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∆εύτερη ευκαιρία για µείωση ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ
∆εύτερη ευκαιρία για µείωση των ασφαλιστικών εισφορών, µέσω της κατάταξης σε κατώτερη
ασφαλιστική κατηγορία, δίνουν το υπουργείο Εργασίας και ο ΟΑΕΕ σε ασφαλισµένους ελεύθερους επαγγελµατίες οι οποίοι είχαν χάσει το σχετικό δικαίωµα λόγω οφειλών.
Με σχετική εγκύκλιο από τον Οργανισµό ενεργοποιείται το δικαίωµα καταβολής χαµηλότερων
ασφαλίστρων έως τις 31/12/2014 και η κατάταξη στην κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία θα
αρχίζει από το επόµενο δίµηνο µετά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.
Πώς θα εφαρµοσθεί ο έλεγχος της Εφορίας για τα πραγµατικά εισοδήµατα
Στον τρόπο µε τον οποίο θα εφαρµόζονται οι έλεγχοι ώστε να προσδιορίζεται το φορολογητέο
(πραγµατικό) εισόδηµα των φυσικών προσώπων, αναφέρεται απόφαση του υπουργείου
Οικονοµικών που δηµοσιοποιήθηκε σήµερα.
Οι έλεγχοι θα γίνονται σε όσους εµφανίζουν αδικαιολόγητο πλουτισµό, δαπάνες που δεν
δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήµατα ή εκτιµάται ότι έχουν υψηλότερα εισοδήµατα
απ' όσα δηλώνουν.
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Σαµαράς: Το Μνηµόνιο δεν θα υπάρχει σε τρία χρόνια
Την εκτίµησή του ότι σταµάτησε η πτώση της ελληνικής οικονοµίας και ξεκινάει η άνοδος,
διατύπωσε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς, κατά την οµιλία του στην ετήσια γενική
συνέλευση του ΣΕΒ. Ο πρωθυπουργός προέβλεψε ότι «το 2013 θα είναι η τελευταία δύσκολη
χρονιά», ενώ σηµείωσε πως «το Μνηµόνιο σε 2-3 χρόνια δεν θα υπάρχει πια. Και σύντοµα
κανείς δεν θα ασχολείται µαζί του. Η Ελλάδα που χτίζουµε σήµερα δεν θα χρειαστεί άλλα
Μνηµόνια. Κι αυτό είναι το πιο σηµαντικό από όλα».
Ο κ. Σαµαράς αναφέρθηκε και στην απόφαση της κυβέρνηση να προχωρήσει στην
επιστράτευση των καθηγητών, υπογραµµίζοντας πως «βάζουµε τέλος στην κυριαρχία των
συντεχνιών µε την συναίνεση της κοινωνίας».
Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι σταµατούν οι τριµηνιαίες επισκέψεις της τρόικας και η
επόµενη σηµαντική διαπραγµάτευση θα γίνει τον Οκτώβριο, για τον προϋπολογισµό του νέου
έτους. «Η τρόικα έκανε ήδη πολύ ευνοϊκή έκθεση και θα σταµατήσει αυτό το γνωστό 'θρίλερ'
µε την εδώ επιστροφή της Τρόικας κάθε τρεις µήνες. Μείζων διαπραγµάτευση θα γίνει ξανά
τον Οκτώβριο, µε τον Προϋπολογισµό της επόµενης χρονιάς. Κι ως τότε ελπίζουµε και
πασχίζουµε η εικόνα της χώρας µας να είναι ακόµα καλύτερη», είπε.
Τη διπλή δόση των 7,5 δισ. ευρώ ενέκρινε το Eurogroup
Το Eurogroup ενέκρινε τη διπλή δόση της οικονοµικής βοήθειας προς την Ελλάδα, συνολικού
ύψους 7,5 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών για πολύ θετικό
κλίµα απέναντι στην Ελλάδα, ενώ νωρίτερα είδε το φως της δηµοσιότητας και επιστολή του
Γερµανού υφυπουργού Οικονοµικών, Στέφεν Κάµπετερ, προς το οµοσπονδιακό Κοινοβούλιο,
περί συµφωνίας της Γερµανίας να εγκριθεί η διπλή δόση, ύψους 7,54 δισ. ευρώ, για την Αθήνα.
Ειδικότερα, οι υπουργοί Οικονοµικών της Ευρωζώνης ενέκριναν για την Ελλάδα τις δόσεις του
Μαΐου, ύψους 4,2 δισ. ευρώ και του Ιουνίου, ύψους 3,3 δισ ευρώ.
«Η ελληνική οικονοµία µπαίνει σε νέα φάση» δήλωσε ο υπουργός Οικονοµικών Γιάννης
Στουρνάρας, από τις Βρυξέλλες λίγο µετά την καταρχήν έγκριση της διπλής δόσης.
Μία ηµέρα πριν τη λήξη της µετενέργειας η συνάντηση ΓΣΕΕ - εργοδοτών
Μία µόλις ηµέρα πριν λήξει η µετενέργεια της ισχύουσας Εθνικής Συλλογικής Σύµβασης
Εργασίας και περίπου 45 κλαδικών συµβάσεων, κάτι που θα επιφέρει νέες περικοπές σε
µισθούς, συναντώνται εκ νέου η ΓΣΕΕ µε τους εργοδοτικούς φορείς στο πλαίσιο των
διαβουλεύσεων για την υπογραφή νέας σύµβασης.
Ωστόσο, οι πληροφορίες θέλουν να έχει επιτευχθεί µεταξύ των δύο µερών σύγκλιση για µια
σειρά θεσµικά ζητήµατα, όπως η διατήρηση του επιδόµατος γάµου, αν και έχουν διατυπωθεί
διαφορετικές
προσεγγίσεις.
∆ιαφωνίες υπάρχουν, σύµφωνα µε συνδικαλιστικά στελέχη, για το εάν θα αποτελεί ποσοστό
επί του µισθού ή θα πρόκειται για ένα σταθερό ποσό, καθώς και για το εάν θα καταβάλλεται
στον έναν ή και στους δυο συζύγους.
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Στο µεταξύ, ο ΣΕΒ αποφάσισε κατά τη χθεσινή γενική συνέλευση του οι επιχειρήσεις-µέλη
του Συνδέσµου να συνεχίσουν να καταβάλουν το επίδοµα γάµου, που προβλέπει η ισχύουσα
ΕΓΣΣΕ, στους εργαζόµενους που το λαµβάνουν - και δεν θα κάνουν χρήση του δικαιώµατος
µονοµερούς περικοπής του, που παρέχει ο νόµος.
Από την 1η Ιουλίου οι νέες ρυθµίσεις οφειλών
Οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα θα µπορούν να υπαχθούν, σύµφωνα µε το υπουργείο
Οικονοµικών, από την 1η Ιουλίου στις νέες ρυθµίσεις ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τα
ασφαλιστικά ταµεία και την εφορία. Οι αιτήσεις για οφειλές κάτω των 10.000 ευρώ θα γίνονται
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, µέσω του ∆ιαδικτύου, ενώ για µεγαλύτερα ποσά θα µπορούν να
γίνονται και µέσω των εφοριών
Σ∆ΟΕ: Στο 25,6% η παραβατικότητα το Πάσχα
Στο 25,6% διαµορφώθηκε το ποσοστό παραβατικότητας από τους ελέγχους που
πραγµατοποίησε το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος την εορταστική περίοδο του
Πάσχα.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση πραγµατοποιήθηκαν 1.270 έλεγχοι στη διακίνηση
αγαθών και επιχειρήσεων σχετιζόµενων µε την εορταστική αγορά και διαπιστώθηκε ότι σε 325
περιπτώσεις δεν είχαν εκδοθεί τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία. Καταλογίσθηκαν 792
φορολογικές παραβάσεις, παραβατικότητα 25,6%.
Το ύψος των προστίµων που επεβλήθησαν από το Σ∆ΟΕ κατά τον µήνα Απρίλιο,
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και λοιπών παρακρατούµενων φόρων, όπως Φ.Μ.Υ. κλπ.,
ανήλθε στο ποσόν των 170.492.268 ευρώ.
Μείωση 1,3% στις τιµές εισαγωγών στη Βιοµηχανία
Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία (Γ∆ΤΕ) του Μαρτίου 2013, σε σύγκριση
µε τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2012, σηµείωσε µείωση 4,3%, έναντι αύξησης 6,6% που
σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του 2012 προς το 2011.
Ο Γενικός ∆είκτης το Μάρτιο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη του Φεβρουαρίου 2013,
παρουσίασε µείωση 1,3%, έναντι αύξησης 1,3%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη
σύγκριση των δεικτών του 2012.
Το 66,4% των Ελλήνων διαφωνεί µε την απεργία µέσα στις εξετάσεις
Κατά της απεργίας των καθηγητών στη διάρκεια των εξετάσεων, αλλά διχασµένοι ως προς την
επιστράτευση εµφανίζεται η πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε πανελλαδική δηµοσκόπηση που
διεξήγαγε η Κάπα Research τη ∆ευτέρα για λογαριασµό του ∆ΟΛ.H έρευνα έγινε σε 809
άτοµα από τις 13 περιφέρειες της χώρας.
Τα συµπεράσµατά της δείχνουν ότι ένα µεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων (66,4%) «µάλλον
διαφωνεί ή διαφωνεί» µε την απόφαση των καθηγητών να ξεκινήσουν την απεργία τους µέσα
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στις εξετάσεις, ενώ το 32,5% των ερωτηθέντων απαντά «συµφωνώ ή µάλλον συµφωνώ».
Ταυτόχρονα, το 56,8% κρίνει «µάλλον αρνητικά ή αρνητικά» την πολιτική των κυβερνήσεων
να απαντούν µε επιστράτευση σε όσους κλάδους εργαζοµένων κάνουν απεργία, ενώ το 40,8%
απαντά στο ίδιο ερώτηµα «θετικά, µάλλον θετικά».
Καµπανάκι για την ξενοφοβική βία -και την ατιµωρησία της- στην Ελλάδα
Η Αθήνα και η Ευρώπη συνολικά πρέπει να αντιµετωπίσουν σοβαρά το πρόβληµα της
ξενοφοβικής βίας στην Ελλάδα, επισηµαίνει σε άρθρο του ο διευθυντής του Παρατηρητηρίου
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων στην Ευρώπη Χιου Γουίλιαµσον.
«Οι ίδιες οι επιθέσεις είναι από µόνες τους παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωµάτων, αλλά
ακόµη περισσότερο βαρύνει το ότι οι υπεύθυνοι µένουν συνήθως ατιµώρητοι» τονίζει στο
κείµενό του «∆αρµένος σαν σκυλί», µε αφορµή το περιστατικό µε τον Αιγύπτιο µετανάστη που
αλυσοδέθηκε από τον εργοδότη του στο δέντρο.
∆ίκη Άκη: Απορρίφθηκαν όλες οι ενστάσεις
Στην απόρριψη όλων των ενστάσεων των κατηγορουµένων προέβη το Τριµελές Εφετείο
Κακουργηµάτων ενώπιον του οποίου δικάζεται ο Άκης Τσοχατζόπουλος και 18 ακόµη
συγκατηγορούµενοί του για νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµη δραστηριότητα.
Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει απόφαση επί της ενστάσεως που κατέθεσε η
υπεράσπιση της Βίκυς Σταµάτη, ότι δηλαδή µέρος της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµη
δραστηριότητα φέρεται να έγινε στην αλλοδαπή και συγκεκριµένα στην Ελβετία όπου η κ.
Σταµάτη διατηρούσε λογαριασµό.
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