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Έκπτωση φόρου έως 40% για τις αποδείξεις από ελεύθερους επαγγελματίες
Μεγάλες εκπτώσεις φόρου προβλέπει το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για το
σύστημα συλλογής αποδείξεων που θα τεθεί σε ισχύ από το 2014. Σύμφωνα με το σχέδιο,
που δημοσιεύει η εφημερίδα Έθνος, τη Δευτέρα, όσοι φορολογούμενοι χρησιμοποιούν
στις συναλλαγές τους με ελεύθερους επαγγελματίες πλαστικό χρήμα, θα εξασφαλίζουν
μείωση φόρου μεταξύ 30% και 40%.
Οι συναλλαγές θα πρέπει να γίνονται με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή με την «κάρτα
αποδείξεων», όπως την έχει ονομάσει το υπουργείο. Σε πρώτη φάση το μέτρο θα αφορά
αποδείξεις από γιατρούς, νοσοκομεία, κλινικές και δικηγόρους, ενώ στη συνέχεια θα
επεκταθεί σε υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ελαιοχρωματιστές και άλλους ελεύθερους
επαγγελματίες.
Κυβερνητικός συντονισμός εν όψει της άφιξής της τρόικας
Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες των υπουργείων εν όψει της άφιξής των
τεχνικών κλιμακίων της τρόικας στα τέλη της εβδομάδας. Στο πλαίσιο των εντολών που
έχουν λάβει από το Μέγαρο Μαξίμου τα υπουργεία που εμπλέκονται στην εφαρμογή του
Μνημονίου διευθετούν εκκρεμότητες που έχουν προκύψει με την εφαρμογή του
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προγράμματος , ώστε στη διαπραγμάτευση με τα στελέχη της ΕΕ, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ να
μην προκύψουν περαιτέρω καθυστερήσεις.
Ήδη η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών προσπαθεί σε συνεννόηση με τα υπόλοιπα
υπουργεία να κλείσει τις περισσότερες από τις εκκρεμότητες με τα προαπαιτούμενα για
την εκταμίευση της δόσης του 1 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνουν το σχέδιο αναδιάρθρωσης
των αμυντικών βιομηχανιών και της ΛΑΡΚΟ, το πρόγραμμα διαθεσιμότητας δημοσίων
υπαλλήλων, τον Κώδικα Δικηγόρων και την αποπληρωμή οφειλών του Δημοσίου προς
ΕΥΔΑΠ - ΕΥΑΘ. Σε κάθε περίπτωση οι ελληνικές θέσεις για τη διαθεσιμότητα και τις
αμυντικές βιομηχανίες έχουν γνωστοποιηθεί στην τρόικα και αναμένεται η άφιξη των Π.
Τομσεν, Μ. Μορς και Κλ. Μαζούχ στην Αθήνα στα μέσα Νοεμβρίου προκειμένου να
οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις.
Σύσκεψη Κ. Χατζηδάκη - ΕΕΤ με θέμα την τραπεζική ρευστότητα
Στην αποτίμηση της προόδου που έχουν καταγράψει οι τράπεζες αναφορικά με τη χρήση
των εργαλείων ρευστότητας που διαχειρίζεται το υπουργείο Ανάπτυξης θα
προχωρήσουν σήμερα, Δευτέρα, το απόγευμα ο υπουργός Ανάπτυξης Κ.Χατζηδάκης και
το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ).
Οι τράπεζες έχουν δεσμευθεί ως το τέλος του χρόνου να συνομολογήσουν συμβάσεις για
χρηματοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών με κεφάλαια συνολικού ύψους 2,06 δισ.
ευρώ αξιοποιώντας τους χρηματοοικονομικούς μηχανισμούς που παρέχει το υπουργείο
Ανάπτυξης.
Ωστόσο, τόσο τα δάνεια που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με εγγύηση από πόρους του ΕΣΠΑ και του Ελληνικού Δημοσίου όσο
και τα δάνεια που θα έπρεπε να χορηγούν οι τράπεζες στα πλαίσια των προγραμμάτων
«Εξοικονομώ κατ' Οίκον» Ταμείο Επιχειρηματικής Επανεκκίνησης, Ταμείο
Δανειοδοτήσεων Νήσων, Ταμείο Εγγυοδοσίας, Jeremie και Jessica δεν παρέχονται με τους
προσδοκώμενους ρυθμούς.
Π. Ρουμελιώτης: «Παταγωδώς έξω» οι προβλέψεις του ΔΝΤ για την Ελλάδα
Το Διεθνές Νομισματικό ταμείο βρίσκεται σε δυσχερή θέση, καθώς οι προβλέψεις του για
την Ελλάδα «πέσανε παταγωδώς έξω», με τεράστιο κοινωνικό κόστος, δήλωσε στο Mega
o πρώην εκπρόσωπος της χώρας μας στο ΔΝΤ, Παναγιώτης Ρουμελιώτης. Ο ίδιος
εκτίμησε ότι το «παιχνίδι» του καλού και του κακού στην τρόικα είναι προσυνεννοημένο,
ενώ προέβλεψε ότι το θέμα της αναδιάρθρωσης του χρέους της Ελλάδας δεν θα
συζητηθεί πριν από τις Ευρωεκλογές του Μαΐου «διότι αυτή είναι η στάση της
Γερμανίας».
«Το ΔΝΤ βρίσκεται σε μία πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή, σε σχέση με την Ελλάδα,
γιατί είχε κάνει προβλέψεις οι οποίες πέσανε παταγωδώς έξω. Βασικά αυτό που πειράζει
τώρα το Ταμείο είναι ότι αρχίζει να γίνεται κατανοητό ότι αυτές οι λανθασμένες
προβλέψεις είχαν ένα τεράστιο κοινωνικό κόστος» ανέφερε ο κ. Ρουμελιώτης. Ο ίδιος
σημείωσε χαρακτηριστικά ότι η πρόβλεψη του Ταμείου για την ανεργία ήταν ότι θα
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φτάσει στο 14% ενώ έχει εκτοξευτεί στο 28%. Οι εμπειρογνώμονες του ΔΝΤ, όπως είπε ο
κ. Ρουμελιώτης, βρίσκονται σε δύσκολη θέση γιατί «είναι υποχρεωμένοι στις προτάσεις
που θα κάνουν να μην έχουν κοινωνικό κόστος».
Σε ό,τι αφορά στη στάση των υψηλόβαθμων εκπροσώπων της τρόικας, ιδιαίτερα εκείνη
του Πολ Τόμσεν (ΔΝΤ) και του Ματίας Μορς (Κομισιόν), ο Π.Ρουμελιώτης υποστήριξε ότι
«αυτά είναι συνεννοημένα μεταξύ τους».
Pulse: Το μνημόνιο δεν είναι μονόδρομος
Κατηγορηµατικά «όχι» απάντησαν οι πολίτες που κλήθηκαν να απαντήσουν στο «Εάν είναι
µονόδροµος το Μνηµόνιο για την Ελλάδα;» στη δηµοσκόπηση της Pulse.
Συγκεκριµένα στην έρευνα που πραγµατοποιήθηκε για την Εφηµερίδα των Συντακτών οι
πολίτες σε ποσοστό 66% απαντούν πως µάλλον ή σίγουρα υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και
αυτό καθώς το 72% συµφωνεί µε την άποψη ότι το υπάρχον οικονοµικό σχέδιο στήθηκε µε
στόχο κυρίως τη διάσωση των ευρωπαϊκών τραπεζών.
Παράλληλα, οι πολίτες σε ένα ποσοστό 66% απαντούν πως είναι βέβαιο ή µάλλον βέβαιο ότι
το πρόγραµµα θα αποτύχει και έτσι ουσιαστικά µε αυτή και τις υπόλοιπες απαντήσεις δείχνουν
το δρόµο για άµεσες αλλαγές στο Μνηµόνιο.
Από τις 1-9 Νοεμβρίου η πρώτη ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος
Πλησιάζει η πρώτη εφαρμογή του θεσμού των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων "midseason sales" σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΣΕΕ. Η Συνομοσπονδία υπενθυμίζει σε
εμπόρους και καταναλωτές ότι κατά το νέο νόμο, η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή
υπηρεσιών με μειωμένες τιμές, δηλαδή οι εκπτώσεις επιτρέπονται πλέον τέσσερις φορές
το χρόνο, ως εξής:
α) Τακτικές εκπτώσεις: από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του
Φεβρουαρίου και από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου.
β) Ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι: το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και το πρώτο
δεκαήμερο του Νοεμβρίου.
Στο πλαίσιο αυτό, η φθινοπωρινή ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος θα ξεκινά την 1η
Νοεμβρίου 2013 και θα λήγει 10 Νοεμβρίου. Η ΕΣΕΕ επισημαίνει ότι οι 10 ημέρες των
εκπτώσεων, όπως αναφέρονται στο νόμο είναι ημερολογιακές και όχι εργάσιμες, άρα
φέτος τελευταία ουσιαστικά ημέρα των εκπτώσεων είναι το Σάββατο, 9 Νοεμβρίου.
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Στον ανακριτή το ζευγάρι για την υπόθεση της μικρής «Μαρίας»
Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα, Δευτέρα, οι δύο Ρομά, στο σπίτι των οποίων
εντοπίστηκε η μικρή «Μαρία».
Σε βάρος του 39χρονου και της 40χρονης έχει σχηματιστεί δικογραφία κακουργηματικού
χαρακτήρα για τα αδικήματα της αρπαγής ανηλίκου και της υφαρπαγής ψευδούς
βεβαίωσης κατʼ εξακολούθηση. Σήμερα θα δοθούν στη δημοσιότητα και οι φωτογραφίες
τους.
Στο μεταξύ, ρύθμιση που αλλάζει προς το αυστηρότερο το πλαίσιο καταχώρησης των
γεννήσεων προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών, με αφορμή την αποκάλυψη της υπόθεσης
της μικρής «Μαρίας». Ειδικότερα, για τα παιδιά που γεννιούνται εκτός νοσοκομείου θα
απαιτείται η διενέργεια εξέτασης DNA.
Αλλαγές στους τραπεζικούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων ζητεί ο Ντράγκι
Στην αμφισβήτηση των ευρωπαϊκών κανόνων που ισχύουν από την 1η Αυγούστου 2013
και διέπουν τις ενισχύσεις τραπεζών με κρατικό χρήμα προχώρησε ο επικεφαλής της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κ. Μάριο Ντράγκι. Σύμφωνα με το πρακτορείο
Bloomberg, ο πρόεδρος της ΕΚΤ αμφισβήτησε τους κανόνες που απαγορεύουν στις
τράπεζες να έχουν πρόσβαση σε κρατικές ενισχύσεις, εάν πρώτα δεν υποστούν απώλειες
οι κάτοχοι ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης.
Σε επιστολή που απηύθυνε προς τον Επίτροπο Ανταγωνισμού της ΕΕ Χοακίν Αλμούνια
στα τέλη Ιουλίου 2013 και η οποία διέρρευσε στον Τύπο, ο Μάριο Ντράγκι ζήτησε να
διευκρινιστούν οι σχετικοί κανόνες προκειμένου οι ρυθμιστικές αρχές να μπορούν να
ζητούν από τις φερέγγυες τράπεζες να ενισχύουν τους ισολογισμούς τους, χωρίς να
τρομάζουν τους επενδυτές. Σύμφωνα με τον Ιταλό κεντρικό τραπεζίτη θα πρέπει να
δίνεται η δυνατότητα να χορηγούνται στις τράπεζες δημόσια κεφάλαια χωρίς να
«αφανίζονται» οι κάτοχοι ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης (τα χρεόγραφα των οποίων
μετατρέπονται σε ίδια κεφάλαια ) στις περιπτώσεις που οι εποπτικές αρχές κρίνουν ότι
μια τράπεζα είναι υποκεφαλαιοποιημένη.
Και τους Γάλλους «κρυφάκουγε» η NSA - Εξηγήσεις ζητά το Παρίσι
Για μαζικές παρακολουθήσεις των επικοινωνιών γάλλων πολιτών από την αμερικανική
NSA μιλά o Monde, επικαλούμενος τις πληροφορίες για τα μυστικά προγράμματα
παρακολούθησης που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρώην τεχνικός της Υπηρεσίας
Έντουαρντ Σνόουντεν. Αντιδράσεις στο Παρίσι, με τον γάλλο υπουργό Οικονομικών να
ζητά «εξηγήσεις από την Ουάσινγκτον» και το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών να καλεί
τον αμερικανικό πρέσβη.
Κάποια στοιχεία από τις πληροφορίες του Monde έχουν αναφερθεί τόσο σε
δημοσιεύματα του γερμανικού Der Spiegel, όσο και της βρετανικής The Guardian, άλλα
όμως δημοσιεύονται για πρώτη φορά. Ανάμεσα στα χιλιάδες έγγραφα που απέσπασε ο
Σνόουντεν από την NSA, υπάρχει γράφημα που περιγράφει το εύρος των τηλεφωνικών
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παρακολουθήσεων και υποκλοπών που πραγματοποιούνταν στη Γαλλία. Από αυτό
προκύπτει ότι σε ένα διάστημα 30 ημερών (από τις 10 Δεκεμβρίου του 2012 ως τις 8
Ιανουαρίου του 2013) 70,3 εκατομμύρια καταγραφές τηλεφωνικών δεδομένων
πραγματοποιήθηκαν από την NSA.
Η υπηρεσία αυτή διαθέτει πολλές μεθόδους συλλογής δεδομένων. Σύμφωνα με τα
έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του Monde, όταν ένας τηλεφωνικός αριθμός
χρησιμοποιείται στη Γαλλία ενεργοποιεί ένα σήμα το οποίο δίνει αυτόματα εντολή για
την καταγραφή της κλήσης.

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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