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Έκθεση Κομισιόν: Μεταξύ των πιο υπερφορολογημένων της ΕΕ οι Έλληνες
Στην 8η θέση μεταξύ των 28 της ΕΕ κατατάσσεται σε ό,τι αφορά τους φόρους σε ακίνητα
και καύσιμα η Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση της Κομισιόν που δημοσιεύει σήμερα,
Δευτέρα, η εφημερίδα Τα Νέα. Ειδικότερα, η Ελλάδα κατατάσσεται 5η μεταξύ των «28»
σε ό,τι αφορά τους φόρους στην ακίνητη περιουσία και 8η σε ό,τι αφορά τους φόρους
στα καύσιμα.
Στην έκθεση, που πρόκειται να δοθεί επισήμως στη δημοσιότητα σήμερα στις Βρυξέλλες,
αναδεικνύεται το εξής παράδοξο: αν και μεταξύ των πιο υπερφορολογημένων χωρών, τα
έσοδα από τους φόρους ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα παραμένουν συγκριτικά
χαμηλά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά μέσο όρο στην
Ευρώπη των 28 αντιστοιχούν σε 39,4%, στην ευρωζώνη σε 40,4%, ενώ στην Ελλάδα
μόλις στο 33,7%. Κατά τις εκτιμήσεις, αυτό οφείλεται στη φοροδιαφυγή, σε συνδυασμό
με τη βίαιη συρρίκνωση της οικονομίας, που προκλήθηκε από τα σκληρά μέτρα
λιτότητας.
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Στις 7 Ιουλίου ξεκινά η «μίνι» αξιολόγηση της Ελλάδας από την τρόικα
Στις 7 Ιουλίου αναμένονται στην Αθήνα οι επικεφαλής της τρόικας για μια σύντομη
αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος που θα κρατήσει για περίπου 10 ημέρες. Η
τρόικα θα έχει νέα σύνθεση καθώς ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ματθίας
Μορς αντικαταστάθηκε ήδη από τον Ντέκλαν Κοστέλλο.
Προβληματισμός εκφράζεται ήδη για το δημοσιονομικό κόστος των δικαστικών
αποφάσεων που επιβάλουν τη μισθολογική αποκατάσταση συγκεκριμένων
επαγγελματικών ομάδων (π.χ. ένστολους, δικαστές ), καθώς η επιστροφή των εν λόγω
ποσών (παραμένουν απροσδιόριστα) θα επιβαρύνει το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του
2014 και των επομένων ετών.
Έξοδο από το Μνημόνιο με «συνταγή Ιρλανδίας» προωθεί η κυβέρνηση
Στη δημιουργία «κουμπαρά» ύψους 20 δισ. ευρώ περίπου έως τις αρχές του 2016
στοχεύει η κυβέρνηση προκειμένου να κάνει το καθοριστικό βήμα για την πλήρη
απεμπλοκή της Ελλάδας από τα Μνημόνια και τη μόνιμη επιστροφή της χώρας στις
αγορές με τους ευνοϊκότερους δυνατούς όρους.
Ακολουθώντας την «ιρλανδική συνταγή» η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να
εκμεταλλευθεί τις ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούν σήμερα στις διεθνείς αγορές
προκειμένου να δημιουργήσει ένα σημαντικό απόθεμα κεφαλαίων που θα επιτρέψει στην
Ελλάδα αφενός να αποδεσμευθεί από τα πακέτα στήριξης της Ευρωζώνης και του ΔΝΤ
και αφετέρου να στείλει μήνυμα στους επενδυτές ότι -τουλάχιστον- μεσοπρόθεσμα θα
δανείζεται μόνον εφόσον οι όροι είναι ευνοϊκοί για τη χώρα.
Ο 13ος μισθός επιστρέφει στο δημόσιο ως… μπόνους παραγωγικότητας
Αλλαγές στο Δημόσιο προωθεί το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, αφού από το
2015 θα αλλάξουν όλα στις αποδοχές των υπαλλήλων, στις μετατάξεις αλλά και στην
αξιολόγηση του προσωπικού.
Όπως αναφέρεται στο Έθνος της Δευτέρας, μία από τις βασικές αλλαγές θα είναι η
σύνδεση του μισθού με την παραγωγικότητα που σηματοδοτεί την επαναφορά του 13ου
μισθού ως ετήσιου μπόνους μόνο για τους παραγωγικούς υπαλλήλους.
Τεχνικά προβλήματα καθυστερούν την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ
Νομοθετική ρύθμιση αναμένεται να καταθέσει εντός των ημερών στην Βουλή το
υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να επίλυση τεχνικά προβλήματα που έχουν
ενσκήψει με τον υπολογισμό και την εκκαθάριση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας
Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Αν και η έκδοση των εκκαθαριστικών του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας
Ακινήτων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Τετάρτη 18 Ιουνίου, ωστόσο σε
ορισμένες περιπτώσεις ακινήτων εμφανίστηκαν προβλήματα, καθώς η αδυναμία
προσδιορισμού του χρόνου αποκτήσεως του ακινήτου δεν επιτρέπει τον υπολογισμό του
ΕΝΦΙΑ.
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Σύμφωνα με πληροφορίες το πρόβλημα αφορά σε ακίνητα του 19ου αιώνα, αλλά και σε
ακίνητα προ του 1940 και ειδικά σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει οικοδομική άδεια για
το ακίνητο. Ήδη πάντως οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών έχουν κινηθεί και το
θέμα θα διευθετηθεί με διάταξη που αναμένεται να καταθέσει στην Βουλή ο υφυπουργός
Οικονομικών, Γ.Μαυραγάνης.
ΓΣΕΒΕΕ: Μείωση της βασικής σύνταξης του ΟΑΕΕ στα 367 ευρώ
Σε μόλις 367 ευρώ προβλέπεται ότι θα μειωθεί η βασική σύνταξη του ΟΑΕΕ, πρώτα απ’
όλα για όσους από τους 750.000 νυν ασφαλισμένους ελεύθερους επαγγελματίες αρχίζουν
να βγαίνουν στη σύνταξη από την 1η Ιανουαρίου του 2015 και έπειτα. Αυτό προβλέπει
εκτίμηση εμπειρογνωμόνων της ΓΣΕΒΕΕ, η οποία είναι ενσωματωμένη σε αδημοσίευτη
μελέτη τους αν δεν δοθεί μια άμεση και αποφασιστική λύση στην πλήρη αδυναμία
390.000 ελεύθερων επαγγελματιών να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους προς τον
ασφαλιστικό φορέα τους., σύμφωνα με δημοσίευση της εφημερίδας Κεφάλαιο.
Η μελέτη της ΓΣΕΒΕΕ αναφέρει πως η βασική σύνταξη που θα λάβουν οι μελλοντικοί
συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ θα μειωθεί σταδιακά κατά 183 ευρώ ή κατά 33% σε σχέση με το
επίπεδο όπου βρίσκεται η σημερινή μέση σύνταξη (550 ευρώ), μέχρι να φτάσει στο
σημείο
που
μπορεί
ο
ΟΑΕΕ
να
την
καλύψει
(367
ευρώ).
Οι ίδιες πηγές, πάντως, δεν είναι ακόμη σε θέση να προβλέψουν επακριβώς τους ρυθμούς
αυτής της σταδιακής μείωσης (π.χ., αν θα προκύψει ανάλογα με τις εξαμηνιαίες ή ετήσιες
εισπρακτικές επιδόσεις του ΟΑΕΕ), αλλά τη θεωρούν «προδιαγεγραμμένη σε ορίζοντα
διετίας (2015-2016), με βάση όσα αποτυπώνονται στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, στην
τελευταία επικαιροποίηση του Μνημονίου, στις οικονομικές αντοχές του ΟΑΕΕ, αλλά και
των ίδιων των ασφαλισμένων. Στο διάστημα αυτό θα εξομοιωθούν οι αποδοχές τόσο
όσων «βγήκαν» στη σύνταξη πριν από το 2015 όσο και εκείνων που «βγήκαν» μετά το
2015.
Ποιοι νέοι ασφαλισμένοι υπάγονται στον ΟΑΕΕ
Αναδρομικά από τις 7 Απριλίου θα πρέπει να ασφαλιστούν στον ΟΑΕΕ οι νέοι
ασφαλισμένοι (για πρώτη φορά από την 1/1/93) που έχουν “παράλληλη” ασφάλιση στο
ΙΚΑ, ως μισθωτοί, για λιγότερες από 25 ημέρες. Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΑΕΕ οι "νέοι"
ασφαλισμένοι, για τους οποίους προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και
στον ΟΑΕΕ έχουν δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα, εφόσον συμπληρώνουν 25
ημέρες ασφάλισης το μήνα στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για όλο το χρονικό διάστημα της παράλληλης
απασχόλησής
τους.
Εάν κατά τη διάρκεια της παράλληλης απασχόλησης ο χρόνος ασφάλισής τους στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ υπολείπεται των 25 ημερών το μήνα, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του
ΟΑΕΕ για το σύνολο του χρόνου της παράλληλης απασχόλησης.
Όσοι έχουν δικαίωμα επιλογής μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, επιλέγουν με δήλωσή τους
τον ασφαλιστικό οργανισμό της επιλογής τους και στον εργοδότη εντός 6 μηνών από το
χρονικό σημείο κατά το οποίο δημιουργείται η υποχρέωση ασφάλισης στο δεύτερο
φορέα. Αν ο πολυαπασχολούμενος επιλέξει ως υποχρεωτικό φορέα ασφάλισης το ΙΚΑ3

ΕΤΑΜ και αλλάξει εργοδότη, δηλαδή εάν απολυθεί από την επιχείρηση που απασχολείται
και προσληφθεί από άλλη επιχείρηση, εφόσον μεσολαβεί κενό χρονικό διάστημα, από την
απόλυση και μέχρι την επαναπρόσληψη, ενός ή περισσοτέρων μηνών, ακόμη και κενό
διάστημα ημερών στον ίδιο μήνα υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση επιλογής φορέα εκ
νέου εντός εξαμήνου.
Διαψεύδει τα περί όρους στον πρωθυπουργό ο Γεωργιάδης
Σε κατηγορηματική διάψευση δημοσιεύματος του Βήματος, σύμφωνα με το οποίο είχε
οργισμένους διαλόγους με τον πρωθυπουργό μετά την απομάκρυνσή του από την
κυβέρνηση προχώρησε ο πρώην υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.
«Ουδέποτε θα έβαζα και ούτε θα μπορούσα να βάλω όρους στον πρωθυπουργό. Αν είναι
δυνατόν», αναφέρει χαρακτηριστικά στα parapolitika.gr.
Λοβέρδος: Καμία απόλυση πριν την αξιολόγηση
Δεν θα υπάρξει καμία απόλυση διοικητικών υπαλλήλων των πανεπιστημίων πριν
ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των οργανογραμμάτων των ιδρυμάτων,
διαβεβαίωσε ο υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος, μιλώντας στον Alpha 9,89.
«Υπήρξε ένα πολιτικό θέμα το οποίο κατέληξε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πετύχαμε
να γίνει η προκήρυξη 600 θέσεων για τους διοικητικούς υπαλλήλους των πανεπιστημίων
κάτι που είχε δεχτεί το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Επιπλέον, πετύχαμε να
γίνει και η αξιολόγηση, από εκτιμητή που θα προκύψει από το ΕΣΠΑ, στα
οργανογράμματα των οκτώ πανεπιστημίων, έτσι ώστε μετά την αξιολόγηση ο τελικός
αριθμός που θα προκύψει για θέσεις διοικητικών υπαλλήλων να επαναπροκηρυχθεί»,
ανέφερε μεταξύ άλλων. Ξεκαθάρισε επίσης πως δεν θα υπάρξει καμία απόλυση μέχρι να
ολοκληρωθούν όλες αυτές οι διαδικασίες. «Νομίζω ότι είναι μία πάρα πολύ καλή
επιλογή», πρόσθεσε.
Ποσοτική χαλάρωση και έκδοση ευρωομολόγου ζήτησε ο Κ. Μιχαλος
Στην ανάγκη η Ευρώπη να στραφεί σε αναπτυξιακές πολιτικές και να λάβει μέτρα
αύξησης της ρευστότητας αναφέρθηκε σήμερα Δευτέρα ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του
ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος, μιλώντας σε συνέδριο για την ενιαία αγορά της Ε.Ε. Ο κ.
Μίχαλος υποστήριξε πως η ενιαία αγορά οφείλει να ανταποκριθεί σε μια διπλή πρόκληση,
στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας ώστε να μπορέσει να
επιβιώσει και να αναπτυχθεί στο νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και στην
αποκατάσταση της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. Στην ανάκτηση της
εμπιστοσύνης των πολιτών και των επιχειρήσεων.
«Οι στόχοι αυτοί είναι αλληλένδετοι. Η ανταγωνιστικότητα για την Ευρώπη δεν αποτελεί
αυτοσκοπό. Αλλά προϋπόθεση και μέσο για τη διατήρηση του κοινωνικού της
προσώπου», είπε ο επικεφαλής του ΕΒΕΑ, προσθέτοντας ότι η έκβαση αυτής της
προσπάθειας θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την επιβίωση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος,
όπως το γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Ο κ. Μίχαλος τόνισε ότι θα πρέπει να προχωρήσουν τα
σχέδια για κινήσεις ποσοτικής χαλάρωσης, με προγράμματα αγοράς τίτλων από τη
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δευτερογενή αγορά, αλλά και να ανοίξει εκ νέου η συζήτηση για την αμοιβαιοποίηση του
χρέους εντός της ευρωζώνης, με τη μορφή της έκδοσης ευρωομολόγου.
Μήνυμα ενότητας από τον νέο πρύτανη του ΑΠΘ
Μήνυμα προς την πανεπιστημιακή κοινότητα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) απηύθυνε ο νεοεκλεγείς πρύτανης του Ιδρύματος, Περικλής
Μήτκας.Ο κ. Μήτκας αφού ευχαρίστησε θερμά όσους και όσες τον τίμησαν με τη ψήφο
τους, ιδιαίτερα όσους στήριξαν έμπρακτα αυτή την προσπάθεια, προσφέροντας το χρόνο,
τις ιδέες και πάνω από όλα την κριτική τους, αναφέρθηκε στο πολυσχιδές και ανεκτίμητο
έργο που παράγει το Ίδρυμα υποστηρίζοντας πως «η συνεχής και πολύπλευρη προσφορά
του ΑΠΘ στην κοινωνία είναι αποτέλεσμα της καθημερινής προσπάθειας των χιλιάδων
καθηγητών, υπαλλήλων και φοιτητών του».
Ο κ. Μήτκας τόνισε πως ο νέος πρύτανης οφείλει να κινητοποιεί τις δυνάμεις και να
εκφράζει τα όνειρα του ιδρύματος, να ηγείται μιας συλλογικής προσπάθειας χωρίς
διακρίσεις, να ανοίγει νέους δρόμους για το Πανεπιστήμιο.
Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στον Αρμενιστή
Υπό έλεγχο βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε χθες το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή
του Αρμενιστή στη Σιθωνία. Δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα φωτιάς και οι πυροσβεστικές
δυνάμεις αντιμετωπίζουν εστίες εντός της καμένης περιοχής.
Στο σημείο αυτή την στιγμή υπάρχουν 17 πυροσβεστικά αυτοκίνητα, 34 πυροσβέστες
και πεζοπόρο τμήμα 54 ατόμων ενώ οι εναέριες ρίψεις νερού έχουν σταματήσει από χθες
το βράδυ. Η πυρκαγιά προκλήθηκε πιθανότατα από πτώση κεραυνού και δεν απείλησε
κατοικημένες περιοχές ή τις εγκαταστάσεις του κάμπινγκ ενώ έχουν καεί περίπου 700
στρέμματα δασικής έκτασης.
Μόνο με προπληρωμή το ρωσικό φυσικό αέριο στην Ουκρανία
H Gazprom θα διαθέτει ρωσικό αέριο στην Ουκρανία μόνο εάν το Κίεβο έχει καταβάλει
προπληρωμή μετά την εκπνοή του τελεσιγράφου για αποπληρωμή των οφειλών της
χώρας. Η Gazprom ανακοίνωσε, όπως αναμενόταν μετά το ναυάγιο στις συνομιλίες, πως
προχωρά σε σύστημα προπληρωμής έναντι της Ουκρανίας.
Οι συνομιλίες γίνονταν με τη διαμεσολάβηση της ΕΕ, σε χώρες της οποίας θα είναι
αισθητές οι επιπτώσεις της διακοπής στη ροή αερίου προς την Ουκρανία: Το ένα τρίτο
των ευρωπαϊκών αναγκών σε φυσικό αέριο καλύπτεται από την Gazprom, και το μισό
από αυτά παραδίδεται μέσω των αγωγών που διέρχονται από την Ουκρανία.
Όπως γράφει το in.gr, η διαμάχη αφορά την τιμή του φυσικού αερίου, την οποία το Κίεβο
θέλει να μειώσει σημαντικά μετά την απότομη αύξησή της από την Gazprom στον απόηχο
της ανατροπής του Γιανουκόβιτς.
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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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