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Εγκύκλιος Βρούτση για κατασχέσεις-εξπρές από τα ασφαλιστικά ταμεία
Σε κατασχέσεις - εξπρές περιουσιακών στοιχείων -μέσω της αναγκαστικής είσπραξης
των οφειλών- θα προχωρούν τα ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με εγκύκλιο
του υπουργείου Εργασίας. Το σύνολο των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία αγγίζει
τα 15 δισ. ευρώ, με το σύνολο των οφειλετών να κινείται στο ένα εκατομμύριο άτομα.
Όπως προκύπτει από εγκύκλιο που απέστειλε ο υπουργός Εργασίας Γ.Βρούτσης προς το
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), στο ΙΚΑ, στον ΟΑΕΕ, στον ΟΓΑ και
στο ΕΤΑΑ, οφειλές που έχουν βεβαιωθεί κατατάσσονται ανάλογα με την εισπραξιμότητά
τους προκειμένου να επιδιωχθεί η κατά προτεραιότητα αναγκαστική είσπραξη των
κρινόμενων ως επισφαλών.
Όπως τονίζεται στην ίδια εγκύκλιο, επισφαλής κρίνεται η απαίτηση για την οποία από
διάφορα πραγματικά περιστατικά προκύπτει αβεβαιότητα για τη μερική ή ολική
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του οφειλέτη. Για την κρίση αυτή θα λαμβάνονται υπόψη
το είδος της δραστηριότητας του οφειλέτη, η νομική μορφή της επιχείρησης, ο χρόνος
λειτουργίας της επιχείρησης κ.ά.
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Αναγκαστικές εκτελέσεις από την εφορία 24 ώρες το 24ωρο
Ανοίγει ο δρόμος για αναγκαστικές εκτελέσεις εις βάρος επιχειρήσεων που λειτουργούν
κατά τη διάρκεια της νύχτας και τα Σαββατοκύριακα, με βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες
οφειλές προς το Δημόσιο άνω των 50.000 ευρώ, μετά την κύρωση στην Επιτροπή
Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που
είχε
υπογράψει
τον
Αύγουστο
το
υπουργικό
συμβούλιο.
Τη ρύθμιση επικύρωσαν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας τη συμβολή της στην πάταξη
της φοροδιαφυγής, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα εξέφρασαν κυρίως την αντίθεσή τους στην
κατάχρηση που διαπίστωσαν εκ μέρους της κυβέρνησης, στην προσφυγή στη διαδικασία
των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου.
ΣΔΟΕ: Στο 47% η παραβατικότητα των επιχειρήσεων στο 9μηνο 2013
Παραβάσεις σχεδόν στις 5 από τις 10 επιχειρήσεις, που έλεγξε στο 9μηνο 2013, εντόπισε
το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ). Στο 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου
2013 το ΣΔΟΕ ξεπέρασε το στόχο των 16.695 προγραμματισμένων ελέγχων,
διενεργώντας συνολικά 24.358 ελέγχους σε επιλεγμένες επιχειρήσεις (ποσοστό
υλοποίησης στόχων 146%).
Στους εν λόγω ελέγχους διαπιστώθηκαν και βεβαιώθηκαν 358.622 παραβάσεις σε 11.494
παραβάτες, δηλαδή περίπου 31 παραβάσεις ανά περίπτωση και το μέσο ποσοστό
παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 47%.
Ακόμη, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος διενήργησε 9.199 έλεγχους διακίνησης
και εντοπίστηκαν 1.285 παραβάτες στους οποίους διαπιστώθηκαν 3.611 παραβάσεις. Το
μέσο ποσοστό παραβατικότητας στις περιπτώσεις αυτές διαμορφώθηκε στο 14%.
Ανάπτυξη μετά από 6 χρόνια προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2014
Ανάπτυξη 0,6%, για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια και πρωτογενές πλεόνασμα 1,6%
του ΑΕΠ ή 2,9 δισ. ευρώ, από πλεόνασμα 812 εκατ. ευρώ φέτος -διπλάσιο των αρχικών
εκτιμήσεων- προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2014, που κατατέθηκε χθες στη Βουλή,
χωρίς οριστική συμφωνία με την τρόικα για την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού του
2014.
Παράλληλα το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης αναμένεται στο 2,3% του ΑΕΠ τον
επόμενο χρόνο, κάτω δηλαδή του ορίου του 3%, από 2,2% του ΑΕΠ φέτος και 6,1% το
2012. Ο νέος προϋπολογισμός προβλέπει δημοσιονομική προσαρμογή της τάξης των 5,3
δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα προβλέπει μείωση δαπανών κυρίως για συντάξεις και
κοινωνικές παροχές, μέσω μέτρων που έχουν ήδη νομοθετηθεί, ύψους 3,14 δισ. ευρώ,
περιλαμβάνει και το φιλόδοξο στόχο εξοικονόμησης 443 εκατ. ευρώ με περικοπές
καταναλωτικών δαπανών, ενώ θέτει ως στόχο την είσπραξη πρόσθετων φόρων 2,48 δισ.
ευρώ που καλούνται να πληρώσουν το 2014 οι φορολογούμενοι για τα εισοδήματά τους
και την περιουσία τους.
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ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 2% σημείωσε στο δείκτης τιμών υλικών κατασκευής
Μείωση 2,0% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων
Κατοικιών του μηνός Οκτωβρίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του
Οκτωβρίου 2012, έναντι αύξησης 0,5%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των
δεικτών του έτους 2012 προς το 2011.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο Γενικός Δείκτης κατά το
μήνα Οκτώβριο 2013, σε σύγκριση με το δείκτη του Σεπτεμβρίου 2013, παρουσίασε
μείωση 0,3%, έναντι μηδενικής μεταβολής, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη
σύγκριση των δεικτών του έτους 2012.
Ο Α. Σαμαράς θα ζητήσει ελάφρυνση χρέους από τη Merkel
Την ελάφρυνση του χρέους θα επιδιώξει ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατά τη
σημερινή του συνάντηση με τη Γερμανίδα Καγκελάριο Angela Merkel, αναφέρει η
Sueddeutsche Zeitung, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική κυβέρνησή δυσκολεύεται με τη
δημόσια αντίδραση στα μέτρα λιτότητας. Ο Α. Σαμαράς αναμένεται να ζητήσει
χαμηλότερα επιτόκια ή μεγαλύτερη περίοδο αποπληρωμής, αναφέρει η εφημερίδα χωρίς
να αποκαλύπτει τις πηγές της.
Στο μεταξύ, εν όψει της επίσκεψης, η Merkel επαίνεσε τις προσπάθειές των Ελλήνων να
περιορίσουν το τεράστιο δημοσιονομικό έλλειμμα, αλλά επίσης δήλωσε πως πρέπει να
γίνουν περισσότερα. «Η Ελλάδα έχει εφαρμόσει αλλαγές τα τελευταία χρόνια που είναι
απολύτως αξιοσημείωτες. Ποιος περίμενε ότι η Ελλάδα θα ανακοίνωνε πρωτογενές
πλεόνασμα φέτος;», δήλωσε η Merkel στη διάρκεια συνεδρίου χθες.
Αντίθετος στην «ομοσπονδιοποίηση» της Ευρωζώνης ο Γ. Ντάισελμπλουμ
Αντίθετος στην υιοθέτηση ενός προϋπολογισμού ειδικά για την Ευρωζώνη, αλλά και στην
πρόταση να δημιουργηθεί μια θέση μονίμου προέδρου της συνόδου των υπουργών
Οικονομικών, δηλώνει σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται την Παρασκευή στη γαλλική
οικονομική εφημερίδα Les Echos ο πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ,
δείχνοντας έτσι την αντίθεσή του στην ομοσπονδιοποίηση της ζώνης του ευρώ.
«Ξέρω πως ορισμένοι πιστεύουν ότι μια οικονομική και νομισματική ένωση δεν μπορεί να
λειτουργήσει χωρίς προϋπολογισμό, αλλά δεν συμμερίζομαι την άποψή τους» δηλώνει ο
ολλανδός υπουργός Οικονομικών και προσθέτει: «Για να έχει ακόμη και το παραμικρό
αντικυκλικό αποτέλεσμα, θα πρέπει να είναι πολύ μεγάλος».
Ματαίωση της σύσκεψης Αρβανιτόπουλου - πρυτάνεων, διοικητικών υπαλλήλων
Δεν θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη στο υπουργείο Παιδείας το μεσημέρι της
Παρασκευής, καθώς μετά τους διοικητικούς υπαλλήλους και οι πρυτάνεις ενημέρωσαν
τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην πρόσκλησή
του.
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Σε επιστολή του, ο πρύτανης του ΑΠΘ Γ.Μυλόπουλος ζητά η συνάντηση να
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα με διευρυμένη ατζέντα.
Σε διαθεσιμότητα - κινητικότητα οι εργαζόμενοι σε τρία ψυχιατρικά νοσοκομεία
Σε διαδικασία διαθεσιμότητας - κινητικότητας μπαίνουν γιατροί και εργαζόμενοι τριών
ψυχιατρικών νοσοκομείων της χώρας: του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (Δαφνί),
του «Δρομοκαΐτειου» και του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (ΨΝΘ).
Στις αρχές της ερχόμενης επόμενης εβδομάδας θα είναι έτοιμοι οι κατάλογοι με τα
ονόματα των εργαζομένων που θα μπουν στη διαδικασία διαθεσιμότητας κινητικότητας. Η διαδικασία θα διαρκέσει περίπου 15 μέρες.
Νέα επιστολή του Παπαγεωργόπουλου από τις φυλακές Διαβατών
Για "άδικη σπίλωση του ονόματός του" και για "άδικη στέρηση ενός χρόνου ζωής" κάνει
λόγο ο τέως δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, με νέα επιστολή του,
μέσα από τις φυλακές των Διαβατών, όπου εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για την
υπόθεση
της
υπεξαίρεσης
στα
ταμεία
του
κεντρικού
Δήμου.
Ο κ. Παπαγεωργόπουλος χαρακτηρίζει τον εαυτό του "εξιλαστήριο θύμα" και μιλάει για
"διάτρητη απόφαση". Επιπλέον αναφέρει, μεταξύ άλλων πως:"και πριν εκλεγώ είχε
αρχίσει ο επίορκος υπάλληλος την εγκληματική του δράση και ανάγκη τον δήμαρχο δεν
είχε για να προχωρήσει σε υπεξαιρέσεις. Το 1999 κατέθεσε στους λογαριασμούς του
250.725,62 ευρώ "μαύρα χρήματα" από τις υπεξαιρέσεις στον Δήμο".
Προειδοποιήσεις ότι η Ιρλανδία μπορεί να αποτύχει στους δημοσιονομικούς της
στόχους
Η Ιρλανδία δεν έχει πλέον κανένα περιθώριο για λάθος, στην προσπάθειά της να
ανταποκριθεί στο όριο που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το δημοσιονομικό έλλειμμα
μέχρι το 2015 και υπάρχει μια πιθανότητα στις δύο να αποτύχει, σύμφωνα με το
ανεξάρτητο δημοσιονομικό παρατηρητήριο της χώρας.
Η ιρλανδική κυβέρνηση, η οποία εκπλήρωσε όλους τους σημαντικούς στόχους της στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου διάσωσης της οικονομίας της, έχει δηλώσει ότι είναι σε
καλό δρόμο για να μειώσει το έλλειμμά της στο 2,9% του ΑΕΠ της μέχρι το 2015, ακριβώς
κάτω από το όριο του 3% της ΕΕ και κάτω από το 7,3% το τρέχον έτος.
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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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