13 Ιουνίου 2014

Σε λειτουργία οι εφαρμογές του TAXISnet
Σε λειτουργία τέθηκαν εκ νέου συγκεκριμένες εφαρμογές του TAXISnet που είχαν
διακοπεί λόγω απουσίας αντικαταστάτη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
Μετά την υπογραφή της απόφασης που ορίζει ως αντικαταστάτη του κ. Θεοχάρη τον
Γενικό Διευθυντή της ΓΓ Δημόσιων Εσόδων Γ. Χατζάκη, λειτουργούν ξανά οι εφαρμογές
για:
1. Tην έκδοση Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού του Φόρου ταυτόχρονα με την
υποβολή
δήλωσης
Φ.Ε.Φ.Π.
2014
2. Τις εκτυπώσεις εκκαθαριστικών σημειωμάτων / πράξεων διοικητικού προσδιορισμού
Φόρου
Εισοδήματος
Φυσικών
Προσώπων
οικ.
ετών
2012-2014
3.
Tην
έκδοση/επανεκτύπωση
πιστοποιητικών
ΕΝ.Φ.Ι.Α.
4.
Tην
έκδοση
Αποδεικτικών
Φορολογικής
Ενημερότητας
5. Tην προώθηση προς εκκαθάριση και έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού
των εκκρεμών ηλεκτρονικών τροποποιητικών δηλώσεων Φ.Α.Π. ετών 2011, 2012 &
2013.
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Παράλληλα, διαθέσιμες είναι και οι εκτυπώσεις εκκαθαριστικών Φόρου Ακίνητης
Περιουσίας ετών 2010 – 2013.
Αύξηση 2,4% της παραγωγής στις κατασκευές στο α' τρίμηνο 2014
Αύξηση 2,4% κατέγραψε ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές στο πρώτο τρίμηνο
2014. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές
του πρώτου τριμήνου 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του πρώτου τριμήνου
2013, παρουσίασε αύξηση κατά 2,4%, έναντι μειώσεως 29,9% που σημειώθηκε κατά την
αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012.
Σημειώνεται πως ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές καλύπτει όλους τους τομείς στις
κατασκευές (κτίρια – έργα πολιτικού μηχανικού). Στα κτίρια οικονομικών
δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται οι μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες, πολυκατοικίες,
ξενοδοχεία, κτίρια γραφείων, βιομηχανικά και εμπορικά κτίρια, κτίρια δημόσιων
θεαμάτων, εκπαιδευτήρια, νοσοκομεία και λοιπά οικιστικά κτίρια.
Μείωση 1,1% κατέγραψαν τον Απρίλιο οι τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία
Επιβραδύνθηκε τον Απρίλιο η πτώση των τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία, εξέλιξη που
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως δείκτης ανάσχεσης των αποπληθωριστικών πιέσεων.
Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη
Βιομηχανία του μηνός Απριλίου 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου
2013, σημείωσε μείωση 1,1%, έναντι μείωσης 5,2% που σημειώθηκε κατά την ίδια
σύγκριση των δεικτών του έτους 2013 προς το 2012.
Ο Γενικός Δείκτης κατά το μήνα Απρίλιο 2014, σε σύγκριση με το δείκτη του Μαρτίου
2014, παρουσίασε μείωση 0,1%, έναντι μείωσης 1,4%, που σημειώθηκε κατά την
αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2013.
Βρούτσης: Τεκμηριωμένη η απόφαση του ΑΣΕ για τις ομαδικές απολύσεις
Τεκμηριωμένη χαρακτήρισε την απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας για
ομαδικές απολύσεις στη Χαλυβουργία Ελλάδος ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης,
εξερχόμενος από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου πραγματοποίησε συνάντηση με τον
πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.
«Το συγκεκριμένο ζήτημα το χειρίζεται πλέον το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας, ένα
θεσμικό όργανο που λειτουργεί ανεξάρτητα, αυτόνομα, με διαδικασίες οι οποίες
αξιολογούν τα πραγματικά περιστατικά», τόνισε ο κ. Βρούτσης, σημειώνοντας ότι
«νομίζω ότι από εκεί η απόφαση που πάρθηκε ήταν και τεκμηριωμένη». Αναφορικά με το
έργο του υπουργείου Εργασίας ο κ. Βρούτσης υπογράμμισε ότι έχουν γίνει πάρα πολλά
τα δύο χρόνια που πέρασαν, «έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις οι οποίες άφησαν εποχή».
«νομίζω ότι από εκεί η απόφαση που πάρθηκε ήταν και τεκμηριωμένη».
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Παράταση στη διαθεσιμότητα των υπαλλήλων ΑΕΙ
Ενδοκυβερνητική διαφωνία προέκυψε για το θέμα των 1.136 διοικητικών υπαλλήλων
των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα. Οι
διαπραγματεύσεις, μέχρι αργά το βράδυ της Πέμπτης, ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου, τον
αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ευάγγελο Βενιζέλο και τους δύο εμπλεκόμενους υπουργούς,
Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκο Μητσοτάκη και Παιδείας Ανδρέα Λοβέρδο,
απέβησαν άκαρπες και τελικά αποφασίστηκε να δοθεί παράταση μέχρι να βρεθεί λύση.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, όπως έγινε γνωστό αργά το βράδυ, το
υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα καταθέσει την Παρασκευή τροπολογία με την
οποία θα δίνεται ολιγοήμερη παράταση στη διαθεσιμότητα 341 διοικητικών υπαλλήλων
ΑΕΙ των οποίων η διαθεσιμότητα λήγει την Κυριακή 15 Ιουνίου.
Η ρύθμιση κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να ενημερωθεί και να αξιολογήσει τα
δεδομένα ο νέος υπουργός Παιδείας, καθώς και να δοθεί επαρκής χρόνος στους
ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις μετά τη δημοσίευση της σχετικής
ανακοίνωσης.
ΠΟΞ: ∆εν ξεπερνούν το 5% οι αυξήσεις στις τιµές των ξενοδοχείων
∆ιευκρινίσεις για τα στοιχεία τιµολογιακής πολιτικής των ξενοδοχείων έδωσε σήµερα,
Παρασκευή, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) Γιάννης Ρέτσος,
υπογραµµίζοντας ότι µε βάση τα επίσηµα στοιχεία της Οµοσπονδίας, οι αυξήσεις στις τιµές
των ξενοδοχείων σε πανελλαδικό επίπεδο κυµαίνεται από 4% έως 5%, όταν οι µειώσεις στις
τιµές των δωµατίων, τα προηγούµενα χρόνια ξεπερνούσαν το 30%.
Αναφερόμενος στα κρούσματα αισχροκέρδειας στις τιμές των δωματίων, κυρίως σε
δημοφιλείς προορισμούς, ο κ. Ρέτσος σημείωσε ότι δυστυχώς σε κάθε κλάδο υπάρχει και
ο κακός επαγγελματίας.
Economist: Ορόσηµο για την Ελλάδα η εκλογή Προέδρου της ∆ηµοκρατίας
Σε ενδεχόµενη αδυναµία του πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά να εξασφαλίσει αρκετές ψήφους
από ανεξάρτητους βουλευτές για να εκλέξει Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας τον προσεχή
Φεβρουάριο αναφέρεται άρθρο του περιοδικού Economist µε τίτλο «Νέα οµάδα στο τιµόνι» (A
new team at the helm).
Το περιοδικό κάνει αναφορά στον ανασχηµατισµό της κυβέρνησης, στις ισορροπίες που
πρέπει να κρατήσει η Ελλάδα µε τους πιστωτές της, αλλά και στις ανησυχίες της τρόικας για
µεταρρυθµιστική κόπωση.
Ένας τόνος ηρωίνης στη βίλα γνωστού εµπόρου διαµαντιών στη Φιλοθέη
Τη βίλα ενός γνωστού εμπόρου διαμαντιών στη Φιλοθέη που έμενε η οικογένεια
εφοπλιστή χρησιμοποιούσαν Τούρκοι μαφιόζοι για να κρύβουν την ηρωίνη που
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εισήγαγαν από το Αφγανιστάν με σκοπό να τη «σπρώξουν» στην Ευρώπη.
Οι «ράμπο» της Δίωξης Ναρκωτικών του Λιμενικού Σώματός κατάσχεσαν μέχρι στιγμής
1,33 τόνους της λευκής σκόνης αξίας 30 εκατομμυρίων ευρώ, που το κύκλωμα έκρυβε
στο γκαράζ, ενώ συνέλαβαν την οικογένεια που έμενε στη βίλα της Φιλοθέης (6 άτομα,
μεταξύ αυτών τη σύζυγο του εμπόρου διαμαντιών, την κόρη της και τον πρώην σύζυγό
της
εφοπλιστή)
και
πέντε
Τούρκους
βαρόνους
ναρκωτικών.
Η επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και με
την αμερικανική δίωξη ναρκωτικών DΕΑ ξεκίνησε από χθες το βράδυ και είναι σε πλήρη
εξέλιξη.
Αναπληρωτής πρόεδρος των Ευρωεπιμελητηρίων ο Μίχαλος
Στη θέση του προέδρου αναπληρωτή των Ευρωεπιμελητηρίων εξελέγη ομόφωνα ο
πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος.
Η γενική συνέλευση των Ευρωεπιμελητηρίων συνήλθε στις Βρυξέλλες για τη
συμπλήρωση της θέσης του προέδρου αναπληρωτή μετά την αποχώρηση του κ. Pierre
Gramegna, ο οποίος έχει αναλάβει υπουργός Οικονομικών του Λουξεμβούργου.
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μίχαλος είχε εκλεγεί αντιπροέδρος των Ευρωεπιμελητηρίων τον
περασμένο Οκτώβριο.
Στο πλαίσιο των νέων καθηκόντων του, ο κ. Μίχαλος μετέβη στο Tbilisi της Γεωργίας
προκειμένου να λάβει μέρος σε διεθνές επενδυτικό συνέδριο για τις σχέσεις ΕΕ-Γεωργίας,
όπου κεντρικός ομιλητής είναι ο κ. Jose-Manuel Barroso πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Αίτηση πτώχευσης κατέθεσε η εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ
Αίτηση πτώχευσης κατατέθηκε από την εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ και τον ιδιοκτήτη της Θωμά
Λιακουνάκο. Η αίτηση θα εκδικαστεί με διαδικασία εξπρές καθώς σύμφωνα με
πληροφορίες εκπρόσωπος της ιδιοκτησίας εμφανίστηκε στις 30 Μαΐου στα δικαστήρια
και δήλωσε πλήρη αδυναμία πληρωμών.
Η ημερομηνία εκδίκασης είναι η Τετάρτη 18 Ιουνίου. Η εφημερίδα έχει τεράστιες
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία ενώ έχει απλήρωτους επί πολλούς
μήνες τους εργαζόμενούς της.
Μήτκας και Λογοθετίδης στον β΄γύρο των εκλογών για την πρυτανεία του ΑΠΘ
Ο Περικλής Μήτκας και ο Στέργιος Λογοθετίδης πέρασαν στον β' γύρο των εκλογών για
την ανάδειξη νέου πρύτανη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Στην
εκλογική διαδικασία, στην οποία συμμετείχαν 1708 καθηγητές και λέκτορες του
Ιδρύματος, ο κ. Μήτκας έλαβε 643 ψήφους, ο κ. Λογοθετίδης(38,73%) 578(34,82%)
ψήφους και ο τρίτος υποψήφιος πρύτανης, που τίθεται εκτός μάχης, Ιωάννης
Παπαδογιάννης(26,45%) έλαβε 439 ψήφους, ενώ υπήρξαν 48 λευκά ψηφοδέλτια.
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Δεδομένου ότι ο πρώτος δεν συγκέντρωσε πάνω από το 50% των ψήφων, θα απαιτηθεί
επαναληπτική ψηφοφορία η οποία πραγματοποιείται σήμερα από τις 9:00 έως τις 17:00
μμ.
Έργα στην Εγνατία την Κυριακή
Σε εργασίες συντήρησης του ασφαλτοτάπητα σε τμήματα της οδού Εγνατίας – εφόσον το
επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες – θα προχωρήσει την Κυριακή 15 Ιουνίου ο δήμος
Θεσσαλονίκης. Οι εργασίες θα εκτελεστούν τμηματικά σε όλο το μήκος της οδού και στα
δύο ρεύματα πορείας - στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας - και η κίνηση των οχημάτων θα
διεξάγεται από το ελεύθερο τμήμα του οδοστρώματος. Επιπλέον, στο τμήμα από
Τανταλίδη έως Ι. Δραγούμη στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, θα εκτελεσθούν εργασίες
στην ειδική λωρίδα κίνησης των λεωφορείων, στις στάσεις του ΟΑΣΘ.
Η εργασίες θα ξεκινήσουν από τις 06:30 π.μ. και το οδόστρωμα θα παραδίδεται στην
κυκλοφορία τμηματικά, μετά την ολοκλήρωση και την παρέλευση του απαιτούμενου
χρόνου σκλήρυνσης του ασφαλτοτάπητα.
ΟΛΘ: Σήμερα η κατάθεση αίτησης ακύρωσης από την ΟΜΥΛΕ στο ΣτΕ
Αίτηση ακύρωσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον Οργανισμό Λιμένος
Θεσσαλονίκης, αναμένεται να καταθέσει σήμερα στο ΣτΕ η Ομοσπονδία Υπαλλήλων
Λιμένων Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ), από κοινού με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών, ενώ
εχθές αίτηση με το ίδιο περιεχόμενο, κατέθεσε στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο ο
Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Όπως αναφέρει η voria.gr, η ΟΜΥΛΕ που έχει
προηγουμένως καταθέσει αντίστοιχη αίτηση για την περίπτωση πώλησης του ΟΛΠ, έχει
διαμηνύσει - με την ευκαιρία της δημοσίευσης, από το ΤΑΙΠΕΔ, της πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 67% της ΟΛΘ ΑΕ- ότι θα συνεχίσει τον αγώνα κατά
της πώλησης των λιμανιών, επιδιώκοντας τη δημιουργία κοινών μετώπων με
οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς.
Εκτιμάται, ότι κυβέρνηση και ΤΑΙΠΕΔ, μετά τα ζητήματα που έχουν εγερθεί σχετικά με
την ιδιωτικοποίηση των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, θα ρίξουν ακόμη μεγαλύτερο βάρος στην
πώληση των δύο μεγάλων λιμανιών της χώρας. Άλλωστε, στις 5 Ιουνίου, ανακοινώθηκαν
οι επωνυμίες των οκτώ υποψηφίων για τον ΟΛΘ, αυτών που αρχικά εκδήλωσαν
ενδιαφέρον, ενώ την ίδια ημέρα το ΤΑΙΠΕΔ έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των
πέντε από τους έξι ενδιαφερομένους για τον ΟΛΠ, που περάσανε στην επόμενη φάση του
διαγωνισμού.
Το Κίεβο αναφέρει ότι ανέκτησε τον έλεγχο της Μαριούπολης
Τον έλεγχο της Μαριούπολης αναφέρει το Κίεβο ότι ανέκτησε από τους φιλορώσους
ενόπλους, μετά από επιχείρηση του ουκρανικού στρατού που ξεκίνησε τα ξημερώματα
και «κατέληξε επιτυχώς» με τον αποκλεισμό της πόλης στην Αζοφική.
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Σύμφωνα με την πλευρά των φιλορώσων, στην επιχείρηση στη Μαριούπολη σκοτώθηκαν
πέντε ένοπλοι. Η πόλη έχει αλλάξει αρκετές φορές «χέρια» τις τελευταίες θυελλώδεις
εβδομάδες στην ανατολική Ουκρανία.

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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