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«Φρένο» Σόιµπλε στη συζήτηση για νέο κούρεµα του χρέους
Να µην συνεχισθεί η συζήτηση για νέο κούρεµα του ελληνικού δηµόσιου χρέους, καθώς «δεν
είναι προς όφελος σας», ζήτησε την Πέµπτη ο γερµανός υπουργός Οικονοµικών Β. Σόιµπλε,
µιλώντας σε εκδήλωση του Ελληνογερµανικού Επιµελητηρίου στο πλαίσιο της επίσκεψής του
στην Αθήνα. «Θέλω να ζητήσω από όλους σας να µην συνεχίσετε τη συζήτηση για νέο
κούρεµα. ∆εν είναι προς όφελός σας» είπε ο γερµανός υπουργός, σχολιάζοντας το θέµα µετά
από παρέµβαση που έγινε στην εκδήλωση.
«Συµφωνήσαµε υπέρ του δεύτερου προγράµµατος και ήταν δύσκολο να το πετύχουµε. Και
παρεµπιπτόντως θέλω να σας υπενθυµίσω ότι ο πρώτος υπουργός Οικονοµικών που ήταν υπέρ
κουρέµατος για την Ελλάδα ήµουν εγώ και για µεγάλο διάστηµα ήµουν ο µόνος», προσέθεσε.
«Πρέπει να παραµείνετε προσηλωµένοι σε αυτά που έχουµε συµφωνήσει. Οτιδήποτε άλλο
είναι επικίνδυνο δεν είναι προς όφελος της Ελλάδας», τόνισε. Νωρίτερα, στην οµιλία του είπε
ότι «νιώθουµε βαθύ σεβασµό για τις προσπάθειες που καταβάλλει η Ελλάδα» και συµπλήρωσε
ότι κατανοεί πως «η Ελλάδα και οι Έλληνες περνάνε δύσκολες ώρες, βιώνουν χαλεπούς
καιρούς».
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Σε 90 ηµέρες θα επιστρέφουν οι Εφορίες τον ΦΠΑ από την 1η Σεπτεµβρίου
Την επιτάχυνση των εργασιών για την επιστροφή ΦΠΑ ζήτησε ο Γενικός Γραµµατέας
∆ηµοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρης από τις Εφορίες.
Σύµφωνα µε εγκύκλιο του γενικού γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων από τις 20 Μαρτίου 2013
καθιερώθηκε νέα διαδικασία επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ και οι αιτήσεις
επιστροφής επεξεργάζονται κεντρικά µε βάση σύστηµα ανάλυσης κινδύνου. Έτσι,
αποστέλλονται κάθε µήνα στις ∆ΟΥ αρχεία αιτήσεων οι οποίες θα πρέπει να διεκπεραιωθούν
χωρίς έλεγχο και αιτήσεων για τις οποίες απαιτείται έλεγχος πριν την επιστροφή.
Πειθαρχικές διώξεις και µείωση αποδοχών για κοπανατζήδες ανήγγειλε ο Κ.Μητσοτάκης
Πειθαρχικές διαδικασίες που προβλέπει ο νόµος για τους υπαλλήλους, οι οποίοι -σύµφωνα µε
τα συµπεράσµατα της έκθεσης του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
(ΣΕΕ∆∆)- απουσίαζαν πάνω από οκτώ ώρες το µήνα, καθώς και στους προϊσταµένους που
αµέλησαν να παρακολουθούν, ως όφειλαν, την τήρηση του χρόνου εργασίας των υφισταµένων
τους, ανήγγειλε ο υπουργός ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα,
δόθηκε εντολή για µείωση των αποδοχών όλων όσων δεν συµπλήρωναν το ωράριο τους,
ανάλογα µε τον χρόνο απουσίας τους.
Όπως τονίζει ο υπουργός σε δήλωσή του, «η προκλητική αίσθηση χαλαρότητας που
χαρακτήριζε µία µικρή µειοψηφία δηµοσίων υπαλλήλων φροντίζουµε να σταµατήσει,
ξεκινώντας από το σπίτι µας».
Ανασφάλιστος ένας στους τρεις εργαζόµενους σε τουριστικές επιχειρήσεις
Σε µάστιγα τείνει να εξελιχθεί η ανασφάλιστη εργασία στην Ελλάδα τη θερινή περίοδο, καθώς
κατόπιν ελέγχων εντοπίστηκε ότι ένας στους τρεις εργαζόµενους σε τουριστικές επιχειρήσεις
είναι ανασφάλιστος. Συγκεκριµένα, όπως ανακοινώθηκε, κλιµάκια ελεγκτών της Ε.ΥΠ.Ε.Α.
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε τη συνδροµή της Αστυνοµίας πραγµατοποιούν επαναλαµβανόµενους ελέγχους
σε όλα τα τουριστικά θέρετρα µε στόχο τον εντοπισµό της ανασφάλιστης εργασίας στις
εποχιακές επιχειρήσεις (ταβέρνες, µπαρ, µεζεδοπωλεία, νυκτερινά κέντρα, ξενοδοχεία,
θαλάσσια σπορ, τουριστικά γραφεία) επιβάλλοντας µεγάλα πρόστιµα στους παραβάτες
εργοδότες.
Συνολικά, το µήνα Ιούνιο 2013 ελέγχθηκαν 1.345 επιχειρήσεις και καταγράφηκαν 1.680
ανασφάλιστοι εργαζόµενοι στο σύνολο 4.818.
Επιβλήθηκαν επιτόπου πρόστιµα ύψους 995.000 ευρώ για τη µη τήρηση του βιβλίου
Νεοπροσλαµβανόµενου Προσωπικού και οι συνταχθείσες Εκθέσεις Επιτοπίου Ελέγχου
διαβιβάσθηκαν στα αρµόδια υποκαταστήµατα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την επιβολή εισφορών και
συνακόλουθων προστίµων.
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Υψηλά ποσοστά παραβατικότητας στις τουριστικές επιχειρήσεις διαπιστώνει το Σ∆ΟΕ
Υψηλά ποσοστά παραβατικότητας στις τουριστικές επιχειρήσεις διαπιστώνει το Σ∆ΟΕ, όπως
προκύπτει από οτυς ελέγχους που διενήργησε από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου.
Συγκεκριµένα. πραγµατοποίησε 1.088 ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης, εκµετάλλευσης
παραλιών και θαλασσίων σπορ, νυχτερινά κέντρα, ενοικιαζόµενες κατοικίες, ξενοδοχεία,
καθώς επίσης και σε αδήλωτους εργαζόµενους. Από τους ελέγχους προέκυψε ότι 538
επιχειρήσεις ήσαν παραβάτες και καταλογίσθηκαν 2.473 παραβάσεις.
Προς απόρριψη η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση Εξεταστικής για την ΕΡΤ
Με τη διεξαγωγή ονοµαστικής ψηφοφορίας ολοκληρώνεται το απόγευµα η συζήτηση της
πρότασης του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα και 71 βουλευτών του κόµµατος για τη
σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το θέµα της ΕΡΤ.
Όπως προκύπτει από τις τοποθετήσεις των εισηγητών των κοµµάτων, την πρόταση του
ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζουν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, η Χρυσή Αυγή. Το ΚΚΕ τάσσεται υπέρ της
εξεταστικής, αλλά µε διαφορετικό σκεπτικό από αυτό που διατυπώνει η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.
Το ΠΑΣΟΚ και η ∆ΗΜΑΡ δεν ψηφίζουν υπέρ της πρότασης σύστασης εξεταστικής, αν και
υπογραµµίζουν ότι υπάρχει πολιτική ευθύνη για µια λανθασµένη µονοµερή απόφαση.
Η Ευρώπη χρειάζεται και το ∆ΝΤ απαντά ο Όλι Ρεν στην Β.Ρέντινγκ
Η Ευρώπη χρειάζεται το συνδυασµό της εξειδίκευσης του ∆ΝΤ, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιµετώπιση της κρίσης χρέους της
Ευρωζώνης, δήλωσε ο Επίτροπος για οικονοµικές και νοµισµατικές υποθέσεις Όλι Ρεν,
απορρίπτοντας τις υποδείξεις της Επιτρόπου για θέµατα ∆ικαιοσύνης Β.Ρέντιγνκ ότι η τρόικα
θα έπρεπε να διαλυθεί.
Καµία υποβολή φορολογικής δήλωσης εκτός χρόνου τόνισε ο Χ.Θεοχάρης
«∆εν υπάρχει δυνατότητα παράτασης στις φορολογικές δηλώσεις», ξεκαθάρισε ο Γενικός
Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης το πρωί της Πέµπτης.
Μιλώντας στο Mega, ο κ. Θεοχάρης υποστήριξε ότι οι φορολογούµενοι δεν πρέπει να
αµελήσουν τις υποχρεώσεις τους και τόνισε ότι για την ώρα δεν υπάρχει πιθανότητα να δοθεί
παράταση στις δηλώσεις. «Οι φορολογούµενοι δεν θα µπορούν να υποβάλουν τις φορολογικές
τους δηλώσεις εκτός χρόνου», τόνισε χαρακτηριστικά.
Σηµειώνεται πως οι φοροτέχνες βρίσκονται σε ανοικτή σύγκρουση µε το υπουργείο
Οικονοµικών και οι συνδικαλιστικοί τους φορείς έχουν καλέσει το σύνολο του κλάδου να µην
υποβάλουν δηλώσεις, ως αντίδραση στην κυβερνητική άρνηση.
Προς το 42% το «κούρεµα» καταθέσεων άνω των 100.000 ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου
Την αξιολόγηση της εφαρµογής του κυπριακού µνηµονίου συνεχίζει σήµερα η τρόικα
επικεντρώνοντας στον τραπεζικό τοµέα.
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Πληροφορίες που µετέδωσαν κυπριακά Μέσα Ενηµέρωσης αναφέρουν ότι το τελικό κούρεµα
των καταθέσεων άνω των 100.000 ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου θα περιοριστεί στο 42%. Ένα
κούρεµα καταθέσεων στο 42% µεταφράζεται σε σχεδόν 4 δισ. ευρώ, έναντι 3,18 δισ. ευρώ που
είναι το κούρεµα του 37,5% που ισχύει µέχρι σήµερα.
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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