριο του 2013
Πτώση 14,2% σημείωσαν οι εξαγωγές της χώρας τον Δεκέμβριο του 2013, σύμφωνα με
στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).Πιο αναλυτικά, η
συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών υποχώρησε κατά 0,2% στο δωδεκάμηνο
Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2013 σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2012.
Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων παρουσίασε μείωση 5,0%.
Όσον αφορά στον Δεκέμβριο του 2013, η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών
διαμορφώθηκε στο ποσό των 2.095,4 εκατ. ευρώ έναντι 2.441,6 εκατ. ευρώ τον
αντίστοιχο μήνα του 2012, παρουσιάζοντας μεγάλη μείωση της τάξης του 14,2%. Η
αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 3,7%. Η συνολική
αξία των εισαγωγών - αφίξεων τον Δεκέμβριο του 2013 διαμορφώθηκε στα 3.486,2 εκατ.
ευρώ έναντι 3.870,2 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2012, παρουσιάζοντας μείωση
9,9%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση 12,2%.
Αναβάθμισε την Αθήνα η Moody's
Η Moody's Investors Service αναβάθμισε την πόλη της Αθήνας σε «Caa3» από «C», με
σταθερές προοπτικές (outlook). Η απόφαση της Moody's για αναβάθμιση της
βαθμολογίας της Αθήνας απορρέει από το γεγονός ότι η Αθήνα έχει ‘θεραπεύσει’ τους
λόγους που θα την οδηγούσαν σε ενδεχόμενη πτώχευση. Η αναβάθμιση συνδέεται με το
ότι ο Δήμος της Αθήνας το Δεκέμβριο του 2013 κατέβαλε το υπόλοιπο ποσό των 675.000
ευρώ τόκων υπερημερίας στην υπό εκκαθάριση Αγροτική Τράπεζα ( ATEbank ) και
εξόφλησε πλήρως το δάνειο 29,5 εκατ. ευρώ που είχε λάβει το 2003.
Ο οίκος αξιολόγησης σημειώνει ότι το δάνειο της ATEbank ήταν ένα μεμονωμένο
περιστατικό και ότι η Αθήνα καταβάλει τακτικά τους τόκους κεφαλαίου σε άλλα δάνεια.
Σκορδάς: Αντί για τα ενεχυροδανειστήρια, υπάρχει η λύση στο ΤΤ
Οι πολίτες έχουν αξιόπιστη εναλλακτική λύση μέσω των υπηρεσιών που παρέχει το
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και όλα τα υποκαταστήματά του, αντί να καταφεύγουν στα
ενεχυροδανειστήρια. Την επισήμανση αυτή έκανε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Θανάσης
Σκορδάς, ο οποίος κλήθηκε σήμερα να απαντήσει για την υψηλή παραβατικότητα στα
ενεχυροδανειστήρια. Επίκαιρη ερώτηση είχε απευθύνει στους υπουργούς Ανάπτυξης και
Οικονομικών ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Στάθης Παναγούλης, ο οποίος επικαλέστηκε
στοιχεία της ΓΣΕΒΕΕ η οποία κάνει λόγο για την ύπαρξη 6.000 ενεχυροδανειστηρίων
στην Ελλάδα, την ώρα που οι επίσημες απαντήσεις της κυβέρνησης μιλούν για 1.000
τέτοιες
επιχειρήσεις.
Όπως ανέφερε ο κ. Σκορδάς, με στοιχεία από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας,
έχουν γίνει 1.136 αναγγελίες τέτοιων δραστηριοτήτων και πράγματι η παραβατικότητα,
με βάση στοιχεία του ΣΔΟΕ, από τις αρχές του 2013 φθάνει το 59%. Όπως όμως τόνισε ο
υφυπουργός, το υπουργείο Ανάπτυξης προσπαθεί να έχει ενημερωμένους τους πολίτες
και μέσω της γραμμής 1520 για την καταγγελία παραβατικών συμπεριφορών και μέσω
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της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, ενώ ελέγχονται και οι
προϋποθέσεις για το άνοιγμα μιας τέτοιας επιχείρησης.
Καράογλου: Αξιολόγηση όλων των επενδυτικών προτάσεων έως τις 30 Ιουνίου
Ακόμη δύο επιταγές προκαταβολής επιχορήγησης, ύψους 2,2 εκατ. ευρώ και 164
χιλιάδων ευρώ αντίστοιχα, παρέδωσε σήμερα ο υπουργός Μακεδονίας και Θράκης
Θεόδωρος Καράογλου, στους εκπροσώπους των εταιρειών «Πόρτο Καρράς Τουριστική
Τεχνική Βιομηχανική Α.Ε.» και «Παναγιώτης Ψάλτης και ΣΙΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί», μετά
την αξιολόγηση των επενδυτικών τους σχεδίων από τη Διεύθυνση Οικονομίας και
Τουριστικής Ανάπτυξης του ΥΜΑΘ και την ένταξή τους στον επενδυτικό νόμο.
Στις δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά στους εκπροσώπους του Τύπου, ο Υπουργός
Μακεδονίας και Θράκης ανέφερε ότι η υποβολή, ο έλεγχος, η αξιολόγηση και η τελική
έγκριση των επενδυτικών σχεδίων στην αρμόδια διεύθυνση του ΥΜΑΘ εξελίσσεται με
ταχείς ρυθμούς και έθεσε ως στόχο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014 να υπάρχει τελική
απάντηση ένταξης ή όχι στον αναπτυξιακό νόμο σε όλες τις επενδυτικές προτάσεις που
έχουν υποβληθεί στη Διεύθυνση Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης.
Υποψήφιος περιφερειάρχης Κ. Μακεδονίας της ΝΔ ο Γιάννης Ιωαννίδης
Την υποψηφιότητα για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοίνωσε ο βουλευτής
Α΄ Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Γιάννης Ιωαννίδης. Σύμφωνα με δήλωση του, που
δημοσιοποιήθηκε από το πολιτικό του γραφείο:
«…Μετά από πολλή σκέψη και έχοντας ήδη υπηρετήσει την πολιτική από το βήμα του
βουλευτή και τη θέση του υφυπουργού Αθλητισμού, αποφάσισα να θέσω τον εαυτό μου
στην υπηρεσία και την κρίση των Μακεδόνων συμπολιτών μου στις εκλογές του Μαΐου
για την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Προσδοκία μου είναι η υποψηφιότητά μου
να δώσει στην επικείμενη αναμέτρηση για τις περιφερειακές εκλογές τον χαρακτήρα που
της αναλογεί και της αξίζει, με κυρίαρχο διακύβευμα την προσφορά στους πολίτες της
Κεντρικής Μακεδονίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους σε πλήρη αντιστοιχία με
την προσπάθεια για εκσυγχρονισμό των υποδομών».
Στο μεταξύ, ο Απόστολος Τζιτζικώστας, ανακοίνωσε χθες, ότι με το συνδυασμό
«Αλληλεγγύη: Σύγχρονη Ανθρώπινη Μακεδονία» θα διεκδικήσει, ανεξάρτητα πλέον από
την κομματική βούληση, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Επιστολή ΟΒΣΘ για τις αναπηρικές συντάξεις
Επιστολή στον υπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας Γιάννη Βρούτση,
έστειλε η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης για τις καθυστερήσεις στις
απονομές αναπηρικών συντάξεων.
H ΟΒΣΘ στην επιστολή της μεταξύ άλλων ζητά παρέμβασή του κ. Βρούτση, ώστε να
δημιουργηθούν δομές ΚΕ.Π.Α. σε όσες πόλεις το χρειάζονται και ιδιαίτερα στο νομό
Θεσσαλονίκης και εν γένει να αντιμετωπιστούν οι δυσλειτουργίες του θεσμού προς
όφελος των ασφαλισμένων. Θεωρούμε ότι το να αντιμετωπίζει η πολιτεία τους
3

συνταξιούχους - που έχουν εργαστεί για πολλές δεκαετίες - με σεβασμό και αξιοπρέπεια,
είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει».
Συνεχίζει να κουνιέται η Δυτική Ελλάδα
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών σημειώθηκε στις 3:21 της Παρασκευής στον
θαλάσσιο χώρο του Πατραϊκού Κόλπου. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 12χλμ
νοτιοδυτικά της Ναυπάκτου, στον υποθαλάσσιο χώρο μεταξύ Ρίου-Αντίρριου. Το εστιακό
βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.Εξάλλου, συνεχίζονται οι μετασεισμοί
στην Κεφαλονιά.
Στις 05:26 το πρωί σημειώθηκε σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας
Ρίχτερ 25 χιλιόμετρα βόρεια - βορειοδυτικά του Αργοστολίου.
Στη γραμμή εκκίνησης οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
Με την τελετή έναρξης ανοίγει σήμερα το απόγευμα η αυλαία των Χειμερινών
Ολυμπιακών Αγώνων στο Σότσι της Ρωσίας. Αθλητές από 80 χώρες θα αγωνιστούν σε 98
αθλήματα. Το ρωσικό θέρετρο του Σότσι στη Μαύρη Θάλασσα θα φιλοξενήσει τους πιο
δαπανηρούς Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς το κόστος τους ανέρχεται σε 37
δισεκατομμύρια ευρώ. Οι Αγώνες κοστίζουν πολύ περισσότερο από τους θερινούς
Ολυμπιακούς
της
Αθήνας,
του
Πεκίνο,
ακόμη
και
του
Λονδίνου.
Για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής τους έχουν επιστρατευτεί περισσότεροι από
37.000 αστυνομικοί και δυνάμεις του στρατού. Ο στρατός θα έχει στη διάθεσή του
συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας νέας γενιάς, ενώ θα παρακολουθούνται όλες οι
τηλεπικοινωνίες. Οι 22οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες θα διαρκέσουν από τις 7 έως τις
23 Φεβρουαρίου. Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει στην τελετή έναρξης ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας, ο οποίος βρίσκεται από χθες στο Σότσι.

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.

4

