03 Οκτωβρίου 2014

ΙΟΒΕ: Πτώση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος το Σεπτέμβριο
Επιδείνωση κλίματος σε όλους τους τομείς, με πτώση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης,
σημειώθηκε το Σεπτέμβριο σύμφωνα με τον δείκτη οικονομικού κλίματος του IOBE.
Ειδικότερα, ο ∆είκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο κινείται
πτωτικά και διαμορφώνεται στις 99,3 (από 102 μονάδες τον Αύγουστο), επιστρέφοντας
ουσιαστικά στα επίπεδα του Μαΐου.
Παρά την υποχώρηση αυτήν, σημειώνει το Ίδρυμα, ο δείκτης το 2014 εξακολουθεί να
κινείται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, γεγονός που
υποδηλώνει σταθεροποίηση προσδοκιών και συνάδει με την αποκλιμάκωση της ύφεσης,
που αποτυπώνεται στα επίσημα στατιστικά στοιχεία.
Η μείωση, πάντως, του Σεπτεμβρίου οφείλεται στην επιδείνωση που σημειώνεται στις
προσδοκίες σε όλους τους επιμέρους τομείς, με εντονότερη εκείνη στο Λιανικό Εμπόριο
και τις Κατασκευές και ηπιότερη αυτή στις Υπηρεσίες και τη Βιομηχανία.
Έντονη αποδυνάμωση, όμως, καταγράφεται και από την πλευρά της ζήτησης, με την
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καταναλωτική εμπιστοσύνη να υποχωρεί στη δυσμενέστερη επίδοση του τελευταίου
εξαμήνου.
Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα αδρανή μπλοκάκια
Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για χιλιάδες φορολογούμενους οι οποίοι κατά τη
διάρκεια του έτους δεν έχουν «κόψει» ούτε ένα δελτίο παροχής υπηρεσιών αν πρόκειται
για επαγγελματίες ή τιμολόγιο αν αφορά εμπορικές επιχειρήσεις σχεδιάζει η Γενική
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Το τέλος επιτηδεύματος επιβαρύνει κάθε χρόνο περίπου
1.500.000 επιτηδευματίες ανεξάρτητα αν ασκούν ή όχι επαγγελματική δραστηριότητα ή
αν έχουν εκδώσει κάποιο παραστατικό. Το ποσό που καλούνται να πληρώσουν κάθε
χρόνο οι εν λόγω επαγγελματίες είναι 500 έως 650 ευρώ. Παράλληλα, το υπουργείο
Οικονομικών φαίνεται να εγκαταλείπει το σχέδιο να υποβάλλουν συγκεντρωτικές
καταστάσεις οι μικρομεσαίοι και οι επαγγελματίες κάθε μήνα.
Από το 2015 οι συγκεντρωτικές καταστάσεις θα υποβάλλονται ανά τρίμηνο. Για το 2014,
μετά από αλλεπάλληλες παρατάσεις όσοι έχουν υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών
καταστάσεων θα τις υποβάλλουν και για τα 4 τρίμηνα έως τις 2 Φεβρουαρίου 2015.
Οι ώρες εισόδου κοινού στον ΟΑΕΕ
Τις ώρες εισόδου κοινού στις υπηρεσίες του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων
Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) καθορίζει απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης
Κυριάκου Μητσοτάκη που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. Σύμφωνα με την απόφαση, το ωράριο
έχει ως εξής:
Α. Κεντρική Υπηρεσία
1. Υπηρεσίες Πρωτοκόλλου από 07:30 έως 15:00.
2. Λοιπές Υπηρεσίες από 12.00 έως 15.00.
3. Ώρες εισόδου δικαστικών επιμελητών από 07:30 έως 15:00.
Β. Περιφερειακές υπηρεσίες
1. Υπηρεσίες Πρωτοκόλλου από 07:30 έως 15:00.
2.Υπηρεσίες εξέτασης συνταξιοδοτικών αιτημάτων, απονομής και εκκαθάρισης
συντάξεων από 11.00 έως 14.00 εκτός Τετάρτης.
3. Λοιπές Υπηρεσίες από 08.00 έως 14.00.
4. Υπηρεσίες Ταμείου από 08.00 έως 13.00.
5. Ώρες εισόδου δικαστικών επιμελητών από 07:30 έως 15:00.
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Δεν θα μειωθούν οι συντάξεις, λέει το υπουργείο Εργασίας
Δεν πρόκειται να μειωθούν οι συντάξεις διαβεβαίωσε υψηλόβαθμο στέλεχος του
υπουργείου Εργασίας μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης με την τρόικα στο
υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνάντηση συζητήθηκε το
σύνολο των εργασιακών θεμάτων, όπως είναι το θέμα των ομαδικών απολύσεων, της
ανταπεργίας και του συνδικαλιστικού νόμου. «Είμαστε στο τέλος μιας διαδικασίας
μεταρρυθμίσεων» δήλωσε μετά τη συνάντηση το υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου
Εργασίας,
που
επικαλείται
χωρίς
να
κατονομάζει
του
ΑΜΠΕ.
Για τα εργασιακά ανέφερε ότι η ελληνική πλευρά έθεσε κατά τη συνάντηση τις θέσεις της
όπως διαμορφώθηκαν από το πόρισμα του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, μετά τη
σύσκεψη με τους κοινωνικούς εταίρους της Ελλάδας στη Γενεύη. Εκτίμησε ότι οι
συγκλίσεις και οι συναινέσεις που έγιναν εκεί ήταν καθοριστικής σημασίας και πρόσθεσε
ότι δεν υπάρχει θέμα αλλαγής της νομοθεσίας για το θέμα της ανταπεργίας, ενώ για τις
ομαδικές απολύσεις χαρακτήρισε επαρκές το νέο θεσμικό πλαίσιο, με το οποίο η ευθύνη
έχει ανατεθεί στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας.
Πληρωμή φόρων απευθείας μέσω του Taxisnet εξετάζει η ΓΓΔΕ
Την πληρωμή φόρων απευθείας μέσω του Taxisnet με τη χρήση χρεωστικών και
πιστωτικών καρτών εξετάζει η γγ Δημοσίων Εσόδων Κ.Σαββαΐδου, αναβιώνοντας το
σχέδιο που είχε επεξεργασθεί ο προκάτοχός της Χ.Θεοχάρης.
Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται πως αφενός θα μειωθούν οι ουρές στις τράπεζες για την
πληρωμή φόρων, αφετέρου θα εκλείψουν φαινόμενα που δημιουργούν εκνευρισμό στους
φορολογουμένους, όπως η μη έγκαιρη εμφάνιση των πληρωμών που έχουν κάνει μέσω
τραπεζών στην προσωποποιημένη πληροφόρησή τους στο Taxisnet.
Η προεργασία για την πληρωμή φόρων απευθείας μέσω του Taxisnet με τη χρήση
χρεωστικών και πιστωτικών καρτών έχει ήδη γίνει επί εποχής Θεοχάρη και συνεργάτες
της κ. Σαββαΐδου θεωρούν ότι η σχετική υποδομή θα μπορούσε να υλοποιηθεί μέσα σε
λιγότερο από τρεις μήνες. Εάν τελικά αυτό το εγχείρημα ευοδωθεί οι φορολογούμενοι
απλά θα επισκέπτονται τον λογαριασμό τους το Taxisnest , θα αναγράφουν την
ταυτότητα οφειλής του φόρου που θέλουν να εξοφλήσουν στη σχετική φόρμα, θα
συμπληρώνουν τα στοιχεία της κάρτας τους και θα δίνουν την εντολή χρέωσης.
Θα καταψηφίσει κυβερνητική πρόταση για ΠτΔ η ΔΗΜΑΡ
Ως δεδομένη εκ μέρους της ΔΗΜΑΡ θα πρέπει να θεωρείται η καταψήφιση οποιασδήποτε
πρότασης καταθέσουν οι εταίροι της κυβέρνησης για την Προεδρική εκλογή όσο
ακολουθείται η σημερινή πολιτική, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Φώτης Κουβέλης κατά την
ομιλία του στην έναρξη των εργασιών του 3ου συνεδρίου του κόμματος το απόγευμα της
Πέμπτης στο Μεταξουργείο. Ο κ. Κουβέλης έκανε μια αυστηρή αυτοκριτική για την
πορεία μέχρι σήμερα της ΔΗΜΑΡ και αναφερόμενος στις εργασίες του κόμματος είπε
χαρακτηριστικά πως πρόκειται για ένα κομβικό συνέδριο.
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Αναφερόμενος στην πολιτική κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθήσει η ΔΗΜΑΡ και
για το ζήτημα των συνεργασιών υπογράμμισε πως το ζητούμενο είναι μια ισότιμη
συνεργασία και όχι απλή προσκόλληση στον κορμό του πρώτου κόμματος.
Σχεδίαζαν τρομοκρατικό χτύπημα στις 4 Οκτωβρίου
Σχέδιο για τρομοκρατικό χτύπημα στις 4 Οκτωβρίου ανακάλυψε η ΕΛ.ΑΣ. μετά τη
σύλληψη νεαρού σε γκαράζ στον Βύρωνα. Μεταξύ άλλων, στην κατοχή του βρέθηκε
μπλοκ με σημειώσεις στις οποίες περιλαμβάνονταν ονόματα γνωστών επιχειρηματιών,
αλλά και αναφορές στη ΝΔ, καθώς και συγκεκριμένες ημερομηνίες.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Αστυνομίας η έρευνα οδήγησε στη
σύλληψη ενός ατόμου στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν σχέδια για τις δραστηριότητες
του Ευ. Μαρινάκη και του Θ. Φέσσα προέδρου του ΣΕΒ καθώς και της γυναίκας του
Μαρίας Τσελέντη, τηλέφωνα της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών πρόεδρος της οποίας
είναι ο Θ. Βενιάμης, αναφορές στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και αποκόμματα εφημερίδων
από συγκεκριμένα γεγονότα.
Βρέθηκαν τμήματα μαρμάρινης θύρας στην Αμφίπολη
Σημαντικά ευρήματα αποκαλύφθηκαν στον Τύμβο της Αμφίπολης όπως θυρόφυλλα,
καρφιά, ίχνη κεραμικής καθώς και η αρχή της σκάλας που ξεκινάει από τον τρίτο προς
τον τέταρτο θάλαμο. Με την αφαίρεση των χωμάτων του τρίτου θαλάμου
αποκαλύφθηκαν, στον τύμβο Καστά της Αρχαίας Αμφίπολης, τμήματα από μαρμάρινη
θύρα στον τρίτο διαφραγματικό τοίχο, γεγονός που αποδεικνύει ότι υπάρχει μια μορφή
μακεδονικού τάφου. Η θύρα είναι κατασκευασμένη από θασίτικο μάρμαρο, και έχει
εφηλίδες που μιμούνται την κεφαλή καρφιών. Στη δυτική πλευρά της θύρας, υπάρχει
«στροφέας» (μεντεσές).
«Η πόρτα που βρήκαμε ενισχύει την άποψή μας ότι πρόκειται για ένα τάφο και έχουμε
ένα καταπληκτικό ταφικό συγκρότημα που ανήκει στο τελευταίο τέταρτο του 4ου π.χ
αιώνα», τόνισε η κυρία Κατερίνα Περιστέρη. «Εμείς προχωρούμε καλά. Η ανασκαφή
προχωρεί πολύ καλά και ελπίζουμε να ξέρουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα, όταν θα
τελειώσει η ανασκαφή και θα μπορούμε να σας πούμε περισσότερα πράγματα», δήλωσε
η επικεφαλής της αρχαιολογικής ομάδας που είναι επιφορτισμένη με την ανασκαφή στην
Αμφίπολη κυρία Κατερίνα Περιστέρη.
Φθηνό ψωμί από τη δράση «Γείτονες» και 1.500 αρτοποιεία στην Κεντρική
Μακεδονία
Έκπτωση 20% σε ψωμί και αρτοσκευάσματα θα προσφέρουν σε άνεργους, πολύτεκνους
και μονογονεϊκές οικογένειες περίπου 1.500 αρτοποιεία σε ολόκληρη την Κεντρική
Μακεδονία, στο πλαίσιο της κοινωνικής δράσης «Γείτονες». Από τη συγκεκριμένη δράση,
την οποία υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τα σωματεία
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αρτοποιών, αναμένεται να επωφεληθούν περισσότερα από 225.000 άτομα (185.000
άνεργοι, 30.000 πολύτεκνοι και 10.000 καταγεγραμμένες μονογονεϊκές οικογένειες).
Οι δικαιούχοι θα προμηθεύονται από τις 15 Οκτωβρίου μπλοκ με 26 κουπόνια (όσα και οι
ημέρες του μήνα που είναι ανοιχτά τα αρτοποιεία) από τις διευθύνσεις Πρόνοιας σε κάθε
ενότητα. Στη συνέχεια, θα αγοράζουν το ψωμί και όλα τα παραγόμενα προϊόντα από τους
φούρνους που θα έχουν στις βιτρίνες των καταστημάτων τους αναρτημένο το ειδικό
σήμα για την έκπτωση του 20%. Το πρόγραμμα σε πρώτη φάση θα διαρκέσει έως τις 31
Δεκεμβρίου, ενώ στόχος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι σε συνεργασία και
με ιδιώτες και επιχειρήσεις να επεκταθεί η συγκεκριμένη δράση και σε άλλα προϊόντα.
Έκλεψαν τα στοιχεία 76 εκατομμυρίων πελατών της JP Morgan
Η πρόσφατη επίθεση από χάκερς στο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό ίδρυμα JP
Morgan είχε αντίκτυπο σε 76 εκατομμύρια νοικοκυριά, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η
αμερικανική Επιτροπή Ασφάλειας Συναλλάγματος (SEC). Όπως έγινε γνωστό, εκλάπησαν
τα στοιχεία επικοινωνίας, όπως ονόματα, διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνων και
διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και οι εσωτερικές πληροφορίες του
ιδρύματος που αφορούν σε αυτούς τους πελάτες έχουν τεθεί σε κίνδυνο, ανακοίνωσε η
SEC.
Ωστόσο, δεν υπήρξε παραβίαση σε ό,τι αφορά λεπτομερείς πληροφορίες πελατών, όπως
αριθμοί λογαριασμών, κωδικοί πρόσβασης, αριθμοί ταυτοτήτων, ημερομηνίες γέννησης ή
αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης. «Τα χρήματά σας στη JPMorgan είναι ασφαλή», αναφέρει
σε ανακοίνωση προς τους πελάτες του το ίδρυμα. Οι χάκερς, οι οποίοι πραγματοποίησαν
την επίθεση στα μέσα του Ιουνίου (αποκαλύφθηκε ένα μήνα αργότερα), είναι πιθανό να
έχουν βάλει στο στόχαστρο και άλλες τράπεζες.
Τουρκία: Πράσινο φως σε επιχειρήσεις εναντίον τζιχαντιστών σε Συρία και Ιράκ
H τουρκική εθνοσυνέλευση υπερψήφισε την Πέμπτη με μεγάλη πλειοψηφία ένα σχέδιο
ψηφίσματος που είχε καταθέσει η κυβέρνηση με το οποίο δίνει το «πράσινο» φως στο
στρατό να διεξάγει επιχειρήσεις εναντίον των τζιχαντιστών της οργάνωσης Ισλαμικό
Κράτος στη Συρία και το Ιράκ.
Η πρόταση εγκρίθηκε με 298 ψήφους υπέρ και 98 κατά – μια πλειοψηφία τριών
τετάρτων, επί του συνόλου των 550 εδρών –, έπειτα από μία συνεδρίαση που διήρκησε
πολλές ώρες. Έτσι η τουρκική κυβέρνηση μπορεί να επιτρέπει σε στρατεύματα ξένων
χωρών τη στάθμευση ή τη διέλευση από την Τουρκία για επιχειρήσεις εναντίον του ΙΚ.
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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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