18 Απριλίου 2013
2013
Ένταξη όλων των οφειλετών στη νέα ρύθμιση οφειλών ζητά το ΒΕΘ
Ρύθμιση πολλών ταχυτήτων, με αμφίβολα αποτελέσματα χαρακτηρίζει το Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) τη νέα ρύθμιση των 48 δόσεων για ληξιπρόθεσμες
οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Υπενθυμίζεται ότι με την σχετική
ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών εξαιρούνται, του πλεονεκτήματος των 48 δόσεων
που προβλέπεται για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, όσοι είχαν ενταχθεί σε μια από τις
τρέχουσες ρυθμίσεις καταβάλλοντας κανονικά τις δόσεις τους παρά την επιβάρυνση.
Για κατάφορη αδικία σε βάρος των συνεπών φορολογουμένων που προχώρησαν σε
διακανονισμό, και με χίλιους κόπους πληρώνουν τα χρέη τους κάνει λόγο ο πρόεδρος του
ΒΕΘ Παναγιώτης Παπαδόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι «με τη νέα ρύθμιση ωφελούνται
όσοι ‘μπαινοβγαίνουν’ σε διακανονισμούς. Θα πρέπει να ενταχθούν στην εν λόγω ρύθμιση
όλοι χωρίς καμία εξαίρεση. Διαφορετικά πρόκειται για παραλογισμό».
Όπως επισημαίνει ο ίδιος «οι δόσεις θα πρέπει να αυξηθούν σε 60, ενώ οξύμωρο είναι το
γεγονός ότι η νέα ρύθμιση ισχύει μόνο για τα παλιά χρέη έως 31/12/2012. Οι οφειλέτες
μετά την 1/1/2013 θα υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων».
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«Χρειαζόμαστε ρεαλιστικές λύσεις και όχι ρυθμίσεις που για ακόμη μία φορά
εξυπηρετούν κάποιους. Η φοροδοτική ικανότητα όλων των Ελλήνων έχει περιοριστεί. Το
ζητούμενο δεν είναι να συνεχιστεί ο φαύλος κύκλος συσσώρευσης απλήρωτων
υποχρεώσεων, αλλά να τηρούνται τα ίδια μέτρα και σταθμά για όλους τους
φορολογούμενους» σημειώνει ο κ. Παπαδόπουλος.
Σε δύο δόσεις το ΦΠΑ με προκαταβολή 10 ευρώ
Όχι τρεις αλλά δύο θα είναι οι δόσεις καταβολής του ΦΠΑ, σύμφωνα με νομοθετική
ρύθμιση που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Ωστόσο για προκαταβολή θα αρκούν ακόμα και
δέκα ευρώ αντί του 40% του ποσού που ισχύει σήμερα.
Η νομοθετική ρύθμιση αναμένεται, σύμφωνα με τα "Τα Νέα", να συμπεριληφθεί στο
νομοσχέδιο για την κάλυψη των προαπαιτουμένων για την εκταμίευση των δόσεων των
8,8 δισ ευρώ, το οποίο θα κατατεθεί, κατά πάσα πιθανότητα, την ερχόμενη εβδομάδα στη
Βουλή.
Βουτιά 68% στην κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης μετά την εξίσωση του
φόρου
Μείωση στην κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης σε ποσοστό 68,7%, στο πεντάμηνο
Οκτωβρίου 2012 - Φεβρουαρίου 2013, δείχνουν τα στοιχεία του υπουργείου
Οικονομικών που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον αρμόδιο υπουργό Γιάννη
Στουρνάρα και τον υφυπουργό Γιώργο Μαυραγάνη.
Τα στοιχεία τηρούνται στη βάση δεδομένων της Διεύθυνσης Ειδικών Φόρων
Κατανάλωσης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ και αποτυπώνουν τις
αναλώσεις στην περίοδο από Οκτώβριο έως και Φεβρουάριο και για το 2011 - 2012 και
για το 2012 - 2013.
Ανοιχτά καταστήματα 10 Κυριακές ζητά η τρόικα, στις 52 εμμένει το ΥΠΑΝ
Δέκα Κυριακές το χρόνο προτείνει η τρόικα να μπορούν να λειτουργούν οι εμπορικές
επιχειρήσεις, ενώ το υπουργείο Ανάπτυξης, εμμένοντας στην δική του άποψη, θα
καταθέσει πρόταση στη Βουλή με την οποία θα υποστηρίζει ότι πρέπει να επιτρέπεται
και τις 52 Κυριακές να μπορεί να κρατάει ένας έμπορος μικρού μεγέθους την επιχείρησή
του ανοικτή εάν το επιθυμεί.
Αυτό προέκυψε από πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης, ενώ από τη σύσκεψη που είχε ο
υπουργός Κωστής Χατζηδάκης με τον επικεφαλής της Ομάδας Δράσης Χόρστ Ράϊχενμπαχ
φαίνεται ότι υπάρχει πιθανότητα μέχρι το τέλος του έτους να έχει δημιουργηθεί το
Ελληνικό Αναπτυξιακό Ταμείο που θα προσφέρει διέξοδο στο πρόβλημα ρευστότητας
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Ανάπτυξης,
φαίνεται ότι στη Βουλή θα κριθεί η ρύθμιση για τη λειτουργία των καταστημάτων τις
Κυριακές.
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Έξαρση της ανασφάλιστης εργασίας διαπιστώνει το ΣΕΠΕ
Ραγδαία είναι η επέκταση των φαινομένων ανασφάλιστης εργασίας, καθώς κατά τους
ελέγχους που διενήργησε το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας στην αγορά το Μάρτιο,
διαπίστωσε ότι το 1/3 των εργαζομένων που ελέγχθησαν, δούλευαν χωρίς ασφάλιση.
Συγκεκριμένα, κλιμάκια της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
πραγματοποίησαν σε όλη την επικράτεια 1.967 ελέγχους σε διάφορες κατηγορίες
επιχειρήσεων και ειδικά εκεί όπου παρατηρείται ανασφάλιστη εργασία.
Στις Ειδικές Εκθέσεις Ελέγχου που συντάχθηκαν καταχωρήθηκαν 2.362 ανασφάλιστοι
εργαζόμενοι σε σύνολο 6.135 απασχολουμένων.
Ρευστότητα προς την πραγματική οικονομία ζητά από την ΕΚΤ η Ευρωβουλή
Την διοχέτευση της ρευστότητας που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις
τράπεζες στην λεγόμενη πραγματική οικονομία μέσω δανείων ζητά η Ολομέλεια του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ψήφισμα που υιοθέτησε την Τετάρτη, καλώντας την ΕΚΤ
να κάνει περισσότερα για την τόνωση της οικονομίας και της απασχόλησης.
Με ένα (μη δεσμευτικό) ψήφισμα με 442 ψήφους υπέρ, 88 κατά και 40 αποχές, η
Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησε από την ΕΚΤ να επιδείξει «τόλμη και
υπευθυνότητα» για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη, ενώ
απαίτησε να υπάρξουν εγγυήσεις για το ότι η ρευστότητα που διοχετεύει το κεντρικό
πιστωτικό ίδρυμα της ΕΕ στις ευρωπαϊκές τράπεζες να καταλήγει να συμβάλει στις
ανάγκες της πραγματικής οικονομίας, μέσω δανεισμού.
“Ύποπτες” 1.648 συντάξεις του ΟΑΕΕ
«Ύποπτες» χαρακτηρίζονται 1.648 περιπτώσεις από τις συνολικά 114.288 συντάξεις
αιτία θανάτου που καταβάλλει ο ΟΑΕΕ (ποσοστό 1,44%), σύμφωνα με τα πρώτα
αποτελέσματα των διασταυρώσεων στα σχετικά μητρώα συνταξιούχων (χήροι/χήρες,
άγαμες θυγατέρες, ανήλικα τέκνα).
Οι διασταυρώσεις αφορούν 499.803 συντάξεις εκ των οποίων οι 265.692 χορηγούνται
από το ΙΚΑ, οι 119.823 αφορούν το Δημόσιο και 114.288 συντάξεις αφορούν τον ΟΑΕΕ.
Τα πρώτα αποτελέσματα των διασταυρώσεων -διαδικασία που είχε ξεκινήσει από το
υπουργείο Εσωτερικών, παρουσιάστηκαν σε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή του
υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γιάννη Βρούτση, του
αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών, Χαράλαμπου Αθανασίου, του αναπληρωτή γενικού
διευθυντή του υπουργείου Εσωτερικών, Στρατή Μαραγκού και της διοικητού του ΟΑΕΕ
Γεωργίας Κωτίδου.
Για τις 1.648 περιπτώσεις που χαρακτηρίστηκαν ως «ύποπτο» δείγμα θα διενεργηθούν
άμεσα εντός 10 ημερών αυτοπρόσωποι έλεγχοι.
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Δύο προσφορές για τον ΟΠΑΠ
Δύο δεσμευτικές προσφορές κατατέθηκαν την Τετάρτη για την εξαγορά του 33% του
ΟΠΑΠ.
Πρόκειται για την επενδυτική κοινοπραξία Emma Delta και το αμερικανικό επενδυτικό
fund, Third Point του Daniel Loeb. Η αναλυτική σύνθεση των δύο επενδυτικών σχημάτων
που διεκδικούν τον Οργανισμό δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.
Ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters, στο σχήμα της Emma Delta, το οποίο στηρίζεται στον
Τσέχο επενδυτή Jiri Smecj και τον εφοπλιστή Γιώργο Μελισσανίδη(υιό του Δημήτρη
Μελισσανίδη), συμμετέχει και ο επιχειρηματίας Δημήτρης Κοπελούζος.
Κάλεσμα σε μποϋκοτάζ για τις «ματωμένες φράουλες»
Κίνημα κατά της «ματωμένης φράουλας» αναπτύχθηκε λίγες ώρες μετά την είδηση για
την πρωτοφανή επίθεση στη Νέα Μανωλάδα, με θύματα αλλοδαπούς εργάτες των
χωραφιών φράουλας. Αφίσες που κυκλοφορούν ενημερώνουν εκτενώς για το επεισόδιο
και καλούν σε μποϋκοτάζ.
«Πριν ξαναγοράσετε φράουλες από τη Μανωλάδα Ηλείας να σκεφτείτε ότι είναι γεμάτες
με αίμα μεταναστών. Στις 17 Απριλίου πάνω από 20 μετανάστες που ζητούσαν τα
δεδουλευμένα τους πυροβολήθηκαν από τους εργοδότες τους. Η ελληνική κυβέρνηση
προστατεύει τους δολοφόνους, οι οποίοι δρουν με την υποστήριξη της Χρυσής Αυγής»
αναγράφεται στις αφίσες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.
Στο μεταξύ, οι μετανάστες που δέχθηκαν πυρά νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Οι δράστες
παραμένουν ασύλληπτοι, ενώ συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της έκτασης.
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