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Ενδεχόμενο να μην υπάρξουν αλλαγές στο μέτρο της συλλογής αποδείξεων
Αποσύρθηκε με εντολή του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα η πρόταση που
είχαν καταθέσει οι υπηρεσίες του υπουργείου και προέβλεπε πως η εφορία θα
αναγνώριζε μόνον το 50% της αξίας των αποδείξεων από σούπερ μάρκετ,
πολυκαταστήματα και πρατήρια καυσίμων.
Η δημοσιοποίηση της σχετικής πρότασης προκάλεσε αντιδράσεις, με αποτέλεσμα να
ζητηθεί η άμεση απόσυρση της και η κατάθεση εναλλακτικών. Αν και η απόφαση για το
ποιες αποδείξεις θα αναγνωρίζει η εφορία (οι δαπάνες για τις οποίες απαιτείται η
προσκόμιση αποδείξεων, πως θα γίνεται ο επιμερισμός των αποδείξεων μεταξύ των
συζύγων, οι κατηγορίες φορολογουμένων που εξαιρούνται, κ.α.) αναμένεται να εκδοθεί
το προσεχές διάστημα πλέον δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο το μέτρο της συλλογής
αποδείξεων να διατηρηθεί ως έχει σήμερα.
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Στουρνάρας: Η τρόικα δεν ζητεί νέα μέτρα
Η τρόικα δεν ζητεί νέα μέτρα, υποστήριξε ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας
εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου, ενώ επανέλαβε την εκτίμηση ότι «βρισκόμαστε προς
το τέλος του προγράμματος». Ο κ. Στουρνάρας έκανε λόγο για συνεχή και σκληρή
διαπραγμάτευση, ωστόσο υποστήριξε πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.
Ανώτατη πηγή του υπουργείου Οικονομικών ανέφερε χθες πως η τρόικα θα επιστρέψει
στην Αθήνα στις αρχές Φεβρουαρίου, που σημαίνει νέα μικρή καθυστέρηση στην άφιξή
της. Υπενθυμίζεται πως οι ελεγκτές επρόκειτο να έρθουν στα μέσα Ιανουαρίου, ώστε να
υπάρξει συμφωνία μέχρι το Eurogroup της 27ης Ιανουαρίου.
ΚΕΠΕ: Κατάργηση του κατώτατου μισθού για τους νέους
Την ώρα που εξετάζεται νέο πλαίσιο για τις ομαδικές απολύσεις, το ΚΕΠΕ προτείνει την
κατάργηση του κατώτατου μισθού έως ένα έτος για τους νέους ως ένα μέτρο που θα
φέρει αποτέλεσμα για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Όπως τονίζει, δε, δεν υπάρχουν
περιθώρια εφησυχασμού και η λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της ανεργίας πρέπει
να ληφθούν άμεσα.
Σύμφωνα με την ανάλυση, για νέους ανέργους 15 - 29 το ΚΕΠΕ προτείνει την κατάργηση
του κατώτατου μισθού έως ένα έτος από την πρόσληψή τους, ώστε να δίνεται ισχυρό
κίνητρο στην επιχείρηση για να προχωρήσει σε πρόσληψη και να κρίνει την
καταλληλότητα του εργαζομένου. Ωστόσο, τονίζεται ότι παράλληλα πρέπει να ενισχυθεί
η δράση του ΣΕΠΕ με τη θέσπιση κινήτρων αποδοτικότητας, προς αποφυγή παραβάσεων
της εργατικής νομοθεσίας (ωράριο, συνθήκες απασχόλησης, κτλ.).
Ακόμη για ανέργους ανεξαρτήτου ηλικίας προτείνει μεταξύ άλλων την αντικατάσταση
του επιδόματος ανεργίας με επίδομα απασχόλησης στα πρότυπα της επιταγής εργασίας,
με ιδιαίτερη βαρύτητα στην περίπτωση των νέων και των εργαζομένων κοντά στη
συνταξιοδότηση, αφού αποφεύγεται η αποθάρρυνση και η απαξίωση του ανθρώπινου
κεφαλαίου που ενσωματώνουν.
Νέο πλαίσιο για τις ομαδικές απολύσεις
Σε νέο πλαίσιο για την εξέταση των αιτημάτων επιχειρήσεων για ομαδικές απολύσεις
οδηγεί απόφαση του που ελήφθη ομόφωνα από το σύνολο των κοινωνικών εταίρων,
εργοδοτών (ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΤΕ) και εργαζομένων (ΓΣΕΕ), καθώς και τα υπουργεία
Εργασίας και Οικονομικών. Το νέο πλαίσιο συνοδεύεται από μέτρα προστασίας των
εργαζομένων, ενώ προβλέπει τη γνωμοδότηση ειδικής επιτροπής που θα λειτουργεί ως
ασφαλιστική δικλείδα.
Με βάση την απόφαση, προκειμένου να εξεταστεί το αίτημα για ομαδική απόλυση
εργαζομένων, θα πρέπει ο φάκελος στοιχείων της επιχείρησης να περιέχει ενδεικτικά:
i) την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία για τη θέση της
στην αγορά και τις προοπτικές βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας της, ii) στοιχεία
της στελέχωσης της επιχείρησης και του κόστους εργασίας κατά την τελευταία τριετία
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σχετικά με τον αριθμό των εργαζομένων ανά ειδικότητα και το ετήσιο κόστος εργασίας
καθώς και στοιχεία για το ανθρώπινο δυναμικό που υπηρετεί κατά το χρόνο σύνταξης
της μελέτης, iii) αιτιολόγηση της αναγκαιότητας των ομαδικών απολύσεων.
Εξοντωτικά για το 71% των επιχειρήσεων τα πρόστιμα της εφορίας
Εξοντωτικά θεωρεί το 71% των επαγγελματιών τα πρόστιμα της εφορίας για τις
επιχειρήσεις και το 27% εκτιμά ότι δεν θα έχουν αποτέλεσμα στη μάχη κατά της
φοροδιαφυγής. Αυτό προκύπτει από δημοσκόπηση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
Αθηνών, σε δείγμα 1.262 απαντήσεων που διεξήχθη από τις 21 έως τις 23 Ιανουαρίου.
Πιο συγκεκριμένα για το όριο των 500 ευρώ για πληρωμές με κατάθεση στην τράπεζα, το
85% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι θα φέρει σοβαρά προβλήματα στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, ενώ για το πρόστιμο των 10.550 ευρώ για την μη αναγραφή εργαζόμενου
στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), το 59% πιστεύει ότι είναι εξοντωτικό για τις
επιχειρήσεις και το 26% ότι δεν θα έχει αποτέλεσμα στην μάχη της φοροδιαφυγής. Τέλος,
για την μηνιαία υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων που συντομεύει τον χρόνο
ενημέρωσης των βιβλίων σε 15 μέρες, το 93% πιστεύει ότι η προθεσμία είναι εξοντωτική
για τις επιχειρήσεις και τους λογιστές.
Ποιες αλλαγές επέρχονται στις διαδικασίες αδειοδότησης επιχειρήσεων
Η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων θα τεθεί σήμερα σε
διυπουργική σύσκεψη. Σύμφωνα με πηγές ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Κωστής Χατζηδάκης
προτίθεται να καταθέσει το νομοσχέδιο -με τις προτάσεις του ΟΟΣΑ- για την
απελευθέρωση αγορών και υπηρεσιών μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.
Στο σκέλος της απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων η κυβέρνηση
προωθεί ένα απλό σύστημα «δήλωσης συμμόρφωσης» των επιχειρήσεων, θα
θεσμοθετήσει το να μη γίνονται έλεγχοι εκ των προτέρων αλλά έλεγχοι κατά τη
λειτουργία από πιστοποιημένους και μόνον φορείς, ενώ το σύνολο των διαδικασιών θα
παρακολουθείται από ένα κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης.
Ενδιαφέρον Αργεντινού μεγιστάνα για τα ελληνικά αεροδρόμια
Προσφορές για 21 ελληνικά αεροδρόμια αναμένεται να υποβάλει στον εν εξελίξει
διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ ο Αργεντίνος επιχειρηματίας Εδουάρδο Εβρεκιάν. Στο πλαίσιο
του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός ο Εβρεκιάν, δήλωσε πως η εταιρεία
του Corporate America εξετάζει να επεκταθεί στη Νότια Ευρώπη μέσω της εξαγοράς
ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων. Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Εβρεκιάν
αποκάλυψε ότι θα υποβάλει προσφορές για 21 ελληνικά αεροδρόμια.
Η ελληνική κυβέρνηση προωθεί τη σταδιακή λειτουργική ανεξαρτητοποίηση των
τοπικών αεροδρομίων μέσω της κατηγοριοποίησής τους σε ομάδες που αργότερα θα
αποκρατικοποιηθούν βάσει παραχωρήσεων ή που διαφορετικά θα ρευστοποιηθούν ως
αποτέλεσμα κάποιας συναλλαγής ή σειράς συναλλαγών. Ύστερα από μία τέτοια
αποκρατικοποίηση, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας θα διατηρήσει τον ρόλο του
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ρυθμιστή των αεροναυτικών υπηρεσιών και του πάροχου υπηρεσιών ελέγχου εναέριας
κυκλοφορίας.
Το ΤΑΙΠΕΔ διενεργεί διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό για την αξιοποίηση δύο ομάδων που
απαρτίζονται από 14- 20 περιφερειακά αεροδρόμια, μέσω παραχώρησης της
εκμετάλλευσής τους σε ιδιώτες επενδυτές.
Αδ.Γεωργιάδης:
φαρμάκων

Όχι
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συνταγογραφούμενων

Την αντίθεσή του στην απελευθέρωση των Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενων
Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) επανέλαβε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, διαμηνύοντας
προς το -συναρμόδιο για το θέμα- υπουργείο Ανάπτυξης ότι η συγκεκριμένη
μεταρρύθμιση χρειάζεται και τη δική του υπογραφή. «Το ΜΗΣΥΦΑ είναι φάρμακο δεν
είναι καραμέλες, μπορεί να έχει παρενέργειες μαζί με άλλα φάρμακα» δήλωσε στον ΣΚΑΙ.
«Τον κ. Χατζηδάκη τον σέβομαι, τον θεωρώ καλό πολιτικό, ο κ. Χατζηδάκης είναι
υπεύθυνος για την ανάπτυξη αλλά ο τομέας δημόσιας υγείας αφορά εμένα. Για να γίνουν
οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να αποφασίσουν και οι δυο. Θα βρούμε το σημείο για τη
βέλτιστη συμφωνία» συμπλήρωσε. Υποστήριξε, επίσης, το αμερικανικό μοντέλο της
πλήρους απελευθέρωσης της πώλησης φαρμάκων δεν υπάρχει στην Ευρώπη και στις
ΗΠΑ δέχεται μεγάλη κριτική για την αποτελεσματικότητά του.
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Ελεύθερος με την επιβολή χρηματικής εγγύησης 500.000 ευρώ αφέθηκε μετά την
μαραθώνια απολογία του, ο Μιχάλης Ματαντός, κατηγορούμενος στην υπόθεση των
εξοπλιστικών προγραμμάτων. Ο εφοπλιστής που αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της
δωροδοκίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, με τη
σύμφωνη γνώμη Ανακριτών και Εισαγγελέα, κρίθηκε ότι πρέπει να αφεθεί ελεύθερος με
την επιβολή μόνο χρηματικής εγγύησης.
Ο κ. Ματαντός, ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος Λονδίνου, φέρεται ως αντιπρόσωπος της
Ferrostaal και μέσω της εταιρείας του ΜΙΕ, να διακινούσε χρήματα που προορίζονταν για
«ωφέλιμες πληρωμές».
Τρεις αιματηρές εκρήξεις σε διαφορετικά σημεία συγκλονίζουν το Κάιρο
Μπαράζ βομβιστικών επιθέσεων συγκλονίζει το Κάιρο, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες
για βαθύτερη περιδίνηση της χώρας στην κρίση: Τρεις ξεχωριστές εκρήξεις, με διαφορά
ωρών, έπληξαν σημεία στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα με στόχους τις δυνάμεις ασφαλείας.
Η πρώτη επίθεση έγινε τα ξημερώματα με στόχο το αρχηγείο της αστυνομίας ενώ
ελάχιστες ώρες αργότερα δεύτερη έκρηξη σημειώθηκε με στόχο διμοιρία κοντά σε
σταθμό του μετρό -για να ακολουθήσει τρίτη επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στην Γκίζα.
Οι επιθέσεις έχουν ισχυρό συμβολισμό –καθώς γίνονται την παραμονή της τρίτης
επετείου της εξέγερσης που είχε καταλήξει στην πτώση του Μουμπάρακ.
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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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