25 Απριλίου 2013
2013
Συμψηφισμός οφειλών Δημοσίου - ιδιωτών
Μεγάλη ανάσα σε χιλιάδες φορολογούμενους, επιχειρηματίες και επιτηδευματίες στους
οποίους οφείλονται χρήματα από φορείς του Δημοσίου, θα δώσει νομοσχέδιο του
υπουργείου Οικονομικών που θα προβλέπει ότι κάθε βεβαιωμένος φόρος, ληξιπρόθεσμη
οφειλή, ακόμη και χρέη σε διαδικασία ρύθμισης θα μπορεί να συμψηφίζονται με ποσά που
οφείλει το Δημόσιο στους φορολογούμενους.
Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας ‘Τα Νέα’, η ρύθμιση θα ενταχθεί στο
φορολογικό νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή εντός
διμήνου. Με τη ρύθμιση θα επιτρέπεται ο συμψηφισμός οφειλών και απαιτήσεων μεταξύ
ιδιωτών και Δημοσίου, σε όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, όπως δήμοι,
περιφέρειες, ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία ΝΠΙΔ κλπ.
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Ειδική αργία διατραπεζικών συναλλαγών η 1η Μαΐου
Η 1η Μαΐου είναι ημέρα ειδικής αργίας για τις διατραπεζικές συναλλαγές και δεν θα
λειτουργεί το πανευρωπαϊκό διατραπεζικό σύστημα πληρωμών TARGET2, σύμφωνα με
ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.
Την 1η Μαΐου, τα καταστήματα των τραπεζών θα παραμείνουν μεν ανοιχτά, καθώς η
ημέρα αυτή είναι εργάσιμη για το προσωπικό, ωστόσο, θα παρέχουν περιορισμένη
εξυπηρέτηση στο συναλλακτικό κοινό, δεδομένου ότι η μη λειτουργία του Συστήματος
TARGET2 δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση ορισμένων ηλεκτρονικών διατραπεζικών
συναλλαγών. Οι συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στα πιστωτικά ιδρύματα την
ημέρα της ειδικής αργίας θα καταχωρηθούν στα συστήματά τους με ημερομηνία της
επόμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή 2 Μαΐου.
Ξεκινούν σήμερα οι διαβουλεύσεις ΓΣΕΕ-εργοδοτών για την Εθνική Συλλογική
Σύμβαση
Η πρώτη συνάντηση της ΓΣΕΕ με τους εργοδοτικούς φορείς (ΣΕΒ - ΓΣΕΒΕΕ - ΕΣΕΕ - ΣΕΤΕ)
για την υπογραφή νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας θα
πραγματοποιηθεί σήμερα.
Η Συνομοσπονδία θέτει ως αφετηρία των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τη νέα
ΕΓΣΣΕ τη συμφωνία του Φεβρουαρίου του 2012 με τις εργοδοτικές οργανώσεις, η οποία
προβλέπει μεταξύ άλλων κατώτατο μισθό 751,39 ευρώ.
ICAP:Μία στις δύο επιχειρήσεις σχεδιάζει επενδύσεις για το 2013
Σε επενδύσεις προτίθενται να προχωρήσουν μία στις δύο επιχειρήσεις το 2013, όπως
προκύπτει από έρευνα της ICAP που παρουσιάστηκε, χθες, στη σύσκεψη υπό τον
πρωθυπουργό στο Μαξίμου.
Σύμφωνα με την έρευνα, που πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο υπό την αιγίδα του
υπουργείου Ανάπτυξης σε δείγμα 1.095 επιχειρήσεων με τζίρο άνω του ενός εκατομμυρίου
ευρώ, οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις εκτιμάται ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων
(58%) θα οδηγήσουν σε αύξηση των θέσεων εργασίας.
Σε πτωτική πορεία και το 2011 οι δαπάνες υγείας, επιβεβαιώνει η ΕΛΣΤΑΤ
Νέα μείωση κατά 12,4% σημείωσαν το 2011, σε σχέση με το 2010, οι συνολικές δημόσιες
τρέχουσες δαπάνες υγείας, ενώ περιορισμός κατά 12,2% είχε καταγραφεί το 2010 σε
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σύγκριση με το 2009. Παράλληλα, η συμβολή του δημόσιου τομέα στη συνολική τρέχουσα
δαπάνη,
περιορίστηκε
από
69,5%
το
2009
σε
65,9%
το
2011.
Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία για τις δαπάνες υγείας σε εθνικό επίπεδο, με βάση το
σύστημα λογαριασμών υγείας του ΟΟΣΑ, που δημοσιοποιεί για πρώτη φορά η Ελληνική
Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η συνολική ιδιωτική τρέχουσα
δαπάνη παρουσίασε μείωση κατά 5,6% το 2010 έναντι του 2009 και περαιτέρω μείωση
κατά 4,4% το 2011 ως προς το 2010.
Ποινικές διώξεις κατά των 11 του κυκλώματος των φαρμάκων
Στην εισαγγελία Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν οι έντεκα συλληφθέντες
που κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομης εισαγωγής και διακίνησης
φαρμάκων εξωσωματικής γονιμοποίησης, έπειτα από επιχείρηση των διωκτικών αρχών
σε
Αθήνα,
Θεσσαλονίκη
και
άλλες
πόλεις
της
περιφέρειας.
Σε βάρος των έντεκα συλληφθέντων, μεταξύ αυτών γιατροί, φαρμακοποιοί και
ιδιοκτήτες φαρμακευτικών εταιρειών, ασκήθηκε ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα
κι ένα πλημμέλημα. Τα κακουργήματα αφορούν τις πράξεις της εγκληματικής
οργάνωσης, της λαθρεμπορίας και της παραβίασης του νόμου για την υποβοηθούμενη
αναπαραγωγή με πώληση ωαρίων με αντάλλαγμα.
Ξεπερνά το 40% η αδήλωτη εργασία στην Ελλάδα
Το 40,5% των εργαζομένων είναι ανασφάλιστοι, ενώ το 52% των επιχειρήσεων στην
Ελλάδα απασχολούν ανασφάλιστο ή αδήλωτο προσωπικό, σύμφωνα με τα στοιχεία της
Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου και Ασφάλισης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
(ΕΥΠΕΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων της ΕΥΠΕΑ, μόνο το Μάρτιο, από τις 1.891
επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν, οι 979 απασχολούσαν ανασφάλιστους εργαζόμενους και
από τους 7.959 εργαζόμενους που απασχολούνταν στις επιχειρήσεις αυτές οι 2.295 ήταν
ανασφάλιστοι.
Στην Expo Aegean 2013 το ΒΕΘ
Μέχρι την Παρασκευή 24 Μαΐου μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, τα μέλη
του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, για συμμετοχή στο 1Ο Ελληνοτουρκικό
Εμπορικό, Τουριστικό και Πολιτιστικό Φεστιβάλ Expo Aegean 2013. Η διοργάνωση, στην
οποία προτίθεται να συμμετάσχει το ΒΕΘ, θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της μαρίνας
Μυτιλήνης από τις 14 έως τις 17 Ιουνίου.
Η έκθεση έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών
Νήσων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου
Αιγαίου, του Επιμελητηρίου Λέσβου, του Ελληνο-Τουρκικού Επιμελητηρίου Αθηνών, του
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Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με συμμετοχή επιχειρήσεων – φορέων από την
Ελλάδα και την Τουρκία.
Δύο ημερίδες με θέμα την επιχειρηματικότητα και τον τουρισμό όπως διαμορφώνονται
σήμερα, περίπτερα δύο διαστάσεων [3Χ3 τμ & 5Χ5 τμ], αίθουσα συσκέψεων με
διερμηνείς, εμπορικά forum, μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικά δρώμενα, θα
αποτελέσουν τον πυρήνα της έκθεσης.
Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στην ‘Expo Aegean 2013’ μπορούν να επικοινωνούν με
το γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του Β.Ε.Θ., στα τηλέφωνα: 2310-271708 & 2310271854.
Στον Λέτα η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στην Ιταλία
Στον Ενρίκο Λέτα ανέθεσε ο πρόεδρος της Ιταλίας Τζόρτζιο Ναπολιτάνο το δύσκολο έργο
του σχηματισμού κυβέρνησης συνασπισμού.
Ο Λέτα, σε δηλώσεις του μετά την συνάντησή του με τον Ναπολιτάνο αναφέρθηκε στην
ανάγκη να δοθεί τέλος στην ακυβερνησία. «Εξήντα ημέρες μετά τις εκλογές, η χώρα
χρειάζεται κυβέρνηση. Ως γνώστης αυτής της πραγματικότητας δέχθηκα το βάρος της
ευθύνης που μου ανατέθηκε, το οποίο είναι ίσως ακόμη μεγαλύτερο από αυτό που θα
μπορούσα να σηκώσω» είπε ο Λέτα.
Ο 46χρονος πολιτικός είναι ανιψιός του επιτελάρχη του πρώην πρωθυπουργού, Σίλβιο
Μπερλουσκόνι, Τζιάνι Λέτα και θεωρείται μετριοπαθής και αποδεκτός από την
Κεντροδεξιά. Υπήρξε ευρωβουλευτής και τρεις φορές υπουργός στη διάρκεια της
ταραχώδους κυβέρνησης υπό τον Ρομάνο Πρόντι.
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