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Ονοματολογία για την «καυτή» καρέκλα του υπουργού Οικονομικών
Με την ανακοίνωση του ανασχηματισμού να επίκειται -όπως όλα δείχνουν- την Τετάρτη,
στο επίκεντρο της σεναριολογίας αυτήν την ώρα βρίσκεται το πρόσωπο που θα αναλάβει
το κρισιμότερο χαρτοφυλάκιο, αυτό του υπουργού Οικονομικών. Από την απάντηση στο
ερώτημα αυτό, εξαρτάται και η οριστικοποίηση προσώπων που θα συμπληρώσουν το
υπόλοιπο κυβερνητικό σχήμα. Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ο Γ.Στουρνάρας
θα αποχωρήσει από το υπουργείο Οικονομικών για να αναλάβει την Τράπεζα της
Ελλάδος.
Παράλληλα, τα τελευταία 24ωρα έχει αποκλειστεί η μετακίνηση του στενού συνεργάτη
του πρωθυπουργού Στ.Παπασταύρου από το Μαξίμου προς την οδό Νίκης, ενώ
διαψεύδεται η φημολογία να αναλάβει ο ίδιος ο Αντ.Σαμαράς το χαρτοφυλάκιο. Έτσι, στο
τραπέζι έχουν αρχίσει να πέφτουν διάφορα ονόματα για τη θέση του νέου «τσάρου» της
Οικονομίας: Ένα από αυτά είναι του νυν υπουργού Δημόσιας Τάξης Νίκου Δένδια, ενώ
σύμφωνα με Το Βήμα ακούγεται και το όνομα του Μάκη Βορίδη.
Γ.Στουρνάρας: Να εκτρέψουμε πόρους από το χρέος στην ανάπτυξη
«Η Ελλάδα εισήλθε σε νέα εποχή, επομένως ξεφορτώθηκα τις τρύπες από τις σφαίρες».
Είναι η πιο χαρακτηριστική φράση του Γιάννη Στουρνάρα σε συνέντευξή του στην
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καναδική εφημερίδα Globe and Mail. Από την πλευρά της η εφημερίδα αναφέρει στο ίδιο
γλαφυρό ύφος: «Ο πιο μισητός άνθρωπος της Ελλάδας, πάλι κατά δήλωσή του, αφού
ήταν ο φορέας των σκληρών μέτρων που πάρθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια, τώρα είναι
ένας πιο χαρούμενος άνθρωπος».
Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, τα έξι αιματηρά χρόνια λιτότητας «ανήκουν στο
παρελθόν και ότι στο βάθος του τούνελ υπάρχει πλέον φως. Ο ίδιος επισημαίνει πως οι
προσπάθειες της Αθήνας εστιάζονται πλέον στην απομείωση του χρέους. «Το χρέος είναι
υψηλό, και θέλουμε να το μειώσουμε για να κάνουμε τις ετήσιες πληρωμές χρεολυσίων
και τόκων. Έτσι ώστε τους πόρους να μπορούσε να τους χρησιμοποιήσουμε περισσότερο
στην ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Έχουμε μεγάλη ανάγκη από επενδύσεις και ανάπτυξη
για να μειώσουμε την ανεργία. Πρέπει να εκτρέψουμε πόρους από την εξυπηρέτηση του
χρέους στην ανάπτυξη» υπογραμμίζει.
Σύντομα η εφαρμογή για τις συμπληρωματικές - τροποποιητικές δηλώσεις
Με καθυστέρηση δύο μηνών αναμένεται να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η εφαρμογή
για τις συμπληρωματικές - τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών
προσώπων. Αν και η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων είχε ανακοινώσει αρχικά πως
η ηλεκτρονική υποβολή των συμπληρωματικών-τροποποιητικών δηλώσεων (είτε είναι
εμπρόθεσμες είτε εκπρόθεσμες) θα είναι δυνατή από τις 20 Απριλίου 2014, τελικά αυτό
δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα.
Για το θέμα ρωτήθηκε μέσω twitter ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Χ.Θεοχάρης, ο οποίος ξεκαθάρισε πως η ενεργοποίηση της εφαρμογής των
συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων είναι θέμα ημερών. Υπενθυμίζεται πως
η υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 30 Ιουνίου 2014 και ότι μέχρι σήμερα έχουν
υποβληθεί 1,3 εκατομμύρια δηλώσεις. Οι φορολογούμενοι θα κληθούν να εξοφλήσουν τα
ποσά των φόρων που θα αναγράφουν τα εκκαθαριστικά τους, σε 3 δόσεις, οι προθεσμίες
των οποίων λήγουν στις 31 Ιουλίου, στις 30 Σεπτεμβρίου και στις 30 Νοεμβρίου 2014.
Ηλεκτρονικά τα ειδοποιητήρια για το φόρο ακινήτων
Ηλεκτρονικά θα έρθουν τα ειδοποιητήρια για τον φόρο ακινήτων σε εκατομμύρια
ιδιοκτήτες, οι οποίοι μέχρι το τέλος του μήνα θα κληθούν να πληρώσουν τον φόρο που
τους αναλογεί. Τα ειδοποιητήρια του φόρου δεν θα σταλούν ταχυδρομικά και έτσι οι
ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να αναζητήσουν στο Taxisnet τα εκκαθαριστικά
σημειώματα για την καταβολή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).
Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση των εκκαθαριστικών θα γίνει στα μέσα Ιουνίου και
οι υπόχρεοι θα λάβουν e-mail από το υπουργείο Οικονομικών, που θα τους καλεί να τα
τυπώσουν και να καταβάλουν τον φόρο μέσω τράπεζας είτε εφάπαξ με 1,5% έκπτωση,
είτε με 6 μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί ως τις 31 Ιουλίου,
προθεσμία που συμπίπτει και με την καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου
εισοδήματος. Σημειώνεται πως όσοι δεν έχουν συμπληρώσει ακόμη ηλεκτρονικά ακίνητα
και αγροτεμάχια στο Ε9, μπορούν να το κάνουν χωρίς πρόστιμο, λόγω της άτυπης
παράτασης που έχει δοθεί από το ΥΠΟΙΚ.
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Ελέγχους για τους νεοπροσλαμβανόμενους από το ΙΚΑ
Διευρύνονται οι ελεγκτικές αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχων Ασφάλισης του
ΙΚΑ (ΕΥΠΕΑ ΙΚΑ), μετά την κατάργηση της υποχρεωτικής τήρησης και συμπλήρωσης του
Ειδικού Βιβλίου Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανομένου Προσωπικού εκ μέρους των
εργοδοτών, από την 1η Ιουνίου.
Όπως αναφέρεται σε έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο εξής
εντάσσεται στις αρμοδιότητες των ελεγκτικών οργάνων των υποκαταστημάτων και της
Ε.ΥΠ.Ε.Α. ο έλεγχος υποβολής και της ορθής τήρησης των εντύπων Ε3 για την αναγγελία
της πρόσληψης και Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) τα οποία οι επιχειρήσεις είναι
υποχρεωμένες να υποβάλλουν μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη» του
Υπουργείου Εργασίας. Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, το ύψος των προστίμων τα οποία
θα επιβάλλονται, όπου διαπιστώνεται μέσα από επιτόπιους ελέγχους ότι δεν έχουν
υποβληθεί τα έντυπα Ε3 και Ε4, θα καθοριστεί μελλοντικά με απόφαση του υπουργού
Εργασίας.
Ολοκληρώθηκε το Παρατηρητήριο Εμπορίου της ΕΣΕΕ
Το Παρατηρητήριο Εμπορίου θα ενεργοποιήσουν στο επόμενο διάστημα η Εθνική
Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) και το υπουργείο Ανάπτυξης. Το
Παρατηρητήριο Εμπορίου αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα του εμπορικού κόσμου της
χώρας και η ίδρυσή του εκτιμάται πως θα βελτιώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη
δυνατότητα παρακολούθησης των στοιχείων που αφορούν στις εμπορικές επιχειρήσεις,
στην εμπορική δραστηριότητα και στη διαμόρφωση των κατάλληλων πολιτικών για τα
προβλήματα που αυτές αντιμετωπίζουν.
Πρόκειται για ένα έργο που σχεδιάστηκε από την ΕΣΕΕ σε συνεργασία με τις υπηρεσίες
του υπουργείου Ανάπτυξης και της ΓΓ Εμπορίου και υλοποιήθηκε από την Κοινοπραξία
της ΕΣΕΕ με την ICAP.
Καταργείται η αργία του Αγ.Πνεύματος για τα καταστήματα της Θεσσαλονίκης
Τη Δευτέρα 9 Ιουνίου 2014, εορτή του Αγίου Πνεύματος, τα εμπορικά καταστήματα της
Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσουν κανονικά, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο
Θεσσαλονίκης.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΕΣΘ, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.3996/2011, η
υπ’ αριθ. πρωτ. 22/19777/10-05-2002 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, με την
οποία η εορτή του Αγίου Πνεύματος οριζόταν ως αργία για τα εμπορικά καταστήματα και
τα καταστήματα πώλησης τροφίμων του Νομού Θεσσαλονίκης, καταργήθηκε.
ΟΓΑ: Χορηγούσε έξοδα για κηδείες άνευ... παραστατικών επί 30 χρόνια
Αλλάζει ο τρόπος της χορήγησης των εξόδων κηδείας από τον ΟΓΑ, μετά τη διαπίστωση
ότι για περίπου 30 χρόνια καταβάλλονταν έξοδα κηδείας, χωρίς να απαιτείται η
προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου, η ζημία
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για το Δημόσιο από αυτή την πρακτική εκτιμάται ότι ανέρχεται σε εκατοντάδες
εκατομμύρια
ευρώ.
Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που υπέγραψαν υπουργοί Εργασίας,
Γιάννης Βρούτσης και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο εξής θα
πρέπει ο δικαιούχος να υποβάλει αίτηση, που θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι
δεν δικαιούται έξοδα κηδείας από άλλον ασφαλιστικό φορέα για τον θανόντα ή τη
θανούσα. Επίσης, βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του θανόντα ή της θανούσας,
απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου και πρωτότυπο τιμολόγιο του γραφείου
τελετών ή δελτίο παροχής υπηρεσιών.
Νέα χρονιά ρεκόρ για τον τουρισμό θα είναι το 2014 εκτίμησε η Όλ.
Κεφαλογιάννη
Για δυναμική επιστροφή του ελληνικού τουρισμού στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη,
έκανε λόγο η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, με αφορμή την αύξηση των
τουριστικών εισροών στη χώρα μας. Μιλώντας στον "ΣΚΑΙ", σημείωσε ότι το 2014 έχει
ξεκινήσει με παρά πολύ καλές προϋποθέσεις και ανέφερε πως πρόκειται για νέα χρόνια
ρεκόρ.
"Το 2013 είχαμε 15% αύξηση τόσο σε επίπεδο αφίξεων όσο και σε επίπεδο εσόδων σε
σχέση με το 2012" δήλωσε χαρακτηριστικά η υπουργός. Για επιστροφή («come back»)
της Ελλάδας στον τουρισμό έκανε λόγο νωρίτερα και ο Ανδρέας Ανδρεάδης προέδρος του
ΣΕΤΕ. Ο κ. Ανδρεάδης σημείωσε ότι πλησιάζουν «καλές εποχές» και αυτό επιβεβαιώνεται
και από τις προβλέψεις των αεροπορικών πτήσεων.
Στο ΤΑΙΠΕΔ μεταβιβάζονται 55 νέα ακίνητα
Την μεταφορά στο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων αποφάσισε, κατά τη συνεδρίαση της
28ης Μαΐου, η διυπουργική επιτροπή αποκρατικοποιήσεων. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, και
για δύο εκτάσεις που βρίσκονται στη θέση «Μετόχι Σταυρονικήτα», εκτός των ορίων της
Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Κασσάνδρας, στην περιοχή Σάνη, Νομού Χαλκιδικής,
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συνιστά το
«Αγρόκτημα Αγροτικού Σωφρονιστικού Καταστήματος Κασσάνδρας».
Σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Ειδικού Κέντρου
Θεραπείας Ουσιοεξαρτωμένων Κρατουμένων Βόρειας Ελλάδας (ΕΚΘΟΚ) και οι κτιριακές
εγκαταστάσεις
αγροτικών
φυλακών
Κασσάνδρας.
Στο 0,5% υποχώρησε τον Μάιο ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη
Επιβραδύνθηκε τον Μάιο ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη σημειώνοντας σε ετήσια βάση
αύξηση 0,5%, έναντι αύξηση 0,7% τον Απρίλιο, όταν οι αναλυτές προέβλεπαν κατά μέσο
όρο ότι θα μείνει αμετάβλητος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη η
Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) ο δομικός πληθωρισμός -εξαιρεί τις τιμές
των ευμετάβλητων προϊόντων όπως ενέργεια και τρόφιμα- υποχώρησε στο 0,7% τον
Μάιο από 1% τον Απρίλιο.
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Τον Μάιο οι τιμές στις υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 1,1% (έναντι 1,6% τον Απρίλιο), στα
τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό αυξήθηκαν κατά 0,1% (έναντι 0,7% τον Απρίλιο ), στα
μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά παρέμειναν αμετάβλητες (έναντι 0,1% τον Απρίλιο),
ενώ μηδενική αύξηση σημειώθηκε στην ενέργεια, σε σύγκριση με ετήσια μείωση 1,2% τον
Απρίλιο.
ILO: Η κρίση διαβρώνει το ευρωπαϊκό κράτος πρόνοιας
Όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι καταλήγουν να βρίσκονται αντιμέτωποι με φτώχεια με
φόντο τις πολιτικές που οδηγούν σε συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας, όπως
διαπιστώνει με ανησυχία ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ILO) του ΟΗΕ στη σχετική
έκθεσή του. Τα αποτελέσματα της διάβρωσης του ευρωπαϊκού μοντέλου, όπως αναφέρει
ο οργανισμός, λόγω της κρίσης επιδεινώνονται με τον συνδυασμό του χαμηλότερου
διαθέσιμου εισοδήματος και καταλήγουν να αλλάζουν «τους όρους του κοινωνικού
συμβολαίου».
Η κατάσταση είναι εμφανέστερη στις χώρες που έχουν υπαχθεί σε προγράμματα
διάσωσης. Στην Ελλάδα, την οποία η έκθεση χρησιμοποιεί ως παράδειγμα για τις χώρες
με μνημόνια, οι μεταστροφές του μοντέλου στην ασφάλιση συνοδεύονται από μείωση
μισθών που μεσοσταθμικά φτάνουν σχεδόν το 35% και ανεργία σε επίπεδα ρεκόρ.
«Αναπόφευκτα, η φτώχεια στην Ελλάδα έχει φτάσει σε ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας το
35% του πληθυσμού το 2013 και κάνοντας οικογένειες να υποφέρουν επειδή δεν έχουν
πλέον πρόσβαση στα βασικά για μία αξιοπρεπή ζωή» τονίζει η έκθεση του ILO.
Αμμοθύελλα κατάπιε την Τεχεράνη μέσα σε μερικά λεπτά
Η αμμοθύελλα που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερα άτομα στην Τεχεράνη τύλιξε
την πρωτεύουσα μέσα σε μερικά λεπτά: Η έκταση και η ταχύτητα του φαινομένου,
πρωτόγνωρου για την ιρανική πρωτεύουσα, καταγράφηκε σε εντυπωσιακές εικόνες και
βίντεο.
Η αµµοθύελλα τη ∆ευτέρα είχε ξεκινήσει στις 17:10 τοπική ώρα (15:40 ώρα Ελλάδας) µε
σφοδρούς ανέµους που έφταναν τα 110 χιλιόµετρα την ώρα. Αυτόπτες µάρτυρες είπαν στο
BBC ότι ο ουρανός έγινε πορτοκαλί από την άµµο και ότι τα πάντα γύρω σκοτείνιασαν.
Εξαιτίας της κακοκαιρίας διακόπηκε η ηλεκτροδότηση σε περίπου 50.000 νοικοκυριά. ∆έντρα
ξεριζώθηκαν από τους ανέµους, δρόµοι καλύφθηκαν µε συντρίµµια, ενώ οι κάτοικοι
αναζητούσαν καταφύγιο.
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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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