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ΟΑΕΕ: Μέχρι το 2015 θεώρηση βιβλιαρίων για τους οφειλέτες με εισόδημα 12.000
ευρώ
Όσοι ασφαλισμένοι οφείλουν από το 2011 και εντεύθεν ασφαλιστικές εισφορές και το
φορολογητέο εισόδημά τους έχει όριο κατά μέσο όρο τις 12.000, μπορούν με αίτησή τους
να απευθυνθούν στον ΟΑΕΕ και στο Ταμείο των Αυτοαπασχολούμενων (ΕΤΑΑ)
προκειμένου να θεωρηθούν τα βιβλιάρια των ίδιων και των οικογενειών τους μέχρις τις
28 Φεβρουαρίου του 2015.
Αυτό ανακοίνωσε από την Βουλή ο υφυπουργός Εργασίας Βασίλης Κεγκέρογλου,
απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Κασσή,
σημειώνοντας πως 20 εκατ. ευρώ από το πρωτογενές πλεόνασμα βρίσκονται διαθέσιμα
στον ΕΟΠΥΥ ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη των
ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ, του ΤΣΜΕΔΕ και του ΟΓΑ.
Ο ερωτών βουλευτής ωστόσο ζήτησε ειδική ρύθμιση με διεύρυνση του αριθμού των
δόσεων για εκείνους που οφείλουν στα ασφαλιστικά ταμεία και βεβαιωμένα δεν μπορούν
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να ανταποκριθούν. Όπως είπε ο κ. Κεγκέρογλου το πρώτο θέμα είναι, υπό τις υπάρχουσες
οικονομικές συνθήκες, να μπορούν οι οφειλέτες αυτοί να ενταχθούν σε ένα βιώσιμο
σύστημα αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων. «Η ρύθμιση που υπήρχε έχει βελτιωθεί
πολύ. Ωστόσο όπως φαίνεται από τα στοιχεία ένας μεγάλος αριθμός, μικρών κυρίως
επαγγελματιών, είναι εκτός αυτής. Χρειάζεται προσαρμογή της ρύθμισης. Δεν ξέρω ποιος
θα είναι ο τρόπος, μπορεί να μην είναι καν σύστημα δόσεων, πάντως πρέπει να αφορά
όσους δεν μπορούν να πληρώσουν για συγκεκριμένους λόγους κι όχι εκείνους που
μπορούν και κάνουν το κορόιδο» ανέφερε.
Τρίμηνη παράταση για τη δήλωση Πόθεν Έσχες
Τρίμηνο χρονικό περιθώριο για την υποβολή της δήλωσης Πόθεν Έσχες, μετά τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχουν από εφέτος οι
φορολογούμενοι. Διάταξη που περιλαμβάνεται στο νόμο «Κύρωση της Διεθνούς
Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας» προβλέπει πως η δήλωση περιουσιακής
κατάστασης (πόθεν έσχες) υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας, της
άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για 3
χρόνια μετά την απώλεια ή τη λήξη της και κατατίθεται το αργότερο τρεις μήνες μετά τη
λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Κανονικά η υποβολή των δηλώσεων ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου και ως εκ τούτου οι
δηλώσεις Πόθεν Έσχες θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο
διαφαίνεται πως τελικά η καταληκτική προθεσμία υποβολής των Ε1 θα πάρει παράταση
έως τις 20 -25 Ιουλίου, κάτι που σημαίνει ότι οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες θα υποβληθούν
έως τις 20 -25 Οκτωβρίου 2014.
ΔΕΗ: Από τέλος Ιουλίου το ανεξόφλητο χαράτσι στο ΥΠΟΙΚ
Την προσοχή των καταναλωτών που δεν έχουν πληρώσει το χαράτσι του 2013 εφιστά με
ανακοίνωσή της η ΔΕΗ. Όπως αναφέρεται, όλα τα ανεξόφλητα ποσά του ΕΕΤΑ (ενιαίο
τέλος ακινήτων) του 2013 επιστρέφονται από τέλος Ιουλίου στο υπουργείο
Οικονομικών. Δηλαδή εάν κάποιος πελάτης πληρώσει το λογαριασμό ληξιπρόθεσμα μετά
τις 25 Ιουλίου τα χρήματα δε θα πάνε στο τέλος ακινήτων αλλά θα πιστωθούν για τον
επόμενο λογαριασμό της ΔΕΗ.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της ΔΕΗ, όποιος πελάτης εξοφλήσει μετά
τις 25 Ιουλίου λογαριασμό που έχει λήξει, το ποσό που αφορά στο ΕΕΤΑ δε θα αποτελεί
οφειλή στη ΔΕΗ καθώς θα έχει μεταφερθεί στην εφορία. Ωστόσο το ποσό δε θα χαθεί
αφού θα πιστωθεί στον επόμενο λογαριασμό της ΔΕΗ.
Στον προϋπολογισμό 33,8 εκατ.ευρώ από εγκληματικές ενέργειες
Τρεις τροπολογίες ώστε, μεταξύ άλλων, να μεταφέρονται στον προϋπολογισμό τα
χρήματα που έχουν δεσμευθεί ως προϊόν εγκληματικής ενέργειας κατέθεσε η κυβέρνηση
στο νομοσχέδιο για την δημοσιονομική εποπτεία.
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Με την τροπολογία, 33,8 εκατ.ευρώ που δεσμεύθηκαν ως προϊόν εγκληματικών
ενεργειών θα καταγραφούν στον προϋπολογισμό και θα διατεθούν εντός του 2014 για
εκπαίδευση, έρευνα και κοινωνική αλληλεγγύη.
Ιστοσελίδα για την αναφορά των εισφορών υπέρ τρίτων
Σε λειτουργία τέθηκε η ιστοσελίδα όπου οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν επώνυμα ή
ανώνυμα τις εισφορές που καταβάλλουν υπέρ τρίτων στο πλαίσιο της προσπάθειας του
υπουργείου Ανάπτυξης για μείωση των τιμών και ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας.
Παράλληλα, στην ίδια ιστοσελίδα οι καταλανωτές μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τις
απόψεις τους για τις χρεώσεις στo πλαίσιο ενός γόνιμου διαλόγου, καθώς σε αρκετά
προϊόντα και υπηρεσίες έχει παρατηρηθεί ότι η τιμή τους αυξάνεται από τη χρέωση των
συγκεκριμένων εισφορών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, με τη λειτουργία του συγκεκριμένου
ιστότοπου και με την επικουρική συμβολή των πολιτών αναμένεται να υπάρξει πλήρης
χαρτογράφηση των χρεώσεων οι οποίες εμπεριέχονται στις τιμές προϊόντων και
υπηρεσιών.
Θεοχάρης: Παραιτήθηκα για προσωπικούς λόγους
Τους λόγους που τον οδήγησαν να υποβάλει την παραίτηση του εξήγησε για μια ακόμα
φορά με ανάρτηση του στο facebook ο πρώην ΓΓΔΕ Χάρης Θεοχάρης.
Ο κ. Θεοχάρης τόνισε πως παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους ενώ σημείωσε πως
«κοιτάμε τα προβλήματα κατάματα, μαθαίνουμε από τα λάθη μας - αλίμονο αν όχι! - και
προχωράμε μπροστά».
Μεταξύ άλλων ο κ. Θεοχάρης αναφέρει: «Βλέπω και διαβάζω πολλά σχετικά με τους
λόγους παραίτησής μου. Δεν έχουν κανένα νόημα. Παραιτήθηκα για προσωπικούς
λόγους. Καμία κοινωνία δεν προχωράει αναμασώντας τα ίδια και τα ίδια. Κοιτάμε τα
προβλήματα κατάματα, μαθαίνουμε από τα λάθη μας - αλίμονο αν όχι! - και προχωράμε
μπροστά…. Στην περίπτωσή μου είμαι ευγνώμων πως, προσπάθεια και αποτέλεσμα,
εκτιμήθηκαν από όλο το φάσμα των ανθρώπων, από τους απλούς συμπολίτες μας και
τους γνώστες των ειδικότερων φορολογικών θεμάτων μέχρι τους επικεφαλής των
μεγαλύτερων διεθνών οργανισμών. Δεν μπορούσα να ζητήσω κάτι καλύτερο… Τώρα
υπάρχει μια καινούργια ΓΓΔΕ. Έχει όλα τα εχέγγυα και τις δυνατότητες να πετύχει. Ξέρει
τα θέματα και έχει τις απαραίτητες γνώσεις. Πρέπει να στηριχθεί στο έργο της, να
προσπαθήσει πολύ - όπως μπορεί και θέλει - και να της δοθεί ο απαραίτητος χρόνος
προσαρμογής».
Από σήμερα εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Τσιμισκή
Ξεκίνησαν από σήμερα και θα διαρκέσουν έως την Κυριακή οι εργασίες
ασφαλτόστρωσης στην οδό Τσιμισκή στο τμήμα από την αρχή της οδού (πλατεία ΧΑΝΘ)
έως την οδό Ι. Δραγούμη. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν τμηματικά. Κάθε τμήμα του
οδοστρώματος θα ολοκληρώνεται και θα παραδίδεται στην κυκλοφορία την ίδια μέρα
μετά τις 8 μμ και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την παρέλευση του
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απαιτούμενου χρόνου σκλήρυνσης του ασφαλτοτάπητα. Η διέλευση των οχημάτων θα
διεξάγεται από τις ελεύθερες λωρίδες κυκλοφορίας και δεν θα υπάρξει αποκλεισμός
καμιάς διασταύρωσης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 500.000 €, και
περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης συνολικής επιφάνειας 20.000 m2 στις οδούς
Βασ. Όλγας, Βασ. Γεωργίου, Εγνατία και Μητροπόλεως και Τσιμισκή όπου έχουν
καταγραφεί επικίνδυνα σημεία.
Σκόνη και ζέστη με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 39 βαθμούς
Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού είναι προ των πυλών με την θερμοκρασία σήμερα
και αύριο να φθάνει έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά, κυρίως στη
Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και περιοχές της Πελοποννήσου. Σταδιακή υποχώρηση
του υδράργυρου αναμένεται από την Παρασκευή και από τα βόρεια.
Η Πέμπτη αναμένεται να είναι η πιο ζεστή μέρα με το θερμόμετρο στην κεντρική Ελλάδα
να
αγγίζει
τους
40
βαθμούς
και
ίσως
τοπικά
τους
41.
Ωστόσο, στη Θεσσαλονίκη δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Την
Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα ανέβει στους 36 με 37 βαθμούς.
Η ζέστη την Παρασκευή θα υποχωρήσει στα ηπειρωτικά, θα είναι όμως αισθητή στα
νησιά του Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, με το θερμόμετρο να φθάνει τους 34
βαθμούς και την υγρασία σε αξιόλογα επίπεδα.
Σφήνα ΟΤΕ στη Forthnet
Παρών στη διεκδίκηση της Forthnet από τη Wind Hellas και τη Vodafone δηλώνει ο ΟΤΕ,
ο οποίος φέρεται έτοιμος να καταθέσει τη δική του πρόταση για την απόκτηση του
ποσοστού 44% που ελέγχουν στην πρώτη οι Άραβες της Emirates International
Telecommunications.
Συγκεκριμένα, πληροφορίες κάνουν λόγο για επαφές του ΟTE με μεγάλη ξένη τράπεζα, με
στόχο την προετοιμασία προσφοράς απόκτησης του 44% της Forthnet, αν και το
ενδιαφέρον το οργανισμού επικεντρώνεται πρωτίστως στις συνδρομητικές υπηρεσίες
της τηλεόρασης Nova και όχι τόσο στις τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες της εταιρείας.
Το ΒΕΘ πάει... στην 79η ΔΕΘ
Στη μεγάλη γιορτή της πόλης, και όχι μόνο, που διοργανώνει από τις 6 έως τις 14
Σεπτεμβρίου η ΔΕΘ-Helexpo προτίθεται να συμμετάσχει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ). Ο λόγος για την 79η ΔΕΘ, η οποία διατηρώντας τους βασικούς
άξονες της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας επιστρέφει στον εμπορικό και
διεθνή της χαρακτήρα, με έμφαση στην ανάδειξη και ανάπτυξη των εξαγωγικών
δυνατοτήτων της χώρας.
Οι επιχειρήσεις-μέλη του ΒΕΘ που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη διοργάνωση θα
επωφεληθούν, υπό προϋποθέσεις που προβλέπονται στην εκθεσιακή πολιτική του
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επιμελητηρίου, από ειδική εκπτωτική τιμή και την επιδότηση του επιμελητηρίου για
ατομικό stand 12 τετραγωνικών μέτρων. Σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός των
επιχειρήσεων που θα επιδοτηθούν από το επιμελητήριο είναι περιορισμένος και θα
τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με
το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΘ, στα τηλέφωνα: 2310 271708, 2310271854.
Η Εθνική στους «16» του Μουντιάλ
Στις «16» καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ προκρίθηκε η Ελλάδα μετά την νίκη της με 2-1
κόντρα στην Ακτή Ελεφαντοστού. Πρόκειται για μία ιστορική στιγμή για το ελληνικό
ποδόσφαιρο. Επόμενος σταθμός για την Ελλάδα το παιχνίδι με την Κόστα Ρίκα, με στόχο
την είσοδο στα προημιτελικά. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή (στις 23:00 μμ).
Χθες, ο Φερνάντο Σάντος δήλωσε μετριοπαθής για το παιχνίδι με την Κόστα Ρίκα,
ωστόσο ζήτησε από τους Έλληνες να βγουν στους δρόμους και να γλεντήσουν την
μεγάλη επιτυχία της εθνικής της πρόκρισης στους 16 του Μουντιάλ της Βραζιλίας.
Με επίκεντρο την Ομόνοια στην Αθήνα, τον Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη αλλά και
πολλές πλατείες ανά τη χώρα οι Έλληνες ακολούθησαν τη συμβουλή του Φερνάντο
Σάντος και βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την πρόκριση της εθνικής.

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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