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Στις 93.406 τα ειδοποιητήρια για οφειλές
Χιλιάδες ειδοποιητήρια έχει στείλει το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)
το καλοκαίρι καθώς ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά και οι μικρομεσαίοι βρίσκονται σε
δύσκολη κατάσταση γιατί δεν μπορούν να κάνουν ρύθμιση των χρεών τους και να τα
αποπληρώσουν.
Σύμφωνα με την Καθημερινή, το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών αυξάνει τον
όγκο των ειδοποιητηρίων προς τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ, απειλώντας τους ότι σε
διαφορετική περίπτωση θα προχωρήσει σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.
Η αντίδραση των οργανώσεων των μικρομεσαίων είναι να ζητήσουν σταματήσει η
δραστηριότητα του ΚΕΑΟ, αν και το Κέντρο δεν έχει βασικό στόχο τους οφειλέτες του
ΟΑΕΕ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το ΚΕΑΟ έχει αποστείλει συνολικά 64.267
πρώτες ειδοποιήσεις - προσκλήσεις για τακτοποίηση οφειλών εκ των οποίων μόνο 6.024
αφορούν οφειλέτες του ΟΑΕΕ.
Επίσης, έχει στείλει 93.406 ατομικές ειδοποιήσεις, που είναι το δεύτερο στάδιο
ενημέρωσης, εκ των οποίων μόνο 5.941 απευθύνονταν σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ.
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Σε 7.449 ανέρχονται τα εντάλματα κατάσχεσης για οφειλές στο ΙΚΑ
Στα 7.449 ανέρχονται από την αρχή του έτους τα εντάλματα κατάσχεσης για οφειλές
προς το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ενώ στο επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2014 ο ασφαλιστικός
φορέας προχώρησε σε 687 κατασχέσεις ακινήτων οφειλετών. Σύμφωνα με τα
στοιχεία αναγκαστικών μέτρων που έδωσε στη δημοσιότητα το Ίδρυμα στο επτάμηνο
Ιανουαρίου-Ιουλίου 2014 εκδόθηκαν 7.449 εντάλματα κατάσχεσης για χρέη προς το
ταμείο, κατασχέθηκαν 687 ακίνητα, προχώρησαν καταχέσεις κινητής περιουσίας σε
3.958 υποθέσεις, ενώ ολοκληρώθηκαν και 611 πλειστηριασμοί.
Έντονη δραστηριότητα επέδειξε το ΙΚΑ και στη λήψη αναγκαστικών μέτρων μόνο για
απωλεσθείσες ρυθμίσεις οφειλών. Ενδεικτικά μόνον τον Ιούλιο απέστειλε ειδοποίηση
κατάσχεσης σε 763 οφειλέτες, εξέδωσε εντάλματα κατάσχεσης σε 153 περιπτώσεις,
προχώρησε σε 5 κατασχέσεις ακινήτων, σε 107 κατασχέσεις κινητής περιουσίας και σε 4
πλειστηριασμούς.
ΕΝΦΙΑ: Σήμερα οι τελικές ανακοινώσεις από το ΥΠΟΙΚ
Θέμα ωρών είναι πλέον οι τελικές ανακοινώσεις για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων από τον
Γκίκα Χαρδούβελη προκειμένου έτσι να μπει ένα τέλος σε ένα «σήριαλ» που ταλαιπώρησε
κυβέρνηση και πολίτες.Τα όσα θα ανακοινώσει ο υπουργός Οικονομικών είναι
αποτέλεσμα και της χθεσινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου του πρωθυπουργού
Αντώνη Σαμαρά με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ευάγγελο Βενιζέλο στην οποία
αποφασίστηκε
το
τελικό
πακέτο
διορθώσεων
στον
ΕΝΦΙΑ.
Αυτό που σίγουρα θα ανακοινωθεί είναι ότι η αποπληρωμή του φόρου «κλείδωσε» στις
έξι - αντί των πέντε αρχικώς - δόσεις, μέχρι δηλάδη το τέλος Φεβρουαρίου χωρίς να
επηρεάζουν καθόλου την εκτέλεση του τρέχοντος Προϋπολογισμού. Παράλληλα μετά τη
χθεσινή σύσκεψη αποφασίστηκε ότι η έκπτωση στα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα θα
πάει για το 2015 ενώ από την πληρωμή ΕΝΦΙΑ δεν εξαιρούνται τα ξενοίκιαστα ακίνητα.
Σόιμπλε: Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε καλύτερη θέση
Για τεράστια πρόοδο των χωρών που έχουν υπαχθεί σε προγράμματα διάσωσης κάνει
λόγο ο γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, σε συνέντευξή του προς
την Passauer Neue Presse. Ο κ. Σόιμπλε κάνει μάλιστα λόγο για ιστορία επιτυχίας,
εξηγώντας ότι «Ιρλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα βρίσκονται σε πολύ καλύτερη
θέση από ότι πιστεύετο μέχρι πρότινος».
Όπως επισημαίνει ο γερμανός υπουργός Οικονομικών, ελάχιστος λόγος γίνεται πλέον για
προβλήματα στην Κύπρο. Η πολιτική, όπως υπογραμμίζει, υπερασπίστηκε επιτυχώς το
κοινό νόμισμα ενώ οι χώρες τις οποίες βοηθήσαμε, όπως λέει χαρακτηριστικά,
αντιμετωπίζονται πλέον από τον ΟΟΣΑ ως πρωτοπόρες στην υλοποίηση δομικών
μεταρρυθμίσεων.
Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του πρώην υπ. Οικονομίας της Γαλλίας Αρνό Μοντεμπούρ
περί της πολιτικής λιτότητας που, όπως είπε, επέβαλε η Γερμανία σε όλη την υπόλοιπη
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Ευρώπη -δηλώσεις οι οποίες αποτέλεσαν και την αφορμή για την παραίτηση της
γαλλικής κυβέρνησης- ο κ. Σόιμπλε απαντά ότι φυσικά και δεν τον χαροποίησαν, εκτιμά
ωστόσο ότι πρόκειται για εσωτερικές διαμάχες στη Γαλλία από τις οποίες αντλήθηκαν εν
τω μεταξύ τα σωστά συμπεράσματα.
Κ.Μίχαλος: Καταλογίζει στη κυβέρνηση εμμονή στη γερμανική λιτότητα
Εμμονή στην πολιτική εξάλειψης των ελλειμμάτων και της μείωσης του πληθωρισμού
που επιβάλλει η Γερμανία στη ΕΕ καταλογίζει στην κυβέρνηση ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ. Ο
Κωνσταντίνος Μίχαλος απέστειλε υπόμνημα στον πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των
κομμάτων του Κοινοβουλίου με τις θέσεις και τις προτάσεις της Κεντρικής Ένωσης
Επιμελητηρίων
για
την
οικονομία
εν
όψει
ΔΕΘ.
Ο ίδιος τονίζει πως τα προβλήματα στην πραγματική οικονομία και στην αγορά
παραμένουν και μάλιστα αυξάνονται, καθώς η εμμονή στην πολιτική της εξάλειψης των
ελλειμμάτων και της μείωσης του πληθωρισμού που επιβάλλει η Γερμανία στο σύνολο
της ΕΕ, εμποδίζουν την ανάπτυξη και ενισχύουν την ανεργία.
Δεν χάνουν την φοιτητική ιδιότητα όσοι έδωσαν μάθημα τα δύο προηγούμενα
έτη
Βελτιωτική τροπολογία για τη διαγραφή των «αιώνιων φοιτητών» κατέθεσε το βράδυ
της Τρίτης στη Βουλή ο υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος. Σύμφωνα με την ρύθμιση
που παρουσίασε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων ο κ. Λοβέρδος, από την
αυτοδίκαιη απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας εξαιρούνται όσοι είχαν συμμετάσχει σε
εξετάσεις σε τουλάχιστο μία εξεταστική περίοδο κατά τα δύο προηγούμενα ακαδημαϊκά
έτη.
Πάντως, ο υπουργός Παιδείας δεσμεύτηκε στην Επιτροπή ότι θα προχωρήσει σε
περαιτέρω βελτιωτική αλλαγή, με την οποία θα εξαιρούνται από την διαγραφή και όσοι
φοιτητές έχουν δηλώσει απλά συμμετοχή σε εξεταστική περίοδο τα δύο προηγούμενα
ακαδημαϊκά έτη.
Στο νοσοκομείο ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης
Στη Γενική Κλινική «Ίασις» στα Χανιά εισήχθη ο πρώην πρωθυπουργός Κωνσταντίνος
Μητσοτάκης.
Ο κ. Μητσοτάκης εισήχθη με λοίμωξη ενώ η κατάσταση του χαρακτηρίζεται σταθερή και
δεν προκαλεί ανησυχία.
Τρέξε χωρίς τερματισμό …στην 79η ΔΕΘ
Μία πρωτοβουλία χωρίς προηγούμενο σε πανελλαδικό επίπεδο, που «παντρεύει» την
αγάπη για τον αθλητισμό με την κοινωνική ευθύνη, διοργανώνουν η ΔΕΘ-HELEXPO και ο
Αθλητικός Σύλλογος «ΕΡΜΗΣ 1877» από την 1η έως τις 3 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για
έναν διαφορετικό αγώνα δρόμου, στον οποίο νικητής είναι μόνο η αγάπη για το
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συνάνθρωπο, με τον τίτλο «Τρέξε Χωρίς Τερματισμό», μία πρόδρομη εκδήλωση της 79ης
ΔΕΘ, που θα πραγματοποιηθεί εντός των εγκαταστάσεων του Διεθνούς Εκθεσιακού
Κέντρου. Το ενδιαφέρον είναι ήδη πολύ μεγάλο, με τις προεγγραφές να έχουν υπερβεί τις
800 σε διάστημα μόλις μίας εβδομάδας.
Κάθε χιλιόμετρο του κάθε δρομέα ξεχωριστά μετατρέπεται σε χρήματα, τα οποία θα
προσφερθούν στα φιλανθρωπικά και κοινωφελή ιδρύματα, Ορφανοτροφείο Θηλέων
Μέλισσα, Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο και Πολυιατρείο των Γιατρών του Κόσμου
στη Θεσσαλονίκη.
Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να τρέχουν ή και να περπατούν διανύοντας όποια
απόσταση και σε όσο χρόνο θέλουν, χωρίς τερματισμό, σε χώρο ειδικά διαμορφωμένο για
τη διοργάνωση. Η είσοδος στο Εκθεσιακό Κέντρο θα μπορεί να γίνεται απ' όλες τις πύλες
του.
Σε κάθε δρομέα, αφού πραγματοποιήσει την εγγραφή του, θα παρέχεται ένα φορητό
chip, για ηλεκτρονική χρονομέτρηση, το οποίο θα καταγράφει και την διανυθείσα
απόσταση. Οι συμμετέχοντες μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να διακόψουν την
προσπάθειά τους και αν και όποτε το θελήσουν, να συνεχίσουν εντός των 48 ωρών, που
διαρκεί ο αγώνας, ενώ στο τέλος θα ανακοινωθούν τα ονόματα όλων των δρομέων
αλφαβητικά και αντίστοιχα ο αριθμός των χιλιομέτρων, που κάθε ένας διήνυσε.
www.ermis1877.gr.
«Υπό δικαστική έρευνα» η Λαγκάρντ για την υπόθεση Ταπί
Στέλεχη του περιβάλλοντος της Κριστίν Λαγκάρντ αναφέρουν ότι η επικεφαλής του ΔΝΤ
τέθηκε υπό επίσημη έρευνα από τις γαλλικές αρχές για την υπόθεση Ταπί, που αφορά
φοροδιαφυγή πολιτικών στελεχών.
Η Λαγκάρντ, σύμφωνα με τις αναφορές, διαμήνυσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί.
Την Παρασκευή η νέα τουρκική κυβέρνηση, «ενθρονίζεται» ο Νταβούτογλου
Την Παρασκευή αναμένεται να ανακοινωθεί η σύνθεση της νεάς τουρκικής κυβέρνησης,
μετά την ανάληψη της προεδρίας της χώρας από τον Ερντογάν. Ο Αχμέτ Νταβούτολγου
αναμένεται την Τετάρτη να τεθεί στην αρχηγία του AKP, πριν οριστεί επίσημα ως
πρωθυπουργός την Πέμπτη παράλληλα με την ορκωμοσία του Ερντογάν στο ύπατο
αξίωμα. «Θα δώσουμε αύριο στον Νταβούτογλου την εντολή για να σχηματίσει την
κυβέρνηση και το νέο υπουργικό συμβούλιο θα ανακοινωθεί την Παρασκευή» δήλωσε ο
Ερντογάν απευθυνόμενος σε οπαδούς του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και
Ανάπτυξης (AKP) πριν το έκτακτο συνέδριο του κόμματος την Τετάρτη, στο οποίο ο
Νταβούτογλου πρόκειται να λάβει τον τίτλο του προέδρου του AKP.
Ο έως τώρα πρόεδρος του κόμματος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα παραιτηθεί του ρόλου
του πριν την ορκωμοσία του ως νέος πρόεδρος της Τουρκίας σε τελετή που θα διεξαχθεί
την Πέμπτη. Ο Αχμέντ Νταβούτογλου θα αναλάβει επίσης τη σκυτάλη από τον Ερντογάν
και ως πρωθυπουργός της χώρας.
4

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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