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Φόρους 700 εκατ. ευρώ πληρώνουν την Παρασκευή χιλιάδες πολίτες
Φόρους άνω των 700 εκατ. ευρώ καλούνται έως το µεσηµέρι της Παρασκευής να έχουν
πληρώσει χιλιάδες φορολογούµενοι. Συγκεκριµένα, καλούνται να καταβάλουν την 1η δόση του
φόρου εισοδήµατος (για όσους η πληρωµή του συνολικού φόρου θα γίνει σε τρεις δόσεις),
συµπεριλαµβανοµένων του τέλους επιτηδεύµατος και της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης,
καθώς και τους Φόρους Ακίνητης Περιουσίας των ετών 2011 και 2012, καθώς εκπνέει, επίσης
σήµερα, η προθεσµία για την καταβολή της 1ης δόσης.
Το ποσό των 700 και πλέον εκατ. ευρώ αυξάνεται περαιτέρω, εάν συνυπολογισθεί ότι για
χιλιάδες ιδιοκτήτες ηλεκτροδοτούµενων ακινήτων, που έλαβαν τους λογαριασµούς της ∆ΕΗ
στις αρχές Αυγούστου, εκπνέει η προθεσµία για την εξόφλησή τους και, κατ' επέκταση, για την
πληρωµή και της 1ης δόσης του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων. Σηµειώνεται, ότι τους
φόρους πρέπει να καταβάλουν και όσοι δεν έχουν λάβει ακόµη το ειδοποιητήριο από την
Εφορία. ∆ιαφορετικά, θα κηρυχθούν εκπρόθεσµοι και θα αντιµετωπίσουν τις προβλεπόµενες
ποινές (επιβάρυνση 1% το µήνα, κ.λπ.).
∆εν θα θιγούν οι συντάξεις από τις αλλαγές στο Ασφαλιστικό, λέει ο Γ.Βρούτσης
Καθησυχαστικός εµφανίστηκε την Παρασκευή ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, για
τις αλλαγές που έρχονται στο Ασφαλιστικό. Μιλώντας στην πρωινή εκποµπή του Mega,
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υποστήριξε ότι δεν πρόκειται να έρθει νέο κύµα περικοπών στα ποσά που λαµβάνουν οι
συνταξιούχοι, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «οι συντάξεις µε τη µορφή κοινωνικών παροχών
δεν θα θιγούν».
Το Σεπτέµβριο θα συγκροτηθεί επιτροπή που θα προετοιµάσει τα ασφαλιστικά ταµεία για την
αναµόρφωση του συνταξιοδοτικού συστήµατος σε κεφαλαιοποιητική βάση, κάτι που θα
ισχύσει από την 1/1/2015 µε την ενεργοποίηση της εθνικής σύνταξης των 360 ευρώ. Σε ό,τι
αφορά τον 13ο και 14ο µισθό, ο υπουργός Εργασίας ήταν κατηγορηµατικός και τόνισε ότι
«είναι εξασφαλισµένοι».
∆ιαψεύδουν τα περί 850.000 προσλήψεων στο ∆ηµόσιο Μιχελάκης και Μητσοτάκης
Κόντρα έχει ξεσπάσει στο εσωτερικό της κυβέρνησης µετά τις δηλώσεις του αναπληρωτή
υπουργού Εσωτερικών, Λ.Γρηγοράκου, περί 850.000 προσλήψεων από το 2004 έως το 2009,
τη περίοδο δηλαδή της «γαλάζιας» διακυβέρνησης. Ο υπουργός Εσωτερικών, Γιάννης
Μιχελάκης και ο υπουργός ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, Κ.Μητσοτάκης διαψεύδουν τα
στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα ο κ. Γρηγοράκος.
Μιλώντας στον Βήµα 99,5 ο κ.Μιχελάκης είπε ότι δεν ισχύουν τα νούµερα που έδωσε ο
αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών. «Τώρα το κυρίαρχο ζήτηµα είναι να διασωθεί ο τόπος
και όχι να καθαρογραφτεί η Ιστορία» πρόσθεσε.
Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζοντας στο στόχαστρο τον κ.Γρηγοράκο
ανέτρεξε στον αριθµό των υπαλλήλων που υπηρετούσαν στο ∆ηµόσιο στα τέλη του 2009,
αναφέροντας ότι «ήταν 692.907 υπάλληλοι, ενώ σε 183.000 υπολογιζόταν το µη τακτικό
προσωπικό».
Παράταση έως τις 31 ∆εκεµβρίου για τους παλαιούς κωδικούς TAXISnet χωρίς
κλειδάριθµο
Το υπουργείο Οικονοµικών ανακοίνωσε την Παρασκευή πως η ισχύς των παλαιών κωδικών
του TAXISnet, η οποία έληγε σήµερα 30 Αυγούστου, παρατείνεται µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου. Η
παράταση δίνεται για τη µείωση της ταλαιπωρίας των πολιτών, µε δεδοµένες τις τρέχουσες
υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων εισοδήµατος Ε1 (λήξη 30/8), καθώς και δηλώσεων
περιουσιακής κατάστασης Ε9 (λήξη 15/9).
Υπενθυµίζεται πως µέχρι το τέλος ισχύος των κωδικών, οι φορολογούµενοι υποχρεούνται να
εκδώσουν νέους κωδικούς µε χρήση του κλειδαρίθµου και τη γνωστή διαδικασία.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.gsis.gr επιλογή
«Υπηρεσίες προς Πολίτες» και µετά «Εγγραφή Νέου Χρήστη».
Ανοίγει το Σεπτέµβριο η διαπραγµάτευση για τον έλεγχο των αποκρατικοποιήσεων
Ένα εξαιρετικά ευαίσθητο πολιτικά θέµα, αυτό του ελέγχου του προγράµµατος
αποκρατικοποιήσεων και της διαχείρισης του εκτός Ελλάδας, αναµένεται να θέσει η τρόικα
στην κυβέρνηση, κατά τις διαπραγµατεύσεις που θα ξεκινήσουν µε τη νέα αξιολόγηση τον
Σεπτέµβριο. Κοµισιόν και ∆ΝΤ τονίζουν ότι η ιδιοκτησία του προγράµµατος είναι ελληνική,
ενώ η Αθήνα λέει ότι τον πλήρη έλεγχο θα έχει, σε κάθε περίπτωση, το ελληνικό ∆ηµόσιο.
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Όπως αναφέρει το Reuters, το σχέδιο, που προκαλεί ήδη τριβές στο ελληνικό πολιτικό
σύστηµα, θα προταθεί από την τρόικα στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της επισκόπησης της
προόδου της οικονοµίας τον Σεπτέµβριο και θα προβλέπει τη δηµιουργία εταιρίας συµµετοχών
ελληνικής ιδιοκτησίας µε έδρα στο Λουξεµβούργο, την οποία θα «τρέχουν» ξένοι διαχειριστές.
Ο βασικός στόχος είναι να µεγιστοποιηθεί η αξία της κρατικής ακίνητης περιουσίας της
Ελλάδας κάνοντάς την πιο ελκυστική για τους επενδυτές», είπε στο Reuters εκπρόσωπος του
Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας ESM υπογραµµίζοντας ότι το θέµα δεν έχει συζητηθεί
σε επίπεδο υπουργών Οικονοµικών στην ευρωζώνη.
«Ψήφος εµπιστοσύνης» οι επενδύσεις της Philip Morris λέει ο πρωθυπουργός
Σε κέντρο αποθήκευσης και διανοµής καπνών ανατολικού τύπου για όλη την Ευρώπη θα
µετατρέψει τις αποθήκες της Παπαστράτος στο Αγρίνιο η πολυεθνική Philip Morris. Την
απόφαση αυτή ανακοίνωσε ο επικεφαλής της Philip Morris Νίκος Θεοφιλόπουλος στη
διάρκεια της συνάντησης που είχε µε τον πρωθυπουργό, Αντώνη Σαµαρά, παρουσία του
υπουργού
Αγροτικής
Ανάπτυξης
και
Τροφίµων,
Αθανάσιο
Τσαυτάρη.
Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συµφωνίας της πολυεθνικής να απορροφά το 50%
της παραγωγής καπνών ανατολικού τύπου που παράγεται στην Ελλάδα, συµφωνία που
υπεγράφη τον περασµένο Φεβρουάριο. Στόχος είναι να διακινούνται από το Αγρίνιο 15.000
τόννοι καπνού και να µεταφέρονται οδικώς ή µέσω του Πειραιά στην υπόλοιπη Ευρώπη.
«Υποδεχόµαστε σήµερα µία µεγάλη, ουσιαστική, συµβολική επένδυση για τη χώρας µας, η
οποία βοηθάει και στην εµπέδωση αυτής της ψυχολογίας, ότι τα πάντα αλλάζουν στην
Ελλάδα», τόνισε ο πρωθυπουργός.
Μεγάλη αύξηση Ελλήνων µεταναστών στη Βρετανία
Μετά τη Γερµανία, και η Βρετανία αποτελεί ένα καταφύγιο για τους άνεργους που
συσσωρεύονται στις χώρες που βιώνουν την κρίση. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έδωσε στη
δηµοσιότητα η Βρετανική ∆ιεύθυνση Εργασίας και Συντάξεων, οι χώρες που έχουν πληγεί
περισσότερο από την κρίση, Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία δηλαδή, βρίσκονται πρώτες στη
λίστα της ευρω-µετανάστευσης µε τους Έλληνες που µετανάστευσαν στο τελευταίο οικονοµικό
έτος στη Βρετανία να έχουν φτάσει τους 8.680 αυξάνοντας το ποσοστό κατά 44%.
Ίδια είναι η κατάσταση και από τις άλλες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου.
Οι Ισπανοί ευρω-µετανάστες στη Βρετανία αυξήθηκαν κατά 50% (45.000 άτοµα) οι
Πορτογάλοι
κατά
43%
(24.500)
και
οι
Ιταλοί
κατά
35%
(32.800)
Αντίθετα µειώθηκαν οι µετανάστες από Βουλγαρία κατά 17%, από Ρουµανία κατά 22%, από
Γαλλία κατά 2%.
Σκέψεις στο υπουργείο Παιδείας για επαναφορά της βάσης του 10
Την επαναφορά της βάσης του 10 για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση θα
επανεξετάσει το υπουργείο Παιδείας. Ειδικότερα, και σύµφωνα µε ρεπορτάζ της Καθηµερινής,
η µεγάλη πτώση των βάσεων ακόµα και σε παραδοσιακά υψηλές σε µόρια σχολές έχει
προβληµατίσει το υπουργείο που ενδεχοµένως να ξαναφέρει στο τραπέζι το θέµα της βάσης
του 10.
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Τα δύσκολα θέµατα στις πανελλαδικές έφεραν πρωτοφανή πτώση των βάσεων εισαγωγής στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η σχολή της Ιατρικής που βρέθηκε κάτω
από το όριο των 19.000 µονάδων. Μόνο 26 τµήµατα βρέθηκαν να έχουν εισακτέους µε πάνω
από 18.000 µόρια. Την ίδια στιγµή, το ένα στα τρία τµήµατα Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ
διαµόρφωσε βάση εισαγωγής κάτω από 10.
«Όχι» της βρετανικής Βουλής στην πρόταση για στρατιωτική δράση στη Συρία
Απορρίφθηκε από το βρετανικό κοινοβούλιο η πρόταση του Ντέιβιντ Κάµερον για ανάµειξη
της χώρας σε ενδεχόµενη στρατιωτική επίθεση στη Συρία. Ο βρετανός πρωθυπουργός
ανακοίνωσε ότι µετά την ψηφοφορία, 272 υπέρ και 285 κατά, θα σεβαστεί τη βούληση του
κοινοβουλίου και δεν θα εγκρίνει µια τέτοια δράση.
∆ήλωσε, επίσης, ότι είναι σαφές ότι το κοινοβούλιο είναι αντίθετο σε µία στρατιωτική επίθεση
στη Συρία, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα ενεργήσει ανάλογα. «Πιστεύω ακράδαντα ότι
πρέπει να υπάρξει µία σκληρή απάντηση κατά της χρήσης χηµικών όπλων. Πιστεύω, όµως,
επίσης, ότι πρέπει να υπάρχει σεβασµός στη βούληση του κοινοβουλίου» σηµείωσε.
«Ήλπιζα ότι θα κερδίσουµε αλλά καταλαβαίνουµε ότι υπάρχουν µεγάλες αµφιβολίες σχετικά
µε την ανάµειξή µας στη Μέση Ανατολή» δήλωσε ο υπουργός Άµυνας, Φίλιπ Χάµοντ στο
BBC. Οι ΗΠΑ, πρόσθεσε, θα απογοητευτούν µε την ανακοίνωση, ωστόσο τόνισε «δεν νοµίζω
ότι η αποχή της Βρετανίας θα έχει ως αποτέλεσµα να σταµατήσει οποιαδήποτε δράση».

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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