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Σε αναζήτηση κοινού τόπου για το ελληνικό χρέος ΕΕ και ∆ΝΤ
Νέο θρίλερ προβλέπεται στη συνεδρίαση του Eurogroup σήµερα, στις Βρυξέλλες, καθώς µέχρι
την Κυριακή δεν είχε οριστικοποιηθεί η συµφωνία για την εξασφάλιση της βιωσιµότητας του
χρέους και την εκταµίευση της δόσης, παρά την τηλεδιάσκεψη των «17» το Σάββατο. Όπως
ανέφερε χαρακτηριστικά κορυφαίο στέλεχος του υπουργείου Οικονοµικών «είµαστε σχεδόν στο
ίδιο σηµείο». Κι αυτό γιατί στην τηλεδιάσκεψη του Σαββάτου µπορεί να υπήρξε επί της αρχής
συµφωνία σε τρία σηµεία, ωστόσο οι πολιτικές επιλογές δεν έχουν γίνει ακόµη
ακόµη και ειδικά σε ότι
αφορά το κρίσιµο ζήτηµα του «κουρέµατος» του χρέους.
Σε πέντε άξονες η ενοποίηση του πλαισίου είσπραξης φόρων και εισφορών
Η ενοποίηση των διαδικασιών είσπραξης φόρων και κοινωνικών εισφορών προωθείται στο
πλαίσιο των µνηµονιακών υποχρεώσεων
χρεώσεων που έχει αναλάβει η χώρα. Όπως επισηµαίνει σε σχετικό
δηµοσίευµα η εφηµερίδα «Ναυτεµπορική», σύµφωνα µε εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, οι
άξονες υλοποίησης του έργου είναι πέντε και το χρονοδιάγραµµα προβλέπει
προπαρασκευαστικές ενέργειες, µε την
την ενοποίηση της διαδικασίας είσπραξης ληξιπρόθεσµων
οφειλών ασφαλιστικών Ταµείων από τα µέσα του 2013. Η πλήρης ενσωµάτωση της είσπραξης
των ασφαλιστικών εισφορών στη φορολογική διοίκηση εκτιµάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί µέχρι
την 1η Ιουλίου 2017. Σε πρώτη
η φάση θα ενοποιηθεί η είσπραξη των καθυστερούµενων
ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλιστικών ταµείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
ΙΚΑ
ΟΑΕΕΟΓΑ και ΕΤΑΑ σε µια
βελτιωµένη εισπρακτική λειτουργία εντός του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΙΚΑ ΕΤΑΜ και σε δεύτερη φάση, οι λειτουργίες
είσπραξης και συλλογής όλων
ν αυτών των Ταµείων θα ενσωµατωθούν σταδιακά εντός της
φορολογικής διοίκησης
«Σε έναν χρόνο, θα έχουµε γίνει ανταγωνιστικοί» λέει ο Γιώργος Προβόπ
Προβόπoυλος
Ο διοικητής της ΤτΕ Γιώργος Προβόπουλος εκτιµά ότι το 2014 θα είναι η χρονιά της ανάκαµψης,
θεωρώντας επίσης ότι στο τέλος του επόµενου χρόνου η ελληνική οικονοµία θα έχει ανακτήσει
πλήρως την ανταγωνιστικότητά της, όπως αναφέρει σε συνέντευξή του στο Βήµα της Κυριακής.
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Για µία χώρα εντός νοµισµατικής ένωσης, «δεν υπάρχει άλλος τρόπος για την αποκατάσταση της
απώλειας ανταγωνιστικότητας εκτός από την εσωτερική υποτίµηση», τονίζει ο κ. Προβόπουλος.
Συνεχίζει τις κινητοποιήσεις η ΠΟΕ - ΟΤΑ
Συνεχίζουν οι εργαζόµενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση τις καταλήψεις σε γραφεία προσωπικού,
δηµαρχεία και δηµοτικά κτίρια µέχρι και αύριο, όπως αποφάσισε την Παρασκευή η ΠΟΕ
ΠΟΕ-ΟΤΑ,
αντιδρώντας
ιδρώντας στο µέτρο της διαθεσιµότητας των υπαλλήλων.
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