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Κάλυψη του χρηµατοδοτικού κενού του 2014 θα συζητήσουν Στουρνάρας - Σόιµπλε
Αισιοδοξία επικρατεί στο υπουργείο Οικονοµικών ενόψει της επίσκεψης του γερµανού
υπουργού Οικονοµικών Βόλφγκανγκ Σόιµπλε την Πέµπτη στην Αθήνα. Ο λόγος είναι ότι
σύµφωνα µε κοινοτικές πηγές, κατά την επίσκεψη του κ. Σόιµπλε θα συζητηθεί το σχέδιο για
ένα νέο πακέτο στήριξης προς την Ελλάδα για την κάλυψη του χρηµατοδοτικού κενού στο β'
εξάµηνο του 2014 και ενδεχοµένως για ένα µέρος του 2015.
Το σχέδιο αυτό που φέρει την ονοµασία «προληπτικό (precautionary) πακέτο στήριξης προς
την Ελλάδα» και σε πρώτη φάση θα περιλαµβάνει τα 13 δισ. ευρώ που εκτιµάται αυτή την
στιγµή ότι θα «περισσέψουν» από το πακέτο των 50 δισ. ευρώ της ανακεφαλαιοποίησης των
τραπεζών. Το θετικό για την Γερµανία και τις άλλες χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά είναι ότι τα
50 δισ. ευρώ της ανακεφαλαιοποίησης έχουν ήδη εγκριθεί από τα κοινοβούλια άρα δεν θα
χρειαστεί νέος γύρος εγκρίσεων. Αυτό που χρειάζεται είναι απλώς µια ευρωπαϊκή απόφαση
τροποποίησης που θα επιτρέψει τη χρησιµοποίησή τους για το κλείσιµο του γνωστού
χρηµατοδοτικού κενού του ελληνικού προγράµµατος στο β' εξάµηνο του 2014.
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Κατασχέσεις για ασφαλισµένους που δεν ρυθµίζουν χρέη προς τα Ταµεία
Με κατασχέσεις και πλειστηριασµούς θα βρεθούν αντιµέτωποι όσοι οφειλέτες δεν
τακτοποιήσουν τα χρέη τους προς τα ασφαλιστικά ταµεία. Κι αυτό, επειδή εάν «ναυαγήσει» η
νέα ρύθµιση χρεών (σε 48 δόσεις), οι ασφαλιστικοί φορείς θα βρεθούν σε οικονοµική ασφυξία.
Όπως σηµειώνει η εφηµερίδα Έθνος, ήδη, τα µηνύµατα είναι αρνητικά, καθώς µέχρι τώρα στη
ρύθµιση για τα χρέη προς το ΙΚΑ έχουν ενταχθεί µόλις 3.200 ασφαλισµένοι, ενώ προς τον
ΟΑΕΕ µόλις 1.350 ασφαλισµένοι. Κι ενώ η ρύθµιση δεν προχωρά, κυρίως λόγω οικονοµικής
ασφυξίας, τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταµεία έχουν αγγίξει τα 15 δισ. ευρώ, ενώ οι οφειλέτες
φθάνουν τις 800.000. Όσοι δεν ανταποκριθούν στη ρύθµιση θα έχουν να αντιµετωπίσουν µέτρα
αναγκαστικής είσπραξης οφειλών, µέσω του νεοσύστατου Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών
Εισφορών, το οποίο θα ενηµερώνει πρώτα τον οφειλέτη για το ποσό που χρωστά.
Νέα παράταση για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων ζητούν οι φοροτεχνικοί
Την παράταση των προθεσµιών υποβολής των φορολογικών δηλώσεων µέχρι τις 30
Σεπτεµβρίου ζητούν από το υπουργείο Οικονοµικών λογιστές και φοροτεχνικοί, επικαλούµενοι
προβλήµατα που έχουν ανακύψει. Μεταξύ άλλων το ηλεκτρονικό σύστηµα Taxisnet
παρουσιάζει προβλήµατα υπερφόρτωσης µε αποτέλεσµα φορολογούµενοι και λογιστές να
δυσκολεύονται στην αποστολή των φορολογικών δηλώσεων.
Σηµειώνεται πως µέχρι σήµερα έχει υποβληθεί το 30% των φορολογικών δηλώσεων ή περίπου
1.800.000 σε σύνολο περίπου 6.500.000 δηλώσεων που αναµένεται να υποβληθούν φέτος
ηλεκτρονικά. Στο µεταξύ, η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων διαψεύδει ότι
υπάρχει πρόβληµα µε το Taxisnet, ενώ διαβεβαιώνει πως η µεταφόρτωση των στοιχείων για
τους τόκους ολοκληρώνεται αύριο.
Νέα παρέµβαση ΤΑΙΠΕ∆ προς τον ΟΠΑΠ για τα Κρατικά Λαχεία
Νέα πρόσκληση προς τον ΟΠΑΠ προκειµένου να υπογράψει τη συµφωνία για τα Κρατικά
Λαχεία θα απευθύνει εντός των ηµερών το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του
∆ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ∆). Η υπογραφή της σύµβασης για τα Κρατικά Λαχεία πρέπει να γίνει πριν
τις 31 Ιουλίου, καθώς τότε λήγει και η σχετική εγγυητική επιστολή που είχε καταθέσει ο
ΟΠΑΠ στο πλαίσιο του διαγωνισµού που είχε γίνει.
Σύµφωνα µε πληροφορίες ΟΠΑΠ, Intralot και Scientific Games κατέβαλαν τα κεφάλαια που
αντιστοιχούν στα ποσοστά που έχουν στην κοινοπραξία, λύνοντας έτσι ένα από τα εµπόδια που
υπήρχαν όσον αφορά στη σύσταση ωστόσο οι διαπραγµατεύσεις αναφορικά µε τις συµφωνίες
προµηθευτών σε σχέση µε τα Κρατικά Λαχεία µεταξύ του ΟΠΑΠ και των Intralot - Scientific
Games συνεχίζονται.
Ξεκίνησε η συζήτηση του πολυνοµοσχεδίου
Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Ολοµέλεια της Βουλής η συζήτηση επί του πολυνοµοσχεδίου, την
ώρα που κορυφώνονται οι κινητοποιήσεις των συνδικάτων ενάντια στην ψήφισή του.
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Το πολυνοµοσχέδιο, που θα τεθεί σε ψηφοφορία την Τετάρτη, εγκρίθηκε χθες από την αρµόδια
Επιτροπή της Βουλής µε τις ψήφους της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ.
∆ιορθωτικές κινήσεις για αποκλιµάκωση της έντασης
Προσπάθειες για να πέσουν οι τόνοι και να αµβλυνθούν οι αντιδράσεις κάνουν οι κυβερνητικοί
εταίροι Αντώνης Σαµαράς και Ευάγγελος Βενιζέλος, οι οποίοι φέροντται να αποφάσισαν
αλλαγές στο Πολυνοµοσχέδιο. Οι δυο άντρες είχαν συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίµου
παρουσία και των υπουργών Οικονοµικών Γιάννη Στουρνάρα και Εσωτερικών Γιάννη
Μιχελάκη.
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε πληροφορίες, αποφασίστηκε πως όσοι δηµοτικοί αστυνοµικοί
κατέχουν διδικτορικά και µεταπτυχιακά δεν θα µπουν σε διαθεσιµότητα και θα παραµείνουν
στους ∆ήµους, σε άλλες θέσεις. Επίσης, αποσύρονται από την κινητικότητα όσοι σχολικοί
φύλακες έχουν κοινωνικά κριτήρια (ανάπηροι, άνεργοι στην οικογένεια) ή
µεταπτυχιακά/διδακτορικά. Για τους σχολικούς φύλακες, συµφωνήθηκε πρόγραµµα µε
πλασµατικά έτη για όσους βρίσκονται κοντά στη σύνταξη.
Για τους καθηγητές από τα επαγγελµατικά Λύκεια που µπαίνουν στο καθεστώς διαθεσιµότητας
θα υπάρχει πρόνοια, οι περισσότεροι να απορροφηθούν σε διοικητικές θέσεις στο υπουργείο
Υγείας και αλλού. Παράλληλα, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, την επόµενη εβδοµάδα
θα κατατεθεί νοµοσχέδιο για το Τεχνικό Λύκειο που θα προβλέπει δηµιουργία νέων
ειδικοτήτων. Όσοι φοιτούν στα επαγγελµατικά Λύκεια σε κατηγορίες που καταργούνται θα
ολοκληρώσουν τη φοίτηση τους. Αναφορικά µε το οικονοµικό παρατηρητήριο στους ∆ήµους
αποφασίστηκε να αποσυρθεί η διάταξη για ποινικές ευθύνες δηµάρχων αν αποκλίνουν από
προϋπολογισµούς.
ΟΟΣΑ: Εκτίναξη της ανεργίας στο 28,2% το 2014
Η Ελλάδα θα παρουσιάσει το επόµενο 18µηνο την µεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας µεταξύ
των χωρών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, σύµφωνα µε τα στοιχεία που παραθέτει ο Οργανισµός στην
έκθεσή του για την απασχόληση τη διετία 2013-1014. Οι οικονοµολόγοι του ΟΟΣΑ
προβλέπουν ότι το τέταρτο τρίµηνο του 2014 η ανεργία στην Ελλάδα θα φτάσει στο 28,2%,
από 26,8% σύµφωνα µε τα στοιχεία του Μαΐου. Θα ξεπεράσει έτσι την Ισπανία που το Μάιο
βρίσκεται οριακά µπροστά, στο 26,9%, αλλά στο τέλος του 2014 θα είναι «µόλις» στο 27,8%.
Η Πορτογαλία θα αυξηθεί το ίδιο διάστηµα και στις άλλες µνηµονιακές χώρες: στην
Πορτογαλία από 17,6% θα φτάσει το 18,5% και στην Ιρλανδία από 13,6% στο 14,1%,
σύµφωνα µε τις ίδιες εκτιµήσεις. Συνολικά στην Ευρωζώνη η ανεργία θα αυξηθεί οριακά, από
το 12,2% στο 12,23%, καθώς η Γερµανία θα δει τα δικά της νούµερα να βελτιώνονται από το
5,3% στο 4,7%, αντισταθµίζοντας µεγάλο µέρος της επιδείνωσης στον ευρωπαϊκό Νότο.
Συνολικά στις χώρες µέλη του ΟΟΣΑ η ανεργία εκτιµάται ότι από το 8% στο τέλος της
περασµένης Ανοιξης θα υποχωρήσει στο 7,8% στο τέλος του 2014.
∆εν απολογείται και επιµένει ο Καλντερόλι στις ρατσιστικές ύβρεις για την υπουργό
Ο αντιπρόεδρος της ιταλικής Γερουσίας Ροµπέρτο Καλντερόλι, από την ξενοφοβική Λέγκα του
Βορρά, πιστεύει πως «δεν υπήρχε κάτι ρατσιστικό» στον εξωφρενικό χαρακτηρισµό
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«ουραγκοτάγκο» που χρησιµοποίησε για την πρώτη µαύρη υπουργό της Ιταλίας -προκαλώντας
πολιτικό σεισµό στη Ρώµη, µε τον πρωθυπουργό να απαιτεί την αποµάκρυνσή του και την
Λέγκα να αρνείται.
Το «σχόλιο» για την υπουργό Σεσίλ Κιέντζ προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις στον ιταλικό
πολιτικό κόσµο. Εκτός από την απαίτηση του πρωθυπουργού Ενρίκο Λέτα να αποµακρυνθεί ο
Καλντερόλι και «να µπει τέλος σε αυτήν την ντροπή», το κόµµα του, το PD, διοργάνωσε
συγκέντρωση διαµαρτυρίας µπροστά στο Πάνθεον ζητώντας την παραίτησή του. Η Λέγκα από
την πλευρά της αρνείται να αποµακρύνει τον γερουσιαστή, και ανταπαντά µάλιστα µε
συγκέντρωση το Σεπτέµβριο εάν δοθεί συνέχεια.
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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