
Τρίτη 5 Α π ρ ιλίου  2011 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Η Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  · 23

Ολική επαναφορά 
των σεναρίων περί 
αναδιάρθρωσης χρέους
Κυβέρνηση και τρόικα τα διαψεύδουν κατηγορηματικά 
-  Ανησυχία προκαλεί η αναθεώρηση του ελλείμματος

ήλθαν τα σενάρια περί ανα- διαρθρωσηε του ελληνικού χρέ- ous και μάλιστα με πολύ έντονο τρόπο, με την κυβέρνηση και την τρόικα να τα διαψεύδουν κατηγορηματικά για μία ακόμα φορά.Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανησυ- xies για το μέλλον m s ελληνικήε οικονομίαε εντείνονται, δεδομέ- 
vns m s avoöiKns αναθεώρησή του περυσινού ελλείμματο5, m s ανάγκηε για επιπρόσθετα μέτρα φέτοε, m s υποχρέωσή για τον εντοπισμό μέτρων uipous 24 δισ. ευρώ για την περίοδο 2012-2015, αλλά και m s  δέσ μ ευ σ ή για αποκρατικοποιήσει üipous 50 δισ. ευρώ έωε το 2015.Το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel αναφέρει ότι το Διεθνέε Ν'-ποματικό Ταμείο (ΔΝΤ) «πιέ-/ια να επισπευσθεί η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέ- ous», καθώε φέρεται να έχει αμφιβολίες για την επιτυχία των προσπαθειών öiäocoons m s Ελλάδαε.Το γερμανικό περιοδικό επικαλείται υψηλόβαθμα στελέχη του Ταμείου και σημειώνει ότι υποστηρίζουν neos «είναι αναγκαίο να μειωθεί το ßäpos του χρέουε από περίπου 150% επί του ΑΕΠ».Για να γίνει αυτό, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η  oöös είναι «ένα “κούρεμα” του χρέουε, η επιμήκυνση του χρόνου αποπλη- ρωμή5 των ομολόγων ή  η μείωση των τοκοχρεολυσίων». Στο πλαίσιο αυτό, «η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει το ταχύτερο να αρ-

χίσει συνομιλίεε με tous πιστω- 
τέ$ m s και va tous ανακοινώσει 
τη σχεδιαζόμενη αναδιάρθρω
ση xpéous», επισημαίνεται στο 
δημοσίευμα.Enions, το Bloomberg, χθεε, φιλοξενούσε δηλώ σει αναλυτών που προέβλεπαν ότι η Ελλάδα θα αναδιαρθρώσει το xpéos m s το 2013 ή  και νωρίτερα, κάτι που θα σημαίνει nus «θα είναι πολύ δύσκολο για την Ιρλανδία και την Πορτογαλία να επιβάλουν ένα πο-
Ενιός του έτους 
σχεδιάζεται η έκδοση 
του ομολόγου 
της Διασηοράς.λύ αυστηρό πρόγραμμα Xrrointas χωρίε να κάνουν αναδιάρθρωση. Πρόκειται για φαινόμενο ντόμινο».Η αντίδραση, πάντωε, ήταν άμεση, για να προλάβουν, τόσο το οικονομικό επιτελείο όσο και η τρόικα, tis apvnmcés επιπτώ- σειε που θα είχε το δημοσίευμα στην ελληνική αγορά ομολόγων και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. «Oncûs έχουμε πει επανειλημμέν ο ι , το ΔΝΤ υποστηρίζει τη θέση m s κυ βέρ νησ ή όσον αφορά τη μη αναδιάρθρωση xpéous και την αποφασιστικότητά m s να εκπληρώσει n s  υποχρεώ σει m s», δήλωσε εκπρόσωποε του Ταμείου στο Reuters.Από την πλευρά του, ο υπουρ-

Y0s Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου υποστήριξε ntos «δεν υπάρχει καμία απολύτου πιθανότητα αναδιάρθρωσή του ελληνικού χρέουε» και ότι όσοι «μιλούν για αναδιάρθρωση δεν κατανοούν ότι το kootos θα είναι πολύ μεγαλύτερο από τα οφέλη».Μάλιστα, x0es, ο υπουργόε μι- λώντα5 στο ραδιόφωνο m s NET ανέφερε ότι «το kootos αυτό αφορά Kupicos τη χώρα pas, αφορά και xis χώρε5 m s υπόλοιπά Eupamns», για να συμπληρώσει ότι «είναι μια επιλογή που πραγματικά δεν συμφέρει».Ωστόσο, εμφανίστηκε συ- γκρατημένο5 αναφορικά με το πότε θα επανέλθει η Ελλάδα eras α- γορέε με νέα έκδοση ομολόγων. Παρά το γεγονό5 ότι ο erroxos του οικονομικού επιτελείου είναι να προχωρήσει σε ομολογιακή έκδοση evros του 2011, «αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά ότι με τα επιτόκια, εκεί που είναι σήμερα, αυτό φαντάζει πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή», παραδέχθηκε ο υπουργόε.Πάντωβ, σημείωσε ότι εάν αυτό δεν συμβεί φέτο5, «τότε σίγουρα axis αρχέε του 2012», ενώ υπενθύμισε nais εντό5 του 0xous σχεδιάζεται η έκδοση του ομολόγου m s Διασποράβ που θα απευθύνεται ertous ομογενείε των ΗΠΑ σε πρώτη φάση. «Κρίσιμη», όμωε, χαρακτηρίζεται η έκδοση εντόκων γραμματίων εξά μ η ν ά  διάρκειαβ την ερχόμενη Τρίτη.
ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΑΣ

Οι αναθεωρήσεις του ελλείμματος 
του 2010 και ο στόχος για το 2011
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Το βλέμμα στραμμένο στο Eurogroup

Ο» δήμοι, οι αποκλίσεις στις ε- 
ξοπλισιικές δαπάνες και η υπε- 
ρεκτίμηση εσόδων του πρώτου 
διμήνου του 2011, που εγγρά- 
φονται στο 2010, ήταν οι βασι
κές αιτίες για την αναθεώρηση 
του ελλείμματος του 2010 στα 
επίπεδα του 10,6% του ΑΕΠ, α
πό 9,5% του ΑΕΠ που ήταν ο 
προηγούμενος στόχος.
Οι αιτίες της αναθεώρησης θα 
αποτελέσουν αντικείμενο συζη
τήσεων μεταξύ τρόικας και οι
κονομικού επιτελείου. Τεχνικό 
κλιμάκιο της τρόικας ξεκινά σή
μερα τις συναντήσεις με το οι
κονομικό επιτελείο οι οποίες θα 
ολοκληρωθούν την Πέμπτη, ε
νώ τα υψηλόβαθμα στελέχη της

τρόικας αναμένονται την Τετάρ
τη. Από την Πέμπτη το απόγευ
μα έως το Σάββατο, ο υπουργός 
Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνστα
ντίνου θα βρίσκεται στο άτυπο 
Eurogroup στη Βουδαπέστη, 
που θα έχει βασικό θέμα την οι
κονομική κατάσταση της Ελλά
δας, της Ιρλανδίας και της Πορ
τογαλίας. Πληροφορίες αναφέ
ρουν ότι θα ζητηθούν εξηγήσεις 
για την αναθεώρηση του περυ- 
σινού ελλείμματος της Ελλάδας, 
θα συζητηθεί το θέμα της έντα
ξης στον μηχανισμό στήριξης 
της Πορτογαλίας και δεν αναμέ
νεται να αποφασιστεί μείωση 
του επιτοκίου δανεισμού της 
Ιρλανδίας από τον μηχανισμό.Γ. Παπακωνσταντίνου: Περικοπές στα ρετιρέ του Δημοσίου

Παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών εκτιμούν ότι θα απαιτηθούν 
μέτρα άνω των 5,5-6 δισ. ευρώ το τρέχον έτος, τα οποία θα προέλθουν 
κυρίως από την περικοπή δαπανών.

Του ΠΡβΚδΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚ0ΛΑ9Υ

Η εκτόξευση του περυσινού ελ- λείμμαχοε στο 10,6%, σύμφωνα με τα στοιχεία που απέστειλε η ανεξάρτητη Στατιστική Υπηρεσία στην Κομισιόν, καθώε και οι ε- ντολέε χ μ  τρόικαε για επιπλέον μέτρα ύψου5 0,7% του ΑΕΠ (1,7 δισ. ευρώ) αναγκάζουν την κυβέρνηση να λάβει για το τρέχον έτο5 επιπλέον μέτρα ύψουε 4,2 δισ. ευρώ. Και μάλιστα χωρίε να έχουν υπολογιστεί οι απώλειε5 που καταγράφονται ήδη στον τομέα των εσόδων κατά το πρώτο τρίμηνο του έτου3, καθώ5 και οι αστοχίε5 όπωε για παράδειγμα η καθυστέρηση του σχεδίου νόμου για τα τυχερά παίγνια. Παράγο- ντεε του υπουργείου Οικονομικών εκτιμούν ότι θα απαιτηθούν μέτρα άνω των 5,5-6 δισ. ευρώ το τρέχον έτοε, τα οποία θα προέλθουν κυρίωε από την περικοπή δαπανών, δεδομένου ότι καταγράφεται μεγάλη αδυναμία στην είσπραξη των δημοσίων εσό- δ Υπό το πρίσμα αυτό το οικονομικό επιτελείο συνεδριάζει σήμερα προκειμένου να αποφα

σίσει τα μέτρα που θα παρουσιάσει στα στελέχη χηε τρόικα$, τόσο για το τρέχον έτοε όσο και για το διάστημα 2012-2015, όπου προβλέπεται εξοικονόμηση 2,4 δισ. ευρώ.Στιε προθέσεΐ5 τη5 κυβέρνησης είναι:1. Η επιβολή ειδικών φόρων κατα νά λω σ ή  στα αναψυκτικά, τουε χυμούε, τα εμφιαλωμένα νερά και το φυσικό αέριο από την 1η-7-2011.
2. Αύξηση των τελών κυκλο- φορίαε από το 2012 τα οποία θα

εισπραχθοΰν έω5 το τέλθ5 του τρέχοντοε έτου5.
3. Η επιβολή ειδικού φόρου στο φυσικό αέριο.
4. Νέα ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη.
5. Κατάργηση των 300 φόρων υπέρ τρίτων που επιβαρύνουν τιε τιμέ5 αγαθών και υπηρεσιών.6. Νομιμοποίηση και απόδοση των καταπατημένων εκτάσεων του ελληνικού Δημοσίου.7. Κατάργηση και περιορισμ05 φοροαπαλλαγών. Η χορήγηση των 980 φοροαπαλλαγών θα γίνεται α

πό το νέο έτοϊ (γιο το ειπηδήμα- τα του 2011) με εισοδηματικά καθώς και περιουσιακά κριτήρια.8. Μείωση του αφορολογήτου ορίου για την απόκτηση πρώτηε κατοικία5. Σημειώνεται ότι σήμερα το αφορολόγητο για τον άγαμο ανέρχεται στα 200.000 ευρώ και για τον έγγαμο στα250.000 ευρώ.
9. Μείωση του αφορολογήτου στον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας. Το αφορολόγητο του ΦΑΠ, ανέρχεται σήμερα σε 400.000 ευρώ για όλου5 του5 ιδιοκτήτε5, εξετάζεται να μειωθεί στα επίπεδα των 350.000 ευρώ.ΙΟ. Μείωση του μισθολογικού κόστου5, κατά 4,6 δισ. ευρώ. Θα προωθηθούν η αυστηροποίηση του κανόνα τηε μιας πρόσληψ ή για κάθε πέντε ή επτά αποχωρ ή σ ε ι, η περαιτέρω μείωση των συμβασιούχων, η εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου (περίπου τα 2 με 3 δισ. ευρώ), ενώ οι υπολογισμοί γίνονται με βάση το «αισιόδοξο» σενάριο ότι θα αποχωρήσουν από το Δημόσιο περίπου150.000 υπάλληλοι.Οπω5 ανέφερε χθεε ο υπουργό5

Οινηνο|ΐινΜν Γ ΤΤπττπνων(ΓΕ£1- ντίνου «στο ενιαίο μισθολόγιο θα αρθούν οι αδικίες που υπάρχουν στο σημερινό μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Γιατί δεν είναι δυνατόν δύο δημόσιοι υπάλληλοι να κάνουν ακριβόν την ίδια δουλειά, με το ίδιο ακριβοί επίπεδο εκπαίδευσης και πορεία, και να παίρνουν τελείωε διαφο- ρετικού5 μισθούς. Αυτέε οι αδικίε3 πρέπει να αρθούν. Τώρα, για το πώς ακριβώε θα γίνει αυτό, δεν θα γίνει άμεσα και θα υπάρχει μια μεταβατική περίοδθ5. Αυτέ5 οι α- δικίεε θα αρθούν. Εχουμε, δηλαδή, να δούμε μπροστά μαε μία σειρά από διορθωτικές κ ιν ή σ ει, οι οποίεε θα συγκρατήσουν το μι- σθολογικό κόστος στο Δημόσιο».
11. Από τη μείωση των κοινωνικών επιδομάτων, εκτιμάται ότι θα προκόψει όφελθ5 2,34,6 δισ. ευρώ. Οι περικοπές αυτές θα γίνουν με την επιβολή εισοδηματικών κριτηρίων στα νοικοκυριά.
12. Από την περικοπή 2,3 δισ. ευρώ στΐ3 αμυντικές δαπάνε5.
13. Από την εξοικονόμηση 2,3 δισ. ευρώ από τη μεταρρύθμιση στο σύστημα υγείαε.
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«Φούντωσαν» τα σενάρια για την ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ, έπειτα από συνέντευξη του υπ. Πολιτισμού κ. Π. Γερουλά- νου στην εφημερίδα «Τα Νέα». Στιε δηλώσεις του ο υπουργόε Πολιτισμού ανέφερε ότι δεν είναι αντίθετο5 σε μια ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ, αρκεί αυτή να είναι συμφέρουσα για τη χώρα. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι, τόσο ο ίδιοε, όσο και ο υπουργ05 Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου εργάζονται προε άλλεε κατευθύνσεις της ενίσχυσή της χώραε αλλά και του ΟΠΑΠ ειδικότερα.Πολλοί χαρακτήριζαν χθεε τη δήλωση Γερουλάνου ωΓ ν  ράθυρο» για την ιδιωτικοποίηση του οργανισμού, χωρ._. ωστόσο, να επιβεβαιώνεται από άλλες κυβερνητικές πηγές. Παράγοντες τηε αγοράς θεωρούν δύσκολο εγχείρημα τηε κυβέρνησή μια ιδιωτικοποίηση του οργανισμού στα επίπεδα τιμών που βρίσκεται σήμερα η μετοχή. Οι οπαδοί του κρατικά ελεγχόμενου ΟΠΑΠ αναφέρουν ότι ο οργανισμός παρέχει κάθε χρόνο στην κυβέρνηση τόσα έσοδα, ώστε το εκτι- μώμενο τίμημα από την πώληση του 34% των μετοχών του θα καλυφθεί σε διάρκεια 2-3 ετών. Εξάλλου, προτεραιότητα τηε κυβέρνησή είναι να υπάρξουν έσοδα που θα μειώσουν το έλλειμμα, παρά έσοδα από αποκρατικοποιήσει που θα κα- τευθυνθούν στην πιο μακροπρόθεσμη μείωση του χρέου5.Αλλά δεν είναι μόνον το αντίτιμο που προβληματίζει. Αρκετοί είναι εκείνοι που αμφιβάλλουν για την οικονομική ευ- ρωστία των πιθανών στρατηγικών επενδυτών -αντίστ >ιτου ΟΠΑΠ οργανισμοί- που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν για τον οργανισμό. Οπωε χαρακτηριστικά αναφέρουν, οι ανταγωνιστές του ΟΠΑΠ αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητα5 και θα ήταν δύσκολη μια εκταμίευση 2,0 δισ. ευρώ για την εξαγορά του 34% του οργανισμού, κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου. Εκτός και αν η κυβέρνηση επιλέξει η πώληση τηε συμμετοχής τηε να γίνει ακόμη και σε χρηματοοικονομικούε φορείε (π. χ. επενδυτικά κεφάλαια).Οι ε ξε λ ίξε ι, ωστόσο, φαίνεται ότι θα εξαρτηθούν και από τιε αποφάσειε τη5 Ε. Ε. σε σχέση με το άνοιγμα της α- γορά5 τυχερών παιχνιδιών που επιδιώκει η κυβέρνηση. Ωστόσο, η  κυβέρνηση φαίνεται να μην έχει ξεκαθαρίσει τη στρατηγική τη5 ακόμη, αφού το σχέδιο νόμου, προτού εγκριθεί από την Ε. Ε., εισήχθη στην ελληνική Βουλή για ψήφιση! Και όπως ανέφεραν στελέχη της αγοράβ, κανένας φορέα5 δεν θα έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα, προτού η Ε. Ε. ξεκαθαρίσει τουε κανόνε5 του παιχνιδιού στη χώρα μαε.Οι ίδιοι κάνουν λόγο για διάσταση απόψεων κυβέρνησηε και Ευρωπαϊκή5 Επιτροπήε σε ό, τι αφορά τον ρόλο του ΟΠΑΠ στη νέα αγορά που δημιουργείται με τΐ5 νέεε ρυθμ ίσ ε ι , καθώε το δικαίωμα πρώτηε α ίρ ε σ ή  που λαμβάνει ο οργανισμόε στα νέα τυχερά παιχνίδια χαρακτηρίζεται από πολλούε αντικοινοτικό μέτρο. Τέλθ5, αντικοινοτική χαρακτηρίζεται και η  διαφορά τρόπου φορολόγησα των κερδών των παικτών στα παιχνίδια Διαδικτύου και στο φυσικό δίκτυο του ΟΠΑΠ.
Ο ι δύο κρίσιμες 
αποφάσεις για τη Δ ΕΠ Α
Η ΑΕΠΑ αποτελεί το πλέον ελπιδοφόρο σχέδιο του προ- γράμματθ3 αποκρατικοποιήσεων, από το οποίο το Δημόσιο φιλοδοξεί να ενισχύσει τα ταμεία του με έσοδα τ α  τά- ξ α  των 400 εκατ. ευρώ. Η αποτελεσματικότητα του φιλόδοξου αυτού στόχου θα κριθεί από τη λύση που θα δώσει η κυβέρνηση σε δύο ιδιαίτερα κρίσιμεβ παραμέτρουβ, που αποτελούν προαπαιτούμενα για την έναρξη τ α  ιδιωτικοπ οίησα. Και οι δύο αυτέ5 παράμετροι συνδέονται με τη ΔΕΗ και συγκεκριμένα η πρώτη με την οψιόν που διαθέτει η Επιχείρηση για αγορά ποσοστού μέχρι και 30% του μετοχικού κεφαλαίου τ α  ΔΕΠΑ και η δεύτερη με τη σύμβαση προμήθειαε αερίου μεταξύ των δύο εταιρειών, που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση. Η είσοδοε ή όχι τ α  ΔΕΗ στη ΔΕΠΑ διαφοροποιεί σημαντικά το προε πώληση χαρτοφυλάκιο για τουε ενδιαφερόμενουβ επενδυτέε. Η αξία του μεταβάλλεται κατά πολύ περισσότερο στην περίπτωση ~ου η ΔΕΠΑ έχει διασφαλίσει μια μακροπρόθεσμη σύμβαση Γ μήθεια5 με τον μεγαλύτερο π ελά τα  τ α  που δεν είναι άλ- λθ3 από τη ΔΕΗ.

ΧΡ. ΛΙΑΓΓΟΥ

Οι εξελίξεις θα 
εξαρτηθούν και από 
τις αποφάσεις της 
Ε.Ε. σε σχέση με το 
άνοιγμα της αγοράς 
τυχερών παιχνιδιών.

Προτάσεις της Ε Σ Ε Ε  για την κατάργηση του Κ Β Σ ΛίΙΑσωαλιστική # Λ
Δέκα προτάσειε για την ομαλή μετάβαση των επιχειρήσεων, μετά την επικείμενη κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ), κατέθεσε χθεε η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) ενόψει τ α  συγκρότησα ει- δικήβ επιτροπήε η οποία θα μελετήσει ακριβώβ αυτό το ζήτημα, την κατάργηση του ΚΒΣ.Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, μετά την ολοσχερή κατάργηση του ΚΒΣ, που σ η α ’ ωτέον λειτουργεί από το 19. ;α πρέπει σε ιδιαίτερο άρθρο του εμπορικού νόμου ή σε ειδικό νομοθέτημα να περιληφθούν ορι- σμένε5 δ ια τά ξει περί Εμπορικών Βιβλίων και Στοιχείων. Οι προτά- σειε τ α  ΕΣΕΕ συγκεκριμένα έχουν ια  εξήε:1) Ομαλή μετάβαση από 1-1- 2012 χωρίβ άλλη αναβολή από έναν αναχρονιστικό ΚΒΣ σε ένα απλό σύστημα δια κίνησ α  αγαθών.

2) Να προσδιοριστούν στο ελάχιστο παραδεκτό τα βιβλία και τα στοιχεία που πρέπει να τηρούνται από του5 επιτηδευματίεε για προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών και εμφάνιση πληροφοριών για τη συγκρότηση και ανάπτυξη τ α  επ ιχείρησ α  γενικά.
3) Τήρηση των βιβλίων με διπλογραφική μέθοδο και σύμφωνα με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Μηχανογράφηση παντού, στην τήρηση βιβλίων, στην έκδοση στοι-

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης 
Κορκίδης.χείων, στην υποβολή καταστάσεων και δηλώσεων.

4) Οι δηλώσει παρακρατούμενου φόρου εισοδήματοε κ.λπ. να περιοριστούν στο ελάχιστο και να υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
5) Αμεση ενημέρωση του Κεντρικού Μηχανογραφικού Δικτύου του Δημοσίου, σε κάθε συναλλαγή και ια  προβ τον εισπραττόμενο και

καταβαλλόμενο ΦΠΑ, και ενημέρωση για το ύψθ5 των συναλλαγών γενικά κάθε επιχειρηματία με βάση τον ΑΦΜ.6) Ελεγχοι με ηλεκτρονικέ ε διασταυρώ σει σε συνδυασμό με τη σωστή χρήση και αξιοποίηση τηε έξυπνηΞ κάρτα5 αγορών.
7) Αναβάθμιση του ρόλου αλλά και τη5 ευθύνηε του λογιστή. Ειδικότερα, ο ελεύθεροε επαγγελματία3 λογιστήε, αλλά και ο μισθωτ03, να έχει τΐ3 ίδιεε αρμοδιότητεε με τον ελεγκτή-λογιστή, να εκπροσωπεί την επιχείρηση στιε ΔΟΥ, στα διοικητικά δικαστήρια και γενικά στιε δημόσιεε υπηρεσίεε και ασφαλιστικά ταμεία, να τηρεί τα βιβλία του πελάτη στο γραφείο του ενώ θα είναι δυνατή η άμεση λήψη πληροφοριών ηλεκτρονικά από του5 επιχειρηματίεε, να υποβάλλει τιε προβλεπόμενεε από τον νόμο δηλώ σει εισοδήματο5, ΦΠΑ, πα- ρακρατούμενων φόρων κάθε επιχ ε ίρ η σ ή , να είναι συνυπεύθυνοε και να υφίσταται σοβαρέε κυρώσειε σε κάθε περίπτωση που αποδει- κνύεται ότι καθοδήγησε και παρέσυρε τον επιτηδευματία σε φοροδιαφυγή και, τέλοε, να είναι εκ- πρόσωποε του επιτηδευματία, αφού θα συμβουλεύει για την πορεία των εργασιών του και θα τον απαλλάσσει από την επώδυνη συνήθωε επαφή του με την ελεγκτική υπηρεσία.

8) Ολοι οι έμποροι, βιοτέχνεε, βιο- μήχανοι, παρέχοντε3 υπηρεσίεε, ελεύθεροι επαγγελματίεε να τηρούν μηχανογραφικά βιβλία και στοιχεία σύμφωνα με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο ή το ειδικό, ανάλογα με το αντικείμενο εργασιών τουε. Τα απαραίτητα βιβλία που θα πρέπει να τηρούν είναι τα ημερολόγια, βιβλία απογραφών, ισολογισμού, γενικό καθολικό, αναλυτικά καθολικά. Οι ημερομηνίεε εκτύπωσηε πρέπει να είναι πιο ελαστικέε, διότι σήμερα, με τη μηχανογράφηση, η μη επίδειξη βιβλίων επισύρει ουσια- στικέε παραβάσειε. Τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να τηρούν είναι τα τιμολόγια εσόδων ή αμοιβών, αποδείξει λιανική5 πώλησηε ή αμοιβών, φορτωτή^ για μεταφορέε μέσω φορτηγών Δ .Χ ., αποδείξει επαγγελματικών δαπανών.
9) Κάθε επιχείρηση να έχει υπεύθυνο λογιστή μισθωτό ή ελεύθερο επαγγελματία, ο οποίοε θα αμείβεται κατόπιν συμφωνίαε με την επιχείρηση.
10) Να μην εξαιρεθεί από μια απλή τήρηση βιβλίων κανείε μικρο- μεσαίοε επιτηδευματίαε. Να υπαχθούν όλοι στο καθεστώε μυτρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων και να τηρούν ελάχιστα βιβλία και στοιχεία ωε προε τον ΦΠΑ και να υποβάλλουν δηλώ σει παρα- κρατούμενων φόρων και κερδών εμπορικών επιχειρήσεων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να 
πωλήσει ακίνητα ιδιοκτησίας της (γραφεία και θέσεις στάθμευσης), που βρίσκονται σε 
πολυκατοικία στον Πειραιά, επί της παραλιακής Ακτής Μιαούλη αρ. 21 (πρώην 24) και 
Αγίου Σπυρίδωνος, ήτοι:

1) Την οριζόντια ιδιοκτησία (επαγγελματικός χώρος) του έκτου (ΣΤ1) ορόφου, επιφά
νειας 240,00 τ.μ. και τις θέσεις στάθμευσης έξι (6) και επτά (7) του Α’ υπογείου, με 
τιμή εκκίνησης 1.100.000,00 ευρώ.

2) Την οριζόντια ιδιοκτησία (επαγγελματικός χώρος) του εβδόμου (Ζ) ορόφου, επιφά
νειας 240,00 τ.μ. και τη θέση στάθμευσης με αριθμό πέντε (5) του Β' υπόγειό" 
στην οποία ανήκει η αποκλειστική χρήση δώματος, επιφάνειας 98,00 τ.μ., με τ 
εκκίνησης 1.100.000,00 ευρώ.

Για το σκοπό αυτό θα διενεργηθεί δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με την υποβολή 
κλειστών προσφορών στα Γ ραφεία της στη Νέα Σμύρνη (Λ. Συγγρού 163,4ος όροφος, αρ
μόδιος κ. Κακκαβάς, τηλ. 210-93.79.181) στις 15/04/2011 και ώρα 13.00.

Οι όροι πώλησης των ακινήτων και πρόσθετες πληροφορίες περιέχονται στο φυλλά
διο όρων πώλησης, το οποίο θεωρείται ενιαίο σύνολο με την παρούσα ανακοίνωση. Το 
έντυπο προσφοράς, το φυλλάδιο όρων πώλησης και πληροφορίες παρέχονται σε κά
θε ενδιαφερόμενο ως ακολούθως:

Α) από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προσωπικού κ. Θεόδωρο Κακκαβά (Λ. Συγ- 
γρού 163,4ος όροφος).

Β) από την ιστοσελίδα www.ateinsurance.gr, στην Ενότητα: Τελευταία Νέα.
Η εξόφληση του τιμήματος πώλησης των ακινήτων γίνεται με: 1) Μετρητά 2) Προθεσμιακό 
διακανονισμό 3) Δάνειο από Τράπεζα ή Χρηματοοικονομικό Οργανισμό.

Κάθε κλειστός φάκελος θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο το έντυπο προσφοράς, για 
ένα και μόνο ακίνητο (γραφείο), και απαραίτητα το φυλλάδιο όρων πώλησης υπογε
γραμμένα από τον προσφέροντα.
Πριν από την παράδοση των προσφορών, κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να κα
ταθέσει στην Επιτροπή διαγωνισμού, ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσό 
ίσο με το 10% της τιμής εκκίνησης, σε Εγγυητική επιστολή Τράπεζας, ή σε Τραπεζική 
επιταγή σε διαταγή της ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., ή σε μετρητά.
Η παρούσα ανακοίνωση βρίσκεται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.ateinsurance.com. 

στην Ενότητα: Τελευταία Νέα.
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