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Βροχή τα ειδοποιητήρια για οφειλές προς τον ΟΑΕΕ
Μορφή χιονοστιβάδας λαμβάνουν τα ειδοποιητήρια με τα οποία χιλιάδες οφειλέτες του
ΟΑΕΕ καλούνται από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών να ρυθμίσουν τα
χρέη τους, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατάσχεση των
περιουσιακών τους στοιχείων.
Σύμφωνα με Τα Νέα, στο ΚΕΑΟ έχουν μεταβιβαστεί τα στοιχεία για 99.140 οφειλέτες.
Ωστόσο, συνολικά πάνω από 370.000 ασφαλισμένοι -σε σύνολο 740.000 ενεργών
ασφαλισμένων- έχουν χρέη προς τον Οργανισμό. Τα χρέη, που έχουν οδηγήσει τον ΟΑΕΕ
στα όρια του κραχ, ξεπερνούν τα 7 εκατ. ευρώ.
Στους ασφαλισμένους που οφείλουν πάνω από 5.000 ευρώ αποστέλλεται από το ΚΕΑΟ
«ατομική ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών» με την οποία ενημερώνονται ότι εντός 20
ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης θα πρέπει να προχωρήσουν σε εξόφληση ή
ρύθμιση των χρεών τους. Σε διαφορετική περίπτωση, το ΚΕΑΟ θα προχωρήσει «στα
προβλεπόμενα από το ΜΔ 356/1974 (ΚΕΔΕ) αναγκαστικά μέτρα είσπραξης σε βάρος σας,
καθώς και των κατά νόμον υπευθύνων (κατάσχεση, πλειστηριασμό, κατάσχεση εις
χείρας τρίτων)».
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Επίδομα μητρότητας και στις ελεύθερες επαγγελματίες
Επίδομα μητρότητας θεσπίζεται για πρώτη φορά και για τις γυναίκες ελεύθερες
επαγγελματίες, όπως προβλέπεται για τις γυναίκες με μισθωτή απασχόληση.
Συγκεκριμένα, ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Αντώνης
Μπέζας, υπέγραψε κοινή υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται το ύψος, η
διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας στις άμεσα
ασφαλισμένες του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), σε εφαρμογή
του ν.4097/2012. Το επίδομα χορηγείται για την ενίσχυση της μητρότητας και του
εισοδήματός τους, με στόχο την προώθηση της ίσης μεταχείρισης των ασφαλισμένων του
ΕΤΑΑ με τους ασφαλισμένους άλλων ταμείων. Επιπλέον, χορηγείται σε όλες τις γυναίκες
ασφαλισμένες του ΕΤΑΑ και όχι σε μια μικρή κατηγορία τους (δικηγόροι Αθήνας και
Θεσσαλονίκης).
Το ύψος του θα ανέρχεται σε 200 ευρώ μηνιαίως για χρονικό διάστημα 4 μηνών και θα
καταβάλλεται εφάπαξ. Η αίτηση για τη χορήγησή του θα υποβάλλεται από την
ασφαλισμένη
εντός
έξι
μηνών
από
την
ημερομηνία
τοκετού.
Υπογράφονται συμφωνίες ύψους 815 εκατ.ευρώ με την ΕΤΕπ
Συμφωνίες συνολικού ύψους 815 εκατ. ευρώ για την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, για
την αποπεράτωση του μετρό, αλλά και για θέματα σχετικά με την ενέργεια θα υπογράψει
σήμερα το μεσημέρι, στην Αθήνα, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
(ΕΤΕπ) Βέρνερ Χόγιερ.
Οι συμφωνίες θα υπογραφούν στην εκδήλωση με θέμα «Προώθηση ανάπτυξης και
απασχόλησης», όπου εκτός του προέδρου της ΕΤΕπ, θα μιλήσουν ο υπουργός
Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης, ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης.
Δεν είναι ικανοποιημένες με την ηγεσία τους 8 στις 10 επιχειρήσεις διεθνώς
Πάνω από το 80% των εταιρειών παγκοσμίως δεν είναι ικανοποιημένες με την ηγεσία
τους, ενώ στο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον της οικονομικής κρίσης το 70%
των πρωτοβουλιών για αλλαγή στον τρόπο διοίκησης μιας εταιρείας αποτυγχάνουν,
σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε χθες σε συνέντευξη Τύπου η Διευθύνουσα
Σύμβουλος της Sargia Partners Γεωργία Καρτσάνη. Στη βάση αυτή ανέφερε πως το 45%
των εταιρειών με υψηλές επιδόσεις παγκοσμίως δίνουν μεγάλη έμφαση στην ενδοεταιρική επικοινωνία προκειμένου να προβάλλουν τις αξίες και το όραμα του οργανισμού
για να κατανοήσουν τι αλλάζει και γιατί, ενώ το 47% αυτών εκπαιδεύουν τους ηγέτες
τους στο να οδηγούν και να υλοποιούν αλλαγές στη διοίκηση, ώστε η εταιρεία να είναι
ανθεκτική και να βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση.
Η ίδια έδωσε βάρος στην επικέντρωση της παγκόσμιας βιομηχανία στις καταναλώτριες,
αναφέροντας πως οι γυναίκες ελέγχουν το 70% των δαπανών διεθνώς. Ενδεικτικά
ανέφερε ότι τα εισοδήματα που αποκτούν οι γυναίκες αυξήθηκαν από 6 τρισ. δολάρια το
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2002, σε 9,8 τρισ. δολάρια το 2007 και προβλέπεται πως θα αυξηθούν στα 15,6 τρισ.
δολάρια το 2017.
Μέχρι τις 22 Οκτωβρίου για προσφυγή κατά του ΕΝΦΙΑ
Αναγκασμένοι να υποβάλλουν έως τις 22 Οκτωβρίου ενδικοφανή προσφυγή στη
Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων είναι οι
φορολογούμενοι που θα λάβουν τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ στις 22 Σεπτεμβρίου
και θα θέλουν να προσφύγουν στα δικαστήρια για τη φορολογική διαφορά με το
Δημόσιο. Για όσους φορολογούμενους δεν υπάρξει νέα εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ θα πρέπει
να υποβάλουν την αίτηση ενδικοφανούς προσφυγής έως τις 30 Σεπτεμβρίου.
Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής ο φορολογούμενος προκαταβάλει
απαραίτητα το 50% του βεβαιωμένου φόρου, εκτός εάν είναι σε θέση να αποδείξει πλήρη
οικονομική αδυναμία, οπότε δεν πληρώνει καθόλου το φόρο έως ότου εξετασθεί η
υπόθεσή του από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.
Ένας

χρόνος

από

τη

δολοφονία

του

Παύλου

Φύσσα

Με αφορμή τον ένα χρόνο από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και εν όψει της έναρξης
της δίκης για τη Χρυσή Αυγή, διοργανώνονται αντιφασιστικές κινητοποιήσεις σήμερα,
Πέμπτη και αύριο, Παρασκευή. Η ομάδα «Δεν Ξεχνάμε», μια πρωτοβουλία που
δημιουργήθηκε από τους φίλους και τους συγγενείς του Παύλου Φύσσα, πρόκειται να
προχωρήσει στα αποκαλυπτήρια μνημείου σήμερα, Πέμπτη στις 14:00 στο σημείο της
δολοφονίας.
Αντιφασιστικές κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί σε πολλές πόλεις της Ελλάδας
και στο εξωτερικό (Παρίσι, Μαδρίτη, Βαρκελώνη, Λονδίνο, Μπέλφαστ, Δουβλίνο,
Στοκχόλμη, Κοπεγχάγη, Ζάγκρεμπ).
Συνάντηση Τσίπρα με τον Πάπα Φραγκίσκο στο Βατικανό
Συνάντηση με τον Πάπα Φραγκίσκο θα έχει την Πέμπτη (10 το πρωί, τοπική ώρα) στο
Βατικανό ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Είναι η πρώτη συνάντηση
προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας με ηγέτη κόμματος της Αριστεράς. Για
το λόγο αυτό, άλλωστε, συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα κάνουν λόγο για ιστορική
συνάντηση, ενώ της αποδίδουν και πολιτικά χαρακτηριστικά. Το βέβαιο είναι ότι
επενδύουν στο γεγονός ότι η συνάντηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον Πάπα θα
προσδώσει ακόμη μεγαλύτερο κύρος στον Αλέξη Τσίπρα, μετά την υποψηφιότητά του
για την προεδρία της Κομισιόν.
Στην ατζέντα της συνάντησης του Αλέξη Τσίπρα με τον Πάπα Φραγκίσκο βρίσκονται τα
θέματα της μετανάστευσης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της καταπολέμησης της
ανεργίας, αλλά και η ανάγκη για ειρήνευση της Μέση Ανατολή.
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Όγδοο στον κόσμο το Μουσείο της Ακρόπολης
Στην 8η θέση της λίστας με τα καλύτερα μουσεία του κόσμου βρίσκεται το Μουσείο της
Ακρόπολης, σύμφωνα με τους χρήστες του διαδικτυακού ταξιδιωτικού οδηγού
TripAdvisor. Η λίστα κατάταξης συγκροτήθηκε βάσει αλγόριθμου ο οποίος ελέγχει την
ποσότητα και ποιότητα των αξιολογήσεων σε διάρκεια ενός χρόνου.
Το Μουσείο της Ακρόπολης βρίσκεται πάνω από το Βρετανικό Μουσείο αλλά και από το
Λούβρο, το οποίο ενώ έχει τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον κόσμο, βρίσκεται στη
19η θέση της λίστας, ανάμεσα σε συνολικά 25 μουσεία. Στην πρώτη θέση βρίσκεται το
Art Institute του Σικάγου, στη δεύτερη το Εθνικό Μουσείο Ανθρωπολογίας στο Μεξικό,
ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει το Μουσείο Ερμιτάζ στην Αγία Πετρούπολη. Το
Μουσείο της Ακρόπολης αφήνει, επίσης, πίσω του το Μουσείο Prado, την Εθνική
Πινακοθήκη του Λονδίνου και την Αγιά Σοφία.
Πήρε την επιστολή Αθανασίου η Λαγκάρντ
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μέσω εκπροσώπου του, επιβεβαίωσε την παραλαβή της
επιστολής του υπουργού Δικαιοσύνης, Χαράλαμπου Αθανασίου, προς τη γενική
διευθύντρια του Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία σε συνέντευξή της στην εφημερίδα
Financial Times υποστήριξε ότι δέχτηκε απειλές για τη ζωή της όταν είχε θίξει το θέμα
της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΜΠΕ, ο υπουργός στην
επιστολή του μεταξύ άλλων ζητούσε από τη διευθύντρια του ΔΝΤ περισσότερα στοιχεία
που θα διευκολύνουν τις ελληνικές Αρχές στην έρευνα τους.
Πληροφορίες θέλουν η σχετική αναφορά της κ. Λαγκάρντ να στηρίζεται σε «παλαιότερα
σχόλια» και «απειλές» μέσω κοινωνικών δικτύων ή ακόμη και μέσω ταχυδρομικής
επιστολής. Η επικεφαλής του ΔΝΤ βρίσκεται εκτός Ηνωμένων Πολιτειών και δεν έχει
τοποθετηθεί επί του ζητήματος, μετά τη δημοσίευση της συνέντευξής της. Εν τω μεταξύ
την Τετάρτη η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έδωσε εντολή για διενέργεια
προκαταρκτικής
έρευνας
για
τη
συγκεκριμένη
υπόθεση.
Διάρρηξη κοντά στο σπίτι του πρωθυπουργού
Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές μετά από διάρρηξη που σημειώθηκε
γραφείου στην Κηφισιά, λίγα μέτρα από το σπίτι του πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά.
Αν και η φύλαξη στην περιοχή είναι δρακόντεια, οι διαρρήκτες δε δίστασαν να ανοίξουν
ένα δικηγορικό γραφείο της περιοχής, περίπου 500 μέτρα από την πρωθυπουργική
κατοικία.
«Αν θέλω, φτάνω μέχρι Βαρσοβία και Βουκουρέστι» φέρεται να είπε ο Πούτιν
Λάδι στη φωτιά αναμένεται να ρίξει διαρροή σε ευρωπαϊκά ΜΜΕ πως ο ρώσος πρόεδρος
φέρεται να είπε επί λέξει ότι «τα ρωσικά τανκς θα μπορούσαν, αν ήθελα, να φτάσουν σε
δύο μέρες όχι μόνο στο Κίεβο, αλλά και στη Ρίγα, το Βίλνιους, το Ταλίν, τη Βαρσοβία ή το
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Βουκουρέστι». Η δήλωση φέρεται να έγινε στον ουκρανό πρόεδρο Πέτρο Ποροσένκο, ο
οποίος τη μετέφερε στον πρόεδρο της ευρωπαϊκής Κομισιόν.
Συγκεκριμένα, η γερμανική Sueddeutsche Zeitung αναφέρει την Πέμπτη ότι είδε το
έγγραφο της περίληψης της συνομιλίας που είχε ο Ποροσένκο με τον Μπαρόζο την
περασμένη εβδομάδα, όταν ο δεύτερος είχε βρεθεί στο Κίεβο. Το έγγραφο ανέφερε ότι ο
Ποροσένκο είπε στον πρόεδρο της Κομισιόν πως ο ρώσος πρόεδρος του είπε την
παραπάνω φράση. Ο Ποροσένκο μετέφερε στον Μπαρόζο τη φράση ώστε να δείξει με
πόσο «συναισθηματικό» τρόπο προσεγγίζει ο Πούτιν την ευρωπαϊκή επιρροή στις χώρες
της ανατολικής Ευρώπης.
Σήμερα το κρίσιμο δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Σκωτίας
Προβάδισμα τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων έχουν οι υποστηρικτές της παραμονής της
Σκωτίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με δημοσκόπηση της YouGov που
δημοσιεύτηκε λίγες μόλις ώρες προτού οι πολίτες κληθούν να ψηφίσουν στο
δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Σκωτίας.
Η δημοσκόπηση που διεξήχθη από την εταιρεία YouGov για λογαριασμό των εφημερίδων
Times και Sun, έδειξε ότι η υποστήριξη για την παραμονή της Σκωτίας στο Ηνωμένο
Βασίλειο ανέρχεται στο 52%, ενώ το ποσοστό αυτών που επιθυμούν την
ανεξαρτητοποίησή της φτάνει το 48%, με εξαίρεση τους αναποφάσιστους που αριθμούν
το 6% των πολιτών με δικαίωμα ψήφου. Η YouGov αναφέρει ότι από τη δημοσκόπηση
φαίνεται πως η πλειονότητα των ανδρών που ερωτήθηκαν τάσσονταν υπέρ της
ανεξαρτησίας της Σκωτίας, ενώ οι περισσότερες γυναίκες υπέρ της παραμονής της στο
Ηνωμένο Βασίλειο.

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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