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Αναµένεται παράταση της ισχύς των κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet
Την παράταση της ισχύς των κωδικών πρόσβασης χρηστών στο Taxisnet εξετάζει το υπουργείο
Οικονοµικών. Το γεγονός ότι η ισχύς των παλαιών κλειδάριθµων του Taxisnet λήγει την
Παρασκευή ενδεχοµένως να έχει ως αποτέλεσµα αρκετοί φορολογούµενοι να µην µπορέσουν
να υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις µε τους παλαιούς κωδικούς κατά τη διάρκεια του
Σαββατοκύριακου, ήτοι µέχρι το πρωί της ∆ευτέρας 2 Σεπτεµβρίου οπότε λήγει η προθεσµία
υποβολής των δηλώσεων.
Πληροφορίες αναφέρουν πως ο υφυπουργός Οικονοµικών Γ. Μαυραγάνης αναµένεται εντός
της ηµέρας να ανακοινώσει παράταση της ισχύς των κλειδάριθµων. Έτσι, οι υφιστάµενοι
κωδικοί πρόσβασης των φυσικών προσώπων θα διατηρηθούν σε ισχύ και µε αυτούς θα
µπορούν να υποβάλλονται κάθε είδους δηλώσεις.
Το Νοέµβριο θα ξεκινήσει η συζήτηση µε την τρόικα για τους πλειστηριασµούς
Οι διαβουλεύσεις µε την τρόικα για το ζήτηµα των πλειστηριασµών θα ξεκινήσουν το
Νοέµβριο, είπε την Πέµπτη ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης, τονίζοντας ότι το
θέµα αυτό δεν πρόκειται να συζητηθεί κατά την αξιολόγηση του Σεπτεµβρίου.
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Η σχετική νοµοθετική ρύθµιση θα κατατεθεί στη Βουλή το ∆εκέµβριο, προσέθεσε ο υπουργός,
µιλώντας στην πρωινή εκποµπή του Mega. Ο κ. Χατζηδάκης επιχείρησε να καθησυχάσει τους
πολίτες, λέγοντας ότι υπάρχει ένα νοµοθετικό πλαίσιο µε το οποίο προστατεύεται «απολύτως»
η
πρώτη
κατοικία
και
δεν
υπάρχει
λόγος
ανησυχίας.
«Κανένας δεν έχει να φοβάται για την πρώτη του κατοικία», υπογράµµισε. Αυτοί που θα
πρέπει να ανησυχούν είναι όσοι «παριστάνουν τους φτωχούς», όπως είπε ο υπουργός,
εννοώντας όσους δανειολήπτες αξιοποιούν τις ευεργετικές διατάξεις της νοµοθεσίας και δεν
πληρώνουν τα δάνεια τους ενώ µπορούν.
Το 2014 η συζήτηση για νέο πακέτο βοήθειας προς την Ελλάδα, λέει ο Σόιµπλε
∆εν είναι ο κατάλληλος χρόνος να αποφασίσουµε για το είδος και το εύρος ενός ενδεχόµενου
νέου πακέτου βοήθειας (ενν. για την Ελλάδα), θα το συζητήσουµε του χρόνου», δήλωσε ο
υπουργός Οικονοµικών της Γερµανίας Βόλφγκανγκ Σόιµπλε, απορρίπτοντας σχετικό αίτηµα
της αντιπολίτευσης.
Σε συνέντευξή του στην Westfallen Blatt, ο κ. Σόιµπλε επανέλαβε τη διαβεβαίωση ότι δεν
πρόκειται να υπάρξει νέο κούρεµα του ελληνικού χρέους, επισηµαίνοντας ότι «το αποφάσισαν
πανηγυρικά οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωζώνης, θα πρέπει να σταµατήσουµε
να παριστάνουµε συνεχώς ότι δεν ισχύει».
Εκκρεµούν επιστροφές ΦΠΑ ύψους 1 δισ. ευρώ
Επιστροφές ΦΠΑ άνω του 1 δισ. ευρώ εκκρεµούν την τελευταία εβδοµάδα στο υπουργείο
Οικονοµικών, ενώ υπάρχουν επιχειρήσεις που αναµένουν έως και περίπου 2,5 χρόνια (για την
ακρίβεια 887 ηµέρες) για να εισπράξουν από το ∆ηµόσιο τον συγκεκριµένο φόρο, µε
αποτέλεσµα, να δηµιουργούνται προβλήµατα ρευστότητας τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και
στους δικαιούχους επιτηδευµατίες.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων του υπουργείου
Οικονοµικών, έως και τις 26 Αυγούστου το κράτος δεν είχε ικανοποιήσει 6.164 αιτήσεις από το
σύνολο των 11.269 αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ, µε το οφειλόµενο ποσό των επιστροφών να
ανέρχεται σε 1,01 δισ. ευρώ.
Είναι δε χαρακτηριστικό, ότι οι 4.816 επιχειρήσεις απ' όλες όσες βρίσκονται στη «λίστα
αναµονής» (ποσοστό 78,13%) περιµένουν την επιστροφή του ΦΠΑ για διάστηµα µεγαλύτερο
των 4 µηνών.
Στο µεταξύ, νοµοθετική ρύθµιση µε την οποία θα επεκτείνεται σε ολόκληρο τον δηµόσιο τοµέα
η δυνατότητα συµψηφισµού των φορολογικών οφειλών και απαιτήσεων µεταξύ ιδιωτών και
∆ηµοσίου, προωθεί το υπουργείο Οικονοµικών. Η νοµοθετική παρέµβαση που ενδέχεται να
περιληφθεί στο νέο φορολογικό νοµοσχέδιο θα προβλέπει πως κάθε βεβαιωµένος φόρος,
ληξιπρόθεσµη οφειλή, ακόµα και χρέη σε διαδικασία ρύθµισης θα µπορούν να συµψηφίζονται
αυτεπάγγελτα µε ποσά που οφείλει το ∆ηµόσιο στους φορολογουµένους.
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Καθαρά κέρδη 127,1 εκατ. ευρώ για τη ∆ΕΗ το πρώτο εξάµηνο
Στα 127,1 εκατ. ευρώ σκαρφάλωσαν τα καθαρά κέρδη της ∆ΕΗ το πρώτο εξάµηνο του 2013,
έναντι 22,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που
ανακοίνωσε την Πέµπτη η εταιρεία.
Για το σύνολο του έτους, η διοίκηση προβλέπει ότι τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής
ενέργειας θα διαµορφωθούν στα 5,9 δισ. ευρώ και τα συνολικά έσοδα σε 6,1 δισ. ευρώ, ενώ το
περιθώριο EBITDA θα κυµανθεί στο 16,5% µε 17%.
Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ
Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της χώρα. Επίσης, οι υποψήφιοι θα
µπορούν να εισάγουν στη διεύθυνση results.minedu.gov.gr τον οκταψήφιο κωδικό αριθµό τους
και τα τέσσερα αρχικά γράµµατα από κάθε ένα από τα προσωπικά τους στοιχεία (επώνυµο,
όνοµα, όνοµα πατρός και µητρός).
Πτώση βάσεων που ξεπερνά τα 1000 µόρια σηµειώθηκε σε όλη σχεδόν την χώρα όπως
αναµενόταν. Η Ιατρική Σχολή Αθηνών έπεσε κάτω από τα 19.000 µόρια.
Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας ο συνολικός αριθµός των υποψηφίων οι
οποίοι υπέβαλαν µηχανογραφικό δελτίο φέτος ανήλθε σε 104.988 (77.814 µε το 90%, 14.296
µε το 10%, 12.878 µε τα ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Α΄), ενώ πέρυσι ο αριθµός των υποψηφίων
ήταν 116.173.
Ελέγχους για πλαστά πτυχία στο ∆ηµόσιο προαναγγέλλει ο Λ.Γρηγοράκος
Να ελεγχθούν τα πτυχία όλων όσοι προσελήφθησαν την τελευταία 20ετία ζητά ο αναπληρωτής
υπουργός Εσωτερικών Λ.Γρηγοράκος, µετά τον εντοπισµό χιλιάδων περιπτώσεων διορισµών
µε πλαστά πτυχία. Σε δηλώσεις τους στην Καθηµερινή ο κ. Γρηγοράκος τονίζει ότι το πολιτικό
σύστηµα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του για το πελατειακό κράτος που στήθηκε όλα αυτά
τα
χρόνια
από
όλες
τις
κυβερνήσεις.
Τονίζει, δε, ότι τον έλεγχο πρέπει να αναλάβει ένας ανεξάρτητος φορέας µε επικεφαλής µια
δικαστική αρχή. Ο κ. Γρηγοράκος είχε αναφέρει χθες, Τετάρτη, ότι περίπου 10% των 850.000
προσλήψεων από το 2004 έως το 2009 έγιναν µε πλαστά στοιχεία που δεν έχουν ελεγχθεί από
το ΑΣΕΠ, καθώς την ευθύνη είχαν οι φορείς.
Ολιγόωρη η επίσκεψη Σαµαρά στη Θεσσαλονίκη για την 78η ∆ΕΘ
Στα οργανωτικά ζητήµατα των εγκαινίων της 78ης ∆ΕΘ, που θα γίνουν το Σάββατο 7
Σεπτεµβρίου από τον πρωθυπουργό, επικεντρώθηκε η συζήτηση που είχαν στο Μέγαρο
Μαξίµου ο Αντώνης Σαµαράς και ο υπουργός Μακεδονίας-Θράκης Θόδωρος Καράογλου.
Με τα µέχρι τώρα δεδοµένα, ο κ. Σαµαράς θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη το πρωί του
Σαββάτου 7 Σεπτεµβρίου, θα παραστεί στην τελετή αγιασµού και στις 10 το πρωί θα µιλήσει
σε εκδήλωση µε τη συµµετοχή εκπροσώπων των παραγωγικών φορέων και τοπικών αρχών
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στην αίθουσα Corona της ∆ΕΘ. Από εκεί και πέρα το πρόγραµµα του πρωθυπουργού είναι
ανοιχτό και δεν έχει οριστικοποιηθεί.
Την ερχόµενη Τετάρτη 4 Σεπτεµβρίου ο πρωθυπουργός αναµένεται να συναντηθεί στην Αθήνα
µε τους εκπροσώπους φορέων της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι θα τον
ενηµερώσουν για τα θέµατα που τους απασχολούν εν όψει της επίσκεψης του για τα εγκαίνια
της ∆ΕΘ. Παρών στην σύσκεψη θα είναι και ο υπουργός Μακεδονίας-Θράκης Θ.Καράογλου.
Αναφορικά µε τα συλλαλητήρια που έχουν προγραµµατιστεί την ηµέρα των εγκαινίων της
78ης ∆ΕΘ (στις 6 το απόγευµα) από τη ΓΣΕΕΕ, την Α∆Ε∆Υ, το ΕΚΘ και την Ε∆ΟΘ στο
άγαλµα του Βενιζέλου, από το ΠΑΜΕ στην πλατεία Αριστοτέλους και από κατοίκους της
Χαλκιδικής, που αντιδρούν στην εξόρυξη Χρυσού στις Σκουριές, στην πλατεία Αγίας Σοφίας,
ο κ. Καράογλου έχει δηλώσει πως όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αρκεί να σεβαστούν τον θεσµό της
∆ΕΘ και την πόλη.
Καθαρά κέρδη 127,1 εκατ. ευρώ για τη ∆ΕΗ το πρώτο εξάµηνο
Στα 127,1 εκατ. ευρώ σκαρφάλωσαν τα καθαρά κέρδη της ∆ΕΗ το πρώτο εξάµηνο του 2013,
έναντι 22,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που
ανακοίνωσε την Πέµπτη η εταιρεία.
Για το σύνολο του έτους, η διοίκηση προβλέπει ότι τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής
ενέργειας θα διαµορφωθούν στα 5,9 δισ. ευρώ και τα συνολικά έσοδα σε 6,1 δισ. ευρώ, ενώ το
περιθώριο EBITDA θα κυµανθεί στο 16,5% µε 17%.
Στοιχεία για 141 Έλληνες ζήτησε η αστυνοµία από το Facebook το 2013
Αιτήµατα για δεδοµένα που αφορούν 141 Έλληνες χρήστες έχουν υποβληθεί από τις ελληνικές
Αρχές στο Facebook κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαµήνου του 2013, σύµφωνα µε την πρώτη
σχετική αναφορά του µεγαλύτερου κοινωνικού δικτύου που δόθηκε στη δηµοσιότητα.
Σε λίγες περιπτώσεις τα αιτήµατα αυτά δεν ήταν ατοµικά, αλλά αφορούσαν πάνω από έναν
χρήστη. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της αναφοράς, το Facebook ενέκρινε το 54% των 122
αιτηµάτων, το οποίο σηµαίνει ότι παραχώρησε πληροφορίες για τους λογαριασµούς
τουλάχιστον 66 Ελλήνων µέσα σε 6 µήνες. Το σύνολο των χρηστών για τους οποίους
ζητήθηκαν στοιχεία από τις Αρχές 74 χωρών προσεγγίζει τους 38.000 παγκοσµίως.
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Οι 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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