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Προς νέα παράταση για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις
Θετικά φέρεται να αντιμετωπίζει το θέμα της μετάθεσης των ημερομηνιών υποβολής των
συγκεντρωτικών καταστάσεων η νέα γενική γραμματέας Δημοσιών Εσόδων. Σύμφωνα
με πληροφορίες σε συνάντηση που είχε με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών η Κατερίνα Σαββαΐδου εμφανίσθηκε θετική στο αίτημα για
μετάθεση των ημερομηνιών υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων που λήγουν
στις 31 Ιουλίου, αλλά και στην μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας της
εκπρόθεσμης διακοπής των επιχειρήσεων που εκπνέει στις 25 Ιουλίου.
Σημειώνεται πως μέχρι το τέλος Ιουλίου θα έπρεπε να υποβληθούν οι συγκεντρωτικές
καταστάσεις προμηθευτών (έξοδα) από όσους φορολογούμενους έχουν υποχρέωση
υποβολής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (με διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία). Για
αγρότες και φορολογούμενους χωρίς υποχρέωση υποβολής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ
(ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων), Δημόσιο και ΝΠΔΔ η συγκεντρωτική κατάσταση
εξόδων θα υποβληθεί σε ετήσια βάση έως τις 2 Φεβρουαρίου 2015.
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Ενσωμάτωση είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών στη φορολογική διοίκηση
Κοινό σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας των φορέων κοινωνικής
ασφάλισης που προβλέπει την ενσωμάτωση της είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών
στη φορολογική διοίκηση υπέγραψαν ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης και
ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Το σχέδιο δράσεις που έχει ορίζοντα
ολοκλήρωσης τον Ιανουάριο 2017 και θα υλοποιηθεί σταδιακά, αποτελεί ένα εκ των
προαπαιτούμενων για την υπο- δόση του 1 δισ. ευρώ.
Καθώς για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος της μεταρρύθμισης της
εισπραξιμότητας των ασφαλιστικών εισφορών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συστηματική και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ
των υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών οι δύο πλευρές υιοθέτησαν κοινό σχέδιο
δράσης, το οποίο περιλαμβάνει τους άξονες προτεραιότητας υλοποίησης του
προγράμματος, τις επί μέρους ενέργειες που απαιτούνται και τα αντίστοιχα χρονικά
ορόσημα ολοκλήρωσής τους.
Ιός απειλεί το e-banking
«Iός» (κακόβουλο λογισμικό) απειλεί τους χρήστες του Διαδικτύου και ειδικά των
υπηρεσιών που έχουν να κάνουν με τις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές (e-banking).
Για την εμφάνιση του «EMOTET», που εξαπλώνεται γρήγορα μέσω μηνυμάτων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εξέδωσε προειδοποίηση προς τους πολίτες η Δίωξη
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Συγκεκριμένα, το λογισμικό, το οποίο στοχεύει στην
παράνομη πρόσβαση του τραπεζικών λογαριασμών, μπορεί να υποκλέπτει τα
ηλεκτρονικά στοιχεία του e-banking και να «συλλέγει» τα δεδομένα της κίνησης του
δικτύου του χρήστη (sniff network traffic), υποκλέπτοντας ευαίσθητα δεδομένα και των
υπολοίπων
συνδεδεμένων
χρηστών.
Αρχικά, στον χρήστη αποστέλλεται ένα e-mail, το οποίο τον ενημερώνει για κάποια
μεταφορά ποσού, που έγινε στο τραπεζικό του λογαριασμό και το οποίο περιέχει ένα
σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίμαχη τραπεζική μεταφορά.
Μόλις ο χρήστης πατήσει στο σύνδεσμο που περιέχεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, αρχίζει η διαδικασία εγκατάστασης του κακόβουλου λογισμικού, εν
αγνοία του.
Αύξηση 3,9% του τζίρου στο λιανεμπόριο τον Απρίλιο
Αύξηση 3,9% κατέγραψε τον Απρίλιο ο δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο σε
σύγκριση με τον δείκτη του Απριλίου 2013, ενώ σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαρτίου
2014 σημείωσε αύξηση κατά 8,6%. Η άνοδος των πωλήσεων σε σημαντικό βαθμό
οφείλεται στις αυξημένες αγορές λόγω Πάσχα. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική
Αρχή ο δείκτης όγκου, κατά το μήνα Απρίλιο 2014, σε σύγκριση με τον δείκτη του
Απριλίου 2013, σημείωσε αύξηση κατά 7,3%, ενώ σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαρτίου
2014 σημείωσε αύξηση κατά 7,5%.
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Η αύξηση του δείκτη κύκλου εργασιών κατά 3,9% το μήνα Απρίλιο 2014, σε σύγκριση με
τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2013, προήλθε κυρίως από την αύξηση του τζίρου
στα είδη ένδυσης-υπόδησης (+14,3%), στα βιβλία-χαρτικά –λοιπά είδη (+5,5%), στα
μεγάλα καταστήματα τροφίμων (+5,3%) και στα καύσιμα (+5,3%).
Προσλήψεις 2.800 ατόμων στην υγεία προανήγγειλε ο Βορίδης
Συνολικά 2.800 προσλήψεις για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των νοσοκομείων
προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας Μάκης Βορίδης. Όπως είπε στην τηλεόραση του ΣΚΑϊ,
αύριο, Τρίτη, θα ανακοινωθούν αναλυτικά 2.800 προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών και
προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, μεταξύ αυτών 200 θέσεις για το ΕΚΑΒ.
Αναφερόμενος εξάλλου στις δηλώσεις του για ανακατανομή των πόρων του
προϋπολογισμού, ώστε να αυξηθούν τα ποσά που κατευθύνονται για τον τομέα της
Υγείας που προκάλεσαν αντιδράσεις, ο υπουργός Υγείας επέμεινε στη θέση του,
σημειώνοντας ότι διεκδικεί μεγαλύτερο μερίδιο των πόρων, από τον προϋπολογισμό του
2015, με διαφορετική κατανομή μεταξύ των υπουργείων, σημειώνοντας ότι πρόκειται ότι
οι δαπάνες για την υγεία στη χώρα μας είναι κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης.
Επικεφαλής του Ποταμιού εξελέγη ο Σταύρος Θεοδωράκης
Το Ποτάμι, στο ιδρυτικό συνέδριό του, του οποίου οι εργασίες ολοκληρώθηκαν το
απόγευμα της Κυριακής, εξέλεξε με ανάταση καρτών από πλευράς των συνέδρων τον
Σταύρο Θεοδωράκη ως επικεφαλής, όρος ο οποίος προκρίθηκε εν σχέσει με εκείνον του
προέδρου. Κανένα άλλο μέλος του κόμματος δεν έθεσε υποψηφιότητα για την θέση του
επικεφαλής, οπότε και δεν στήθηκαν κάλπες. «Η μεγάλη αλλαγή θα τους παρασύρει
όλους», είπε ο Σταύρος Θεοδωράκης κλείνοντας τις εργασίες του συνεδρίου στο
τεχνολογικό πάρκο του Λαυρίου, ευχαριστώντας τους εθελοντές - μέλη. «Η δεξαμενή του
Ποταμιού είναι τεράστια», πρόσθεσε, αναφερόμενος σε έρευνες που δείχνουν ότι αυτοί
που βλέπουν με συμπάθεια το Ποτάμι είναι πολύ περισσότεροι από εκείνους που το
ψήφισαν στην πρώτη του εκλογική μάχη.
Από εδώ και πέρα, όπως είπε, μεγάλη σημασία θα έχει η δουλειά των εκλεγμένων
εκπροσώπων του κινήματος στις περιφέρειες αλλά χωρίς «να γίνουμε περιοδεύων
θίασος», καθώς οι περιφερειακές ομάδες και οι κατά τόπους εθελοντές του κόμματος θα
παρεμβαίνουν όταν υπάρχουν κάποια σημαντικά ζητήματα, υποδεικνύοντας πρακτικές,
επαναστατικές, καινοτόμες λύσεις.
Άρειος Πάγος: Απολύσεις χωρίς αποζημίωση διευθυντών του δημοσίου
Συνταγματικές κρίθηκαν από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου οι διατάξεις του νόμου
Παυλόπουλου που προβλέπουν την αυτοδίκαιη λήξη των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου
στελεχών της δημόσιας διοίκησης χωρίς την πρόβλεψη αποζημίωσης. Ετσι, χωρίς
αποζημίωση θα απολύονται τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, διευθυντές, γενικοί
διευθυντές και προϊστάμενοι δημοσίου και σχετικών νομικών προσώπων που
καταλαμβάνουν θέσεις πολιτικής εμπιστοσύνης.
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Παρά την αρνητική εισήγηση τόσο του πρώην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη
Τέντε, όσο και της νυν εισαγγελέως Ευτέρπης Κουτζαμάνη, το Ανώτατο Δικαστήριο με
μειοψηφία εννέα μελών, έκρινε συνταγματικό το νόμο Παυλόπουλου (Ν. 3260/2004) που
προβλέπει την χωρίς αποζημίωση αυτοδίκαιη λήξη των συμβάσεων εργασίας ορισμένου
χρόνου των συγκεκριμένων στελεχών.
Συγχαρητήρια Σαμαρά στους διεθνείς
Τα συγχαρητήριά του στην Εθνική Ομάδα, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς,
μετά το τέλος του αγώνα Ελλάδα-Κόστα Ρίκα.
«Όλοι οι Έλληνες είμαστε περήφανοι για την εθνική μας ομάδα. Συγχαρητήρια σε όλα τα
παιδιά» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός.
Διορθωτικές οδηγίες για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης ΜμΕ ζητά το ΒΕΑ
Έκκληση προς το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας να δώσει άμεσα
διορθωτικές οδηγίες σχετικά με τη συμπληρωματική ένταξη έργων στο Πρόγραμμα
Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, απηύθυνε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας.
Με επιστολή του προς τον γενικό γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ, ο πρόεδρος
του ΒΕΑ Παύλος Ραβάνης τονίζει ότι λόγω της εφαρμογής από τον ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσος
Φορέας Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»)
και τους εταίρους του διαχειριστικούς φορείς, της διευκρινιστικής επιστολής σχετικά με
τη διαδικασία ένταξης και ενίσχυσης των δυνητικά εντασσομένων έργων στο πλαίσιο του
ως άνω προγράμματος, που έχει ως συνέπεια το μεγαλύτερο ποσοστό των έργων αυτών
να αντιμετωπίζουν πρόβλημα ένταξης, θα πρέπει να επανεξεταστεί η συγκεκριμένη
οδηγία που απαγορεύει από τους φορείς διαχείρισης να ζητούν συμπληρωματικά
στοιχεία και δικαιολογητικά ακόμα και στην περίπτωση που η ημερομηνία έκδοσης τους
είναι εμπρόθεσμη.
Παρέμβαση Ρακιντζή για τις προσλήψεις 560 συμβασιούχων στο δήμο
Θεσσαλονίκης
Την παρέμβαση του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρου Ρακιντζή προκάλεσαν οι
προσλήψεις 560 συμβασιούχων του δήμου Θεσσαλονίκης, η σύμβαση των οποίων είχε
λήξει το 2010. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, το οποίο επικαλείται έγγραφα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, οι συμβάσεις έργου 560 εργαζομένων
που απασχολούνταν στην υπηρεσία καθαριότητας του δήμου και σε διάφορες άλλες
διοικητικές υπηρεσίες μετατράπηκαν παρανόμως σε συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου.
Η υπόθεση προκάλεσε την παρέμβαση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ο
οποίος ζητά τον πειθαρχικό έλεγχο των εμπλεκομένων αιρετών, καθώς και τον
καταλογισμό της δαπάνης που προκλήθηκε για το δημόσιο στα υπαίτια πρόσωπα.
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Υπενθυμίζεται ότι οι συμβασιούχοι προσέφυγαν στα δικαστήρια υποστηρίζοντας ότι
καλύπτουν πάγιες και διαρκείας ανάγκες, έχοντας σύμμαχο και τον δήμο Θεσσαλονίκης.
Το δικαστήριο έβγαλε πρωτόδικη απόφαση υπέρ τους και οι συμβάσεις τους
μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου.
Το ΒΕΘ στην 79 ΔΕΘ
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προτίθεται να συμμετέχει στην 79η Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί από 6 έως 14 Σεπτεμβρίου 2014.
Οι επιχειρήσεις-μέλη του ΒΕΘ που θα συμμετέχουν, με ατομικό stand 12 τετραγωνικών
μέτρων, θα επωφεληθούν από την ειδική εκπτωτική τιμή και την επιδότηση του
επιμελητηρίου. Βασική προϋπόθεση επιδότησης μιας επιχείρησης είναι να μην έχει
χρηματοδοτηθεί από το ΒΕΘ για συμμετοχή της σε έκθεση εσωτερικού ή εξωτερικού τα
τρία τελευταία χρόνια. Η πραγματοποίηση της συμμετοχής αυτής θα εξαρτηθεί από τον
αριθμό των εκθετών-μελών του, καθώς και από το συνολικό χώρο που θα καλύψουν.
Ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που θα επιδοτηθούν από το επιμελητήριο είναι
περιορισμένος και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Όσοι επιθυμούν να
συμμετέχουν, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους άμεσα στο Γραφείο Δημοσίων
Σχέσεων του ΒΕΘ (τηλέφωνα: 2310 271708, 2310271854].
Στο 0,5% ο μέσος πληθωρισμός στην ευρωζώνη τον Ιούνιο
Αμετάβλητος στο 0,5% παρέμεινε ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη τον Ιούνιο σε μέσα
επίπεδα σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα η Ευρωπαϊκή Στατιστική
Υπηρεσία (Eurostat).
Αναλύοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ η Eurostat
αναφέρει πως οι υπηρεσίες σημείωσαν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό αύξησης τον Ιούνιο
(1,3%, έναντι 1,1% το Μάιο), ακολουθούμενες από τις τιμές ενέργειας (0,1%, έναντι 0,0%
το Μάιο) και των μη-βιομηχανικών αγαθών εκτός ενέργειας (0,0%, σταθερό σε σύγκριση
με το Μάιο). Πτώση κατέγραψαν τον Ιούνιο οι τιμές στα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον
καπνό (-0,2%, σε σύγκριση με 0,1% το Μάιο).
Έκτακτα μέτρα της ΕΕ για τη ρευστότητα του βουλγαρικού τραπεζικού
συστήματος
Γραμμή πίστωσης 3,3 δισ. λεβ προς τη Βουλγαρία ενέκρινε η Κομισιόν, μετά από αίτημα
της ίδιας της Σόφιας, η οποία βλέπει το τραπεζικό της σύστημα να πλήττεται από κρίση
εμπιστοσύνης. Ωστόσο, η έφοδος για αναλήψεις από την Fibank συνεχίζεται τη Δευτέρα
παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να καθησυχάσει τους καταθέτες.
Οι Βρυξέλλες ανέφεραν ότι το έκτακτο μέτρο θα διασφαλίσει την απαραίτητη
ρεύστοτητα, υπογραμμίζοντας ότι το μέτρο είναι προληπτικό και ότι το βουλγαρικό
χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι «καλά κεφαλαιοποιημένο». Η Κομισιόν «κατέληξε πως
η γραμμή πίστωσης είναι αναλογική και αντίστοιχη της ανάγκης διασφάλισης επαρκούς
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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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