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Μέχρι τις 10 Ιουνίου η προθεσμία για το ΓΕΜΗ
Λήγει την ερχόμενη Τρίτη, στις 10 Ιουνίου, η προθεσμία υποβολής των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων των Κεφαλαιουχικών Εταιρειών στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (ΓΕΜΗ) για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013), υπενθυμίζει το υπουργείο
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το ΥΠΑΑΝ συνιστά την έγκαιρη υποβολή, καθώς
πιθανή συσσώρευση αιτημάτων καταχώρησης κατά τις τελευταίες ώρες της προθεσμίας,
δημιουργεί τεράστιο όγκο εισερχομένων πληροφοριών και καθυστερήσεις στην
καταχώρηση των στοιχείων. Συνιστά επίσης, την υποβολή των στοιχείων με χρήση της
ηλεκτρονικής εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ
http://www.businessportal.gr/. Η αίτηση καταχώρησης των οικονομικών καταστάσεων
κάθε εταιρείας συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία έγγραφα που είναι:
1. Ισολογισμός, Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, Πίνακας αποτελεσμάτων χρήσεως,
Έκθεση ελεγκτών εφόσον υπάρχει
2. Προσάρτημα
3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου ή Διαχειριστή
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Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Αθανάσιος Σκορδάς, καλεί τις υπόχρεες εταιρείες να
υποβάλλουν τις καταστάσεις εγκαίρως, ώστε να αποφευχθεί κάθε ταλαιπωρία και
χρονική επιβάρυνση.
ΥΠΟΙΚ: Κακώς ανησυχεί η Κομισιόν για τον γγ Εσόδων
Κακώς εκδήλωσε ανησυχία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αποχώρηση του Χάρη
Θεοχάρη από την θέση του γενικού γραμματέα Εσόδων, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών
Γιάννης Στουρνάρας, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την ανακοίνωση που εκδόθηκε
νωρίτερα από την Κομισιόν.
«Ό,τι επιτεύχθηκε στην Ελλάδα, επιτεύχθηκε με το αίσθημα ευθύνης της κυβέρνησης,
των βουλευτών που τη στηρίζουν και κυρίως με τις θυσίες του ελληνικού λαού» συνέχισε
ο κ. Στουρνάρας. Στην ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτηρίζει «αιτία
βαθιάς ανησυχίας» την παραίτηση του κ. Θεοχάρη και απευθύνει συστάσεις για το
διάδοχό του: «Προσβλέπουμε σε μια αυστηρή, διαφανή και αξιοκρατική διαδικασία για
τον ορισμό του διαδόχου του κ. Θεοχάρη, προκειμένου να διασφαλιστούν υψηλά
πρότυπα ακεραιότητας και διαφάνειας».
Σημειώνεται ότι αναρτήθηκε στο opengov.gr η προκήρυξη του υπουργείου Οικονομικών
για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Η προθεσμία
υποβολής δηλώσεων ξεκινά από την Παρασκευή 6 Ιουνίου και λήγει στις 15 Ιουνίου
2014.
Πληρωμή του φόρου εισοδήματος με τον μήνα από το 2015
Να περιορίσει το φαινόμενο των ληξιπρόθεσμων οφειλών επιχειρεί το οικονομικό
επιτελείο, το οποίο προωθεί σχέδιο για προκαταβολική είσπραξη φόρου που αναλογεί σε
μισθωτούς και συνταξιούχων από τα εισοδήματά τους κάθε μήνα. Οι αλλαγές, σύμφωνα
με «Τα Νέα» θα επέλθουν από τον Ιανουάριο 2015 καθώς οι εργοδότες ή τα ασφαλιστικά
ταμεία θα παρακρατούν από τον μισθό ή τη σύνταξη το 1/12 των ετήσιων φόρων για τα
συνολικά εισοδήματα.
Ο φόρος που θα αναλογεί στον καθένα θα υπολογίζεται με βάση τη δήλωση της
περασμένης χρόνιας. Παίρνοντας τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους και τον φόρο
που αναλογεί, η επιχείρηση η οποία απασχολεί μισθωτό, το Δημόσιο ή το ασφαλιστικό
ταμείο θα ενημερώνονται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για το ύψος των
ετήσιων φόρων που αναλογούν στο συνολικό εισόδημα.
Ξεκίνησαν τη συζήτηση για το χρέος Λαγκάρντ-Στουρνάρας και Παπασταύρου
Οι ελληνικές θέσεις για τη βιωσιμότητα του χρέους, οι χρηματοδοτικές ανάγκες της
Ελλάδας μέχρι και το 2017 και θέματα σχετικά με το μείγμα της δημοσιονομικής
πολιτικής απασχόλησαν τη «μυστική» συνάντηση που είχαν στο Παρίσι στις 3 Ιουνίου ο
υπουργός Οικονομικών Γ.Στουρνάρας, ο πρωθυπουργικός σύμβουλος Στ.Παπασταύρου, η
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γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ και ο επικεφαλής του ελληνικού
προγράμματος για το ΔΝΤ Πόουλ Τόμσεν.
Η συνάντηση επιχειρήθηκε να κρατηθεί μυστική από την ελληνική πλευρά, αλλά την
επιβεβαίωσε με τον πλέον επίσημο τρόπο την Πέμπτη ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ, Τζέρι Ράις.
Μάλιστα, εξέθεσε τον υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρα ο οποίος μία ώρα νωρίτερα
από την ανακοίνωση του ΔΝΤ είχε αρνηθεί στους δημοσιογράφους ότι συνάντησε την
Κριστίν Λαγκάρντ. Συνόδευσε δε τη διάψευση του ραντεβού με τη φράση «εγώ ψέματα
δεν λέω».
Σε κάθε περίπτωση η λύση που συζητούν Αθήνα-Βρυξέλλες-Ουάσιγκτον για το ελληνικό
χρέος δεν συνιστά άμεσο κούρεμα του χρέους, αλλά οδηγεί σε μείωση της καθαρής
παρούσας αξίας του μειώνοντας μεσοπρόθεσμα τις δαπάνες για τόκους. Προβλέπει
συγκεκριμένα την επέκταση των λήξεων των ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ύψους 133,6 δισ. ευρώ) από τα 30 στα 50 έτη.
Οκτώ επενδυτικά σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τον ΟΛΘ
Με την εκδήλωση ενδιαφέροντος από 8 επενδυτικά σχήματα έληξε σήμερα, Πέμπτη, η
προθεσμία υποβολής εκδηλώσεων ενδιαφέροντος για την απόκτηση του 67% του
μετοχικού κεφαλαίου της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ. Τα 8 σχήματα είναι:
APM Terminals, B.V., Deutsche Invest Equity Partners, GmbH, DufercoParticiption
Holding,
SA,
International
Container
Terminal
Services,
Inc
Mitsui & Co., Ltd. , P&O Steam Navigation Company (DP World) , Russian Railways JSC /
GEK
TERNA
S.A.,
Yilport
Holding,Inc.
Στο αμέσως επόμενο διάστημα, οι σύμβουλοι αξιοποίησης θα αξιολογήσουν τις
υποβληθείσες αιτήσεις και θα υποβάλουν την εισήγησή τους στο διοικητικό συμβούλιο
του ΤΑΙΠΕΔ, σχετικά με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στην
επόμενη φάση του διαγωνισμού.
Ανοιχτά τα αρτοποιεία τη Δευτέρα του Αγ.Πνεύματος
Κανονικά θα λειτουργήσουν τα αρτοποιεία της Θεσσαλονίκης την ερχόμενη Δευτέρα,
ημέρα εορτής του Αγίου Πνεύματος, τονίζει το Σωματείο Αρτοποιών του νομού.
Όπως εξηγεί σε σχετική ανακοίνωση, αυτό γίνεται επειδή καταργήθηκε η ισχύουσα μέχρι
τώρα απόφαση του νομάρχη Θεσσαλονίκης, με την οποία η εορτή του Αγίου Πνεύματος
οριζόταν ως αργία για τα εμπορικά καταστήματα πώλησης τροφίμων στο νομό
Θεσσαλονίκης.
Ξεκινάει το 33ο Φεστιβάλ Βιβλίου
Στον αναπλασμένο χώρο της νέας παραλίας στη Θεσσαλονίκη θα διεξαχθεί το 33ο
Φεστιβάλ Βιβλίου, το οποίο αρχίζει την Παρασκευή 6 Ιουνίου και θα διαρκέσει ως τις 22
Ιουνίου.
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Το 33ο Φεστιβάλ Βιβλίου είναι αφιερωμένο στον εορτασμό της πόλης ως Ευρωπαϊκής
Πρωτεύουσας Νεολαίας 2014. Στη διάρκειά του θα πραγματοποιηθούν δράσεις σε
συνεργασία με τη «Θεσσαλονίκη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014», με τις οποίες
εκδότες και επισκέπτες του Φεστιβάλ θα συμμετάσχουν στην πανευρωπαϊκή γιορτή που
διοργανώνει η πόλη.
Οι 10 πιο δυστυχισμένες χώρες του κόσμου: 4η η Ελλάδα, 5η η Συρία
Η Ελλάδα της κρίσης κατακτά μία θέση στη λίστα με τις 10 πιο «δυστυχισμένες χώρες
του κόσμου»! Συγκεκριμένα, έπειτα από πρόσφατη έρευνα της εταιρείας
δημοσκοπήσεων «Gallup» η χώρα μας έρχεται τέταρτη στη λίστα, αφήνοντας πίσω τη
Συρία του εμφυλίου πολέμου και μόλις μία θέση μετά την Αίγυπτο των αναταραχών και
των πραξικοπημάτων.
Πρώτο στη λίστα έρχεται το Ιράν. Δεύτερο είναι το Ιράκ και ακολουθούν Αίγυπτος,
Ελλάδα, Συρία, Σιέρα Λεόνε, Κύπρος, Κατεχόμενα (σ.σ. στον κατάλογο τα Κατεχόμενα
αναφέρονται ως Βόρεια Κύπρος- Northern Cyprus), Καμπότζη και δέκατος στη λίστα
είναι ο Λίβανος. Τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψαν έπειτα από τις απαντήσεις
που έδωσε ο κόσμος στην ερώτηση «αν την προηγούμενη μέρα είχαν νιώσει θυμό, λύπη,
άγχος, σωματικό πόνο και ανησυχία».
Ξεκινά η δίκη για την αιματηρή επίθεση κατά μεταναστών στη Μανωλάδα
Δεκάδες μετανάστες συγκεντρώθηκαν σήμερα το πρωί έξω από τα δικαστήρια της
Πάτρας, όπου ξεκινά στο Μεικτό Ορκωτό, η δίκη για τους πυροβολισμούς εναντίον
δεκάδων μεταναστών, τον Απρίλιο του 2013 στη Νέα Μανωλάδα. Για την υπόθεση
κατηγορούνται τέσσερα άτομα, τα οποία είχαν συλληφθεί μετά τους πυροβολισμούς,
όπου είχαν τραυματιστεί 28 αλλοδαποί εργάτες στις καλλιέργειες φράουλας.
Υπενθυμίζεται ότι στις 17 Απριλίου 2013, περίπου 200 μετανάστες που εργάζονταν σε
γεωργική επιχείρηση καλλιέργειας φράουλας, είχαν συγκεντρωθεί στη Νέα Μανωλάδα,
ζητώντας τα δεδουλευμένα περίπου έξι μηνών. Όμως, έπειτα από λίγη ώρα άρχισαν να
δέχονται πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 28 αλλοδαποί.
Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από πυρά σε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ
Ένας νεαρός σκοτώθηκε και τρία ακόμα τραυματίστηκαν όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε
πανεπιστήμιο του Σιάτλ. Η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο δράστης, ένας 26χρονος,
συνελήφθη. Το περιστατικό συνέβη στην πανεπιστημιούπολη του Seattle Pacific
University. Άλλοι φοιτητές κατάφεραν να αφοπλίσουν τον νεαρό και να τον
ακινητοποιήσουν έως ότου έρθει η Αστυνομία.
Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν άγνωστα. Από τους τραυματίες, ένα άτομο
νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι άλλοι δύο φέρουν ελαφρότερα τραύματα.
Το Seattle Pacific είναι ιδιωτικό πανεπιστήμιο με 4.000 φοιτητές. Ο δήμαρχος της πόλης
Εντ Μάρεϊ βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο της τραγωδίας. Ο ίδιος εξέφρασε
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τον αποτροπιασμό, αλλά και την αγανάκτησή του: «Η επιδημία της ένοπλης βίας που
κατατρέχει αυτή τη χώρα έφτασε για μια ακόμα φορά στο Σιάτλ» τόνισε.

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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