26 Νοεµβρίου 2013
2013
Δεν θα δίνει προσωρινή σύνταξη ο ΟΑΕΕ σε όσους οφείλουν
Δεν θα απονέμεται προσωρινή σύνταξη στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ εάν κατά την
υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος ο δικαιούχος οφείλει ασφαλιστικές εισφορές με
ανώτατο όριο το ποσό των 20.000 ευρώ.
Σε εγκύκλιο του Οργανισμού σχετική με τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης αναφέρεται
πως μετά την έκδοση της πράξης αναγνώρισης, εφόσον δεν είναι δυνατή η απονομή
οριστικής σύνταξης σε διάστημα τριών μηνών (από την έκδοση), θα απονέμεται
προσωρινή σύνταξη στους δικαιούχους μέσα στην οριζόμενη από το νόμο προθεσμία των
45 ημερών.
Μετά την έκδοση της πράξης αναγνώρισης, εφόσον δεν είναι δυνατή η απονομή
οριστικής σύνταξης σε διάστημα έξι μηνών (από την έκδοση), θα απονέμεται προσωρινή
σύνταξη στους δικαιούχους μέσα στην οριζόμενη από το νόμο προθεσμία των 75 ημερών
από την αναγνώριση. Η προσωρινή σύνταξη δεν θα απονέμεται εάν κατά την υποβολή
του συνταξιοδοτικού αιτήματος οφείλεται - συμπεριλαμβανομένης και της οφειλής από
αναγνώριση χρόνων - ποσό μεγαλύτερο του 30πλασίου του κ.ο. συντάξεων γήρατος του
ΟΑΕΕ (για παλαιούς ασφαλισμένους) ή των νέων ασφαλισμένων (πλήρες ή μειωμένο) με
ανώτατο όριο το ποσό των 20.000 ευρώ.
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Αύριο θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για τον φόρο στα ακίνητα
Στην κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων
(ΕΝΦΙΑ)προχωρά αύριο ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας αφού λάβει
πρώτα εντός της ημέρας την τελική έγκριση της τρόικας, σύμφωνα με το in.gr. Σύμφωνα
με ενημέρωση που παρέσχε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής ο κ.
Στουρνάρας, οι διαδικασίες πρέπει να επιταχυνθούν ώστε η ψήφιση του σχεδίου νόμου
να προχωρήσει πριν την ψήφιση του σχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού κάτι που
αναμένεται στις 7 Δεκεμβρίου. Έτσι, αν και αρχικά είχε προγραμματισθεί το νομοσχέδιο
να παρουσιαζόταν πρώτα στους βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, πριν κατατεθεί στο
Κοινοβούλιο τελικά αυτό δεν θα γίνει.
Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες δεν αποκλείονται μικροδιορθώσεις κατά τη διάρκεια
της συζήτησης στη Βουλή, χωρίς να ανατρέπεται η φιλοσοφία του νομοσχεδίου. Πάντως,
στο τελικό σχέδιο νόμου του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων δεν θα αίρονται οι
αδικίες που προκαλούνται εξαιτίας του γεγονότος ότι οι αντικειμενικές αξίες βρίσκονται
σε
εξωπραγματικά
επίπεδα
σε
σχέση
με
τις
εμπορικές
αξίες.
Στουρνάρας: Προϋπολογισμός χωρίς μέτρα λιτότητας
Έχουμε προϋπολογισμό και αυτός δεν περιλαμβάνει μέτρα λιτότητας, διαβεβαίωσε ο
υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην
εκπομπή Ανατροπή του Γιάννη Πρετεντέρη. Ο ίδιος τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν
αποδέχεται ότι υπάρχει δημοσιονομικό κενό, διευκρινίζοντας ότι το ζήτημα είναι ποια θα
είναι τα κατάλληλα μέτρα για να επιτευχθούν οι στόχοι. Όπως εκτίμησε η συμφωνία θα
κλείσει στο ένα δισ. ευρώ, ωστόσο όπως είπε η τρόικα δεν έχει συμφωνήσει ακόμη.
Για τους πλειστηριασμούς είπε ότι θα βρει μέσες λύσεις σημειώνοντας ότι θα υπάρξει
μεταβατική περίοδος για την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Το μέλλον των ΕΑΣ στο επίκεντρο του συμβουλίου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
Το ζήτημα της επίτευξης του μνημονιακού στόχου των 4.000 απολύσεων έως το τέλος
του έτους αποτελεί το θέμα της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης, το απόγευμα της Τρίτης.
«Κλειδί» για το γρίφο αποτελεί το μέλλον των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (ΕΑΣ),
ενώ θα εξεταστεί και η λίστα των υπό κατάργηση ή συγχώνευση οργανισμών του
Δημοσίου.
Μείωση της αδήλωτης εργασίας καταγράφουν τα στοιχεία του υπουργείου
Εργασίας
Μειωμένη εμφανίζεται η αδήλωτη εργασία σύμφωνα με τα στοιχεία του ειδικού
επιχειρησιακού σχεδίου «Άρτεμις», του υπουργείου Εργασίας που αφορούν τα
αποτελέσματα ελέγχων που διενεργήθηκαν σε όλη τη χώρα στο διάστημα από 15
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Σεπτεμβρίου έως 31 Οκτωβρίου 2013, από κλιμάκια της Οικονομικής Αστυνομίας και των
ελεγκτικών μηχανισμών του υπουργείου Εργασίας.
Συγκεκριμένα, στο διάστημα 15 Σεπτεμβρίου έως 31 Οκτωβρίου 2013, στο πλαίσιο του
ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου «Άρτεμις» διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 3.931 επιχειρήσεις.
Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας 371 επιχειρήσεις, βρέθηκαν να απασχολούν
αδήλωτους εργαζόμενους (ποσοστό 9,44%).
Στην επιβολή του μεγαλύτερου, ιστορικά, προστίμου (10.550 ευρώ) σε όσους δεν
δηλώνουν και δεν ασφαλίζουν τους εργαζομένους τους, το οποίο επιβάλλεται άμεσα και
επιτόπια, απέδωσε τη μείωση της ανασφάλιστης εργασίας σχολιάζοντας τα
αποτελέσματα του επιχειρησιακού σχεδίου «Άρτεμις» ο υπουργός Εργασίας Γιάννης
Βρούτσης.
Μειωμένη παραγωγή εμφάνισαν δύο στους τρεις βιομηχανικούς κλάδους στο
9μηνο 2013
Μειωμένη παραγωγή εμφανίζουν το 2013 οι δύο στους τρεις κλάδους της ελληνικής
μεταποιητικής βιομηχανίας, αν και η επιβράδυνση της πτώσης της συνολικής της
παραγωγής, σε σχέση με το 2012, είναι αξιοσημείωτη. Συγκεκριμένα, κάμψη της
παραγωγής παρουσιάζουν, σύμφωνα με τα διαθέσιμα έως και τον Σεπτέμβριο στοιχεία,
οι 16 από τους 24 κλάδους, σε επίπεδα που υπολείπονται των επιπέδων παραγωγής που
είχαν το έτος 2005, ακόμη και κατά 80%.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική μεταποιητική βιομηχανική παραγωγή το εννεάμηνο
Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2013 μειώθηκε, ως γνωστόν, σε σύγκριση με την ίδια χρονική
περίοδο του 2012, κατά 1,2%, σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από εκείνα του 2005
κατά 27%, όταν στην αντίστοιχη μέτρηση του προηγούμενου έτους η μείωση ήταν 5,8%
Γεωργιάδης: Έχω δεχθεί πιέσεις από φαρμακοβιομήχανους
Νέο επεισόδιο στην αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον υπουργό Υγείας και
το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με αιχμή το θέμα της τιμολόγησης φαρμάκων
σημειώθηκε στη Βουλή, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να κατηγορεί για μία ακόμη φορά τον
ΣΥΡΙΖΑ ότι τάσσεται στο πλευρό των φαρμακοβιομηχάνων. Αφορμή στάθηκε η συζήτηση
επίκαιρης ερώτησης της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, Βασιλικής Κατριβάνου, η οποία
παρατήρησε πως «τις τελευταίες ημέρες παρακολουθούμε στις τηλεοράσεις μία
"Γεωργιάδα"» την ώρα που «ο κόσμος δεν μπορεί να βρει τα φάρμακά του, τα πληρώνει
από την τσέπη του, και αναγκάζεται να διακόψει τη θεραπεία του».
Επεσήμανε ακόμη ότι το πρόβλημα με την πολιτική τιμών είναι ότι προωθείται «χωρίς
σχέδιο» και «με βάση λογιστικούς υπολογισμούς που υπαγορεύει η τρόικα». Απαντώντας
ο κ. Γεωργιάδης τόνισε πως επειδή η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη για τους συμπολίτες
μας, το να τους πουλάνε οι βιομήχανοι τα φάρμακα φθηνότερα είναι καλύτερο για τους
φτωχούς ανθρώπους.
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Πέντε χλμ παραλίας στους Θεσσαλονικείς από την 1η Δεκεμβρίου
Η αναπλασμένη Νέα Παραλία θα ανοίξει για τους Θεσσαλονικείς από την Κυριακή 1η
Δεκεμβρίου. Το έργο καλύπτει το τμήμα της παραλίας από το Βασιλικό Θέατρο μέχρι τους
Ναυταθλητικούς Ομίλους και παραδίδεται όχι στο σύνολό του, καθώς θα παραδοθούν
επτά πάρκα και υπολείπονται άλλα δύο. Πάντως, τα επίσημα εγκαίνια της Νέας Παραλίας
θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη, οπότε θα παραδοθεί επίσημα το έργο.
Δύο είναι οι πονοκέφαλοι για τη δημοτική αρχή αναφορικά με τη Νέα Παραλία και
συγκεκριμένα, η συντήρησή της καθώς και η ενοικίαση των μικρών οικημάτων κυλικείων σε ορισμένα πάρκα που ανήκουν στη Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου (ΚΕΔ). Ο
δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης εξέφρασε την ελπίδα ότι θα ξεπεραστεί το πρόβλημα.
Στις 6 ∆εκεµβρίου θα αποφασιστεί αν θα αναβληθεί η δίκη Παπαγεωργόπουλου για την
Παγία
Στις 6 Δεκεμβρίου θα αποφασίσει το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης αν
θα αναβληθεί η εκδίκαση της υπόθεσης της λεγόμενης «παγίας προκαταβολής», ενός
ακόμη σκανδάλου στη διαχείριση των οικονομικών του δήμου Θεσσαλονίκης, για το
οποίο κατηγορούνται συνολικά 16 άτομα μεταξύ των οποίων ο πρώην δήμαρχος
Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος.
Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται είναι απιστία, απάτη από κοινού, ψευδής βεβαίωση,
ενώ στη διαχειρίστρια αποδίδεται και το αδίκημα της πλαστογραφίας. Σύμφωνα με τη
δικογραφία που έχει σχηματιστεί, η ζημιά που υπέστη ο δήμος φτάνει το ποσό των
1.168.563 ευρώ.
Σκληρή λιτότητα ψηφίζει η Λισαβόνα, στο δρόμο καλούν τα συνδικάτα
Την οριστική της έγκριση στον προϋπολογισμό αυστηρής λιτότητας καλείται να δώσει
την Τρίτη η Βουλή της Πορτογαλίας, στον οποίο περιέχονται μέτρα που σχεδόν σίγουρα
θα αμφισβητηθούν στο Ανώτατο Δικαστήριο. Σε κινητοποιήσεις «αγανάκτησης,
διαμαρτυρίας και αγώνα» έχει καλέσει το μεγαλύτερο συνδικάτο της χώρας, το CGTP, με
πορείες και συγκεντρώσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις.
Ο προϋπολογισμός, που είχε ήδη πάρει την πρώτη έγκριση στις αρχές Νοεμβρίου και
ψηφίζεται την Τρίτη, προβλέπει μειώσεις σε μισθούς του δημόσιου τομέα ενώ μέρος του
σχεδίου εξοικονόμησης δαπανών είναι και η περικοπή συντάξεων για συνταξιούχους της
δημοσίου (μέτρο που περιλαμβάνεται σε ξεχωριστό νομοσχέδιο). Όπως αναφέρει το
Reuters, τα δύο παραπάνω μέτρα σχεδόν σίγουρα θα οδηγηθούν στο Ανώτατο
Δικαστήριο.
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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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