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Αύξηση καταγράφει ο αριθμός των οφειλετών προς το δημόσιο
Νέα αύξηση καταγράφηκε τον Ιούλιο στα ληξιπρόθεσμα χρέη των φορολογουμένων προς
το δημόσιο, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Εσόδων, οι «νέες
οφειλές» (δημιουργήθηκαν μετά την 1/1/2013) έφτασαν στα 15.236.463.532 ευρώ τον
Ιούλιο έναντι 13.949.208.521 ευρώ τον Ιούνιο.
Στο τέλος Ιουνίου, ο αριθμός των οφειλετών ήταν 2.256.449 άτομα και στο τέλος Ιουλίου,
ο αριθμός τους αυξήθηκε σε 2.428.233 άτομα. Αναφορικά με τις συσσωρευμένες οφειλές
που είχαν σχηματιστεί μέχρι το τέλος του 2012, διαμορφώθηκαν τον Ιούλιο στα 51,8
δισεκατομμύρια ευρώ, ελαφρά μειωμένες σε σχέση με τον Ιούνιο που ήταν 51,949 εκατ.
ευρώ.
Ο αριθμός των οφειλετών περιορίστηκε από 1.181.703 σε 1.163.952. Αξίζει να σημειωθεί
ότι ο συνολικός αριθμός των φορολογουμένων με οφειλές στην εφορία, είναι
μεγαλύτερος από τα 2,4 εκατομμύρια άτομα που απέκτησαν οφειλές μετά την 1/1/2013.
Εξετάζονται στοχευμένες μειώσεις ΦΠΑ σε συγκεκριμένα αγαθά
Μειώσεις του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ για συγκεκριμένα αγαθά μελετά το υπουργείο
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Οικονομικών. Στο τραπέζι έχει πέσει και το σενάριο καθιέρωσης ενιαίου συντελεστή
ΦΠΑ, εναλλακτική για την οποία πιέζει η τρόικα, ενώ εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο
καθιέρωσης ενός ενδιάμεσου συντελεστή ΦΠΑ ανάμεσα στο 13% και το 23%, με
ανακατανομή των προϊόντων και υπηρεσιών που επιβαρύνονται σήμερα με τον κανονικό
(23%) ή τον μειωμένο (13%).
Σύμφωνα με Τα Νέα της Τρίτης, αρμόδιες πηγές διαβεβαιώνουν πως δεν τίθεται ζήτημα
αύξησης του ΦΠΑ 13% στα τρόφιμα και ότι στην παρούσα φάση η κυβέρνηση θέλει
μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων να ενισχύσει την προοπτική ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας. Ο υφυπουργός Οικονομικών Γ.Μαυραγάνης έχει παραδώσει συγκεκριμένες
προτάσεις στον επικεφαλής του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων
Χρ.Στεφανάδη για τον ΦΠΑ προκειμένου να μετρηθεί η δημοσιονομική επίπτωση. Η
ανάλυση του ΣΟΕ αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το ραντεβού με την τρόικα στο
Παρίσι το διάστημα 2-4 Σεπτεμβρίου.
ΤτΕ: Ενέκρινε τον Κώδικα Δεοντολογίας για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων
Πράσινο φως πήρε ο Κώδικας Δεοντολογίας για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
ιδιωτικών οφειλών από την αρμόδια Επιτροπή της Τράπεζας της Ελλάδος, και εντός των
επόμενων ημερών θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το οριστικό
κείμενο του Κώδικα (το οποίο δεν δόθηκε στη δημοσιότητα) διαμορφώθηκε μετά από
διαβούλευση στην οποία είχε υποβάλλει η ΤτΕ Σχέδιο του με την Ελληνική Ένωση
Τραπεζών και με ενώσεις καταναλωτών.
Με τον Κώδικα Δεοντολογίας, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η ΤτΕ, θεσπίζονται οι γενικές
αρχές συμπεριφοράς τόσο για τις δανείστριες τράπεζες όσο και για τους δανειολήπτες, με
στόχο την εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων εξυπηρέτησης ή οριστικού διακανονισμού
οφειλών σε καθυστέρηση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε δανειολήπτη.
Προκειμένου, τονίζει η ΤτΕ, κάθε πλευρά να είναι σε θέση να σταθμίσει τα οφέλη ή τις
συνέπειες κάθε λύσης, πολύ σημαντική θεωρείται η εμπρόθεσμη ανταλλαγή όλης της
απαιτούμενης πληροφόρησης.
ΕΝΦΙΑ: Δεν ισχύει η έκπτωση 30% στα ξενοίκιαστα μη ηλεκτροδοτούμενα
ακίνητα
Παρά τις προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν την προηγούμενη Παρασκευή, μετά τις
συναντήσεις του υπουργού Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη με βουλευτές της
συγκυβέρνησης, για τη χορήγηση έκπτωσης 25%- 30% από τον ΕΝΦΙΑ στα ξενοίκιαστα
μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, τελικά ο περιορισμένος χρόνος για τις σχετικές
προσαρμογές και το αμφίβολο δημοσιονομικό αποτέλεσμα οδηγούν την κυβέρνηση σε
καθολική αναδίπλωση.
Η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% θα συνεπαγόταν πως ο εισπρακτικός στόχος θα
μειωνόταν αυτομάτως κατά 100 εκατ. ευρώ τη στιγμή που ήδη οι προσδοκίες για τα
έσοδα που μπορούν να βεβαιωθούν από το φόρο έχουν υποχωρήσει λόγω των
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διορθώσεων στα εκκαθαριστικά περίπου 800.000 φορολογουμένων οι οποίοι έχουν
ακίνητα σε περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος
Οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, μη προετοιμασμένες για τη χορήγηση της
σχετικής έκπτωσης στα ξενοίκιαστα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, εξέφρασαν στην
ηγεσία του υπουργείου την ανησυχία ότι η θεσμοθέτηση της έκπτωσης ενδεχομένως να
οδηγούσε στη καθυστερημένη είσπραξη του υπολοίπου 70% του ΕΝΦΙΑ που αντιστοιχεί
στη συγκεκριμένη κατηγορία ακινήτων.
Σε εξέλιξη η συνάντηση Σαμαρά-Βενιζέλου για το αντιρατσιστικό και τον ΕΝΦΙΑ
Με την κυβερνητική ατζέντα να βαραίνει σε αριθμό θεμάτων, πολλά από τα οποία
δημιουργούν ενδοκυβερνητικές τριβές, αλλά και έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια,
Σαμαράς και Βενιζέλος ξαναπαίρνουν την υπόθεση πάνω τους. Ο ΕΝΦΙΑ, ο
αντιρατσιστικός νόμος, φορολογικά ζητήματα και γενικά όλα τα καυτά ανοικτά θέματα
θα τεθούν στη συνάντησή τους στο Μαξίμου, η οποία ξεκίνησε στις 10:30 της Τρίτης.
Στο επίκεντρο θα βρεθεί και η προετοιμασία για τις επαφές με την τρόικα στο Παρίσι και
κυρίως τη στάση που θα κρατήσει η ελληνική πλευρά που αναμένεται να θέσει αιτήματα
για φοροελαφρύνσεις, μερική αναθεώρηση άλλων συμφωνημένων πολιτικών (πχ στα
εργασιακά, στις απολύσεις στο Δημόσιο κτλ), επιθυμίες που η τρόικα καταρχάς
απορρίπτει.
Ψυχάρης: Ιδανικός υποψήφιος για Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Μεϊμαράκης
Το όνομα του σημερινού προέδρου της Βουλής, Ευάγγελου Μεϊμαράκη, είναι το τελευταίο
που προστίθεται στη σειρά των ονομάτων που έχουν ακουστεί για τη θέση του διαδόχου
του Κάρολου Παπούλια. Τον κ. Μεϊμαράκη πρότεινε μιλώντας στην τηλεόραση του MEGA
ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Ψυχάρης χαρακτηρίζοντας μια πιθανή
υποψηφιότητα του πρόεδρου της Βουλής ως ιδανική αφού, όπως εξήγησε ο Ευάγγελος
Μεϊμαράκης εξελέγη στη σημερινή του θέση με μεγάλη πλειοψηφία.
«Ο κ. Μεϊμαράκης έχει αποδείξει πως έχει διαχειριστεί τη Βουλή με συναίνεση και με
σεβασμό προς τα υπόλοιπα κόμματα», είπε ο κ. Ψυχάρης προσθέτοντας ότι το πρόσωπό
του μπορεί να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό των 180 βουλευτών.
Την Πέμπτη ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι βάσεις θα αυξηθούν στις δημοφιλείς
σχολές των μεγάλων πανεπιστημίων, ενώ αύξηση αναμένεται και στις βάσεις εισαγωγής
στα ιδρύματα της περιφέρειας, καθώς πολλοί υποψήφιοι τα συμπεριέλαβαν στο
μηχανογραφικό τους δελτίο, ελπίζοντας ότι θα μετεγγραφούν σε σχολή που βρίσκεται
κοντά στον τόπο διαμονής της οικογένειάς τους.
Μείωση αναμένεται να καταγραφεί μόνο στις σχολές χαμηλής ζήτησης του 4ου και του
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5ου πεδίου. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι σε 16 από τα 22 εξεταζόμενα μαθήματα
των πανελλαδικών εξετάσεων, υπήρξε αύξηση των αριστούχων.
Κατέπεσε Corsair A7 της Πολεμικής Αεροπορίας, σώος ο πιλότος
Αεροσκάφος τύπου Corsair A7 της Πολεμικής Αεροπορίας κατέπεσε το πρωί της Τρίτης
στην περιοχή μεταξύ Ροδόπης και Έβρου. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από τη μονάδα
του στον Άραξο και έπαιρνε μέρος σε κοινές ασκήσεις Στρατού ξηράς και Πολεμικής
Αεροπορίας.
Ο χειριστής χρησιμοποίησε με επιτυχία και έγκαιρα το μηχανισμό εκτόξευσης του
καθίσματός του και εγκατέλειψε το βομβαρδιστικό προτού αυτό συντριβεί. Τον πιλότο
περισυνέλεξαν συνεργεία από το έδαφος. Είναι καλά στην υγεία του και μεταφέρθηκε σε
στρατιωτικό νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. O υπουργός Άμυνας, Δημήτρης
Αβραμόπουλος, επικοινώνησε άμεσα μαζί του, τον συνεχάρη για την άμεση και σωστή
αντίδρασή του και του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση. Σύμφωνα με εκτιμήσεις το ατύχημα
οφείλεται σε μηχανική βλάβη.
Έμπολα: Τουλάχιστον 120 εργαζόμενοι στην Υγεία έχουν πεθάνει από τον ιό
Τουλάχιστον 120 εργαζόμενοι στην Υγεία έχουν χάσει τη ζωή τους από τον Έμπολα, ενώ
διπλάσιος αριθμός έχει μολυνθεί από τον ιό, σύμφωνα με νέα στοιχεία που έδωσε στη
δημοσιότητα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, το γεγονός ότι ο
Έμπολα έχει μολύνει τόσους πολλούς γιατρούς και ιατρικό προσωπικό, εγείρει έντονες
ανησυχίες, όσον αφορά στην αντιμετώπιση και καταπολέμηση του ιού στη δυτική
Αφρική.
«Εξαντλεί ένα από τα πιο σημαντικά "όπλα" που έχουμε για τον έλεγχο της έξαρσης της
επιδημίας», αναφέρει ο ΠΟΥ, εκτιμώντας ότι στις τρεις χώρες της Αφρικής οι οποίες
έχουν πληγεί περισσότερο από το ιό, μόνο ένας στους τρεις γιατρούς είναι σε θέση πλέον
να βοηθήσει και να θεραπεύσει 100.000 ασθενείς και δυστυχώς, αυτοί οι γιατροί
βρίσκονται κυρίως στις αστικές περιοχές.
«Κρίση καθεστώτος» για τον Ολάντ λέει ο γαλλικός τύπος
Για σοβαρή «κρίση στο καθεστώς» κάνουν λόγο σχεδόν ομόφωνα γάλλοι αρθρογράφοι
μετά την παραίτηση της κυβέρνησης η οποία συνδέεται με βαθιές διαφωνίες για την
οικονομική πορεία του σοσιαλιστή προέδρου Φρανσουά Ολάντ, ο οποίος οφείλει να
αδράξει «την τελευταία ευκαιρία» για να «σώσει την προεδρία του».
«Κρίση στο καθεστώς» είναι ο τίτλος τόσο της αριστερής εφημερίδας Liberation όσο και
της συντηρητικής εφημερίδας Le Figaro οι οποίες έχουν συνήθως αντίθετες πολιτικές
αναλύσεις και σήμερα δημοσιεύουν αμφότερες στην πρώτη σελίδα τους την εικόνα ενός
αρχηγού του κράτους που έχει μείνει μόνος.
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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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