11 Σεπτεµβρίου 2014

Εν μέσω αναταράξεων η ψηφοφορία για τον ΕΝΦΙΑ
Παρά τις προσπάθειες του υπουργού Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη, την Τετάρτη, να
κατευνάσει τα οξυμένα πνεύματα των βουλευτών της συγκυβέρνησης στη Βουλή, οι
αντιδράσεις για τον ΕΝΦΙΑ συνεχίζονται. Το μεσημέρι της Πέμπτης, η τροπολογία
κρίνεται διά της ονομαστικής ψηφοφορίας που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ και προκειμένου να μην
υπάρξουν παρατράγουδα η κυβέρνηση αναμένεται να αντικαταστήσει τους
διαφωνούντες.
Την ίδια ώρα, αιχμηρός κατά του Γκίκα Χαρδούβελη, αλλά και κατά των βουλευτών που
υποστηρίζουν ότι δεν θα ψηφίσουν τη ρύθμιση εμφανίστηκε ο πρώην υπουργός Υγείας
και νυν κοινοβουλετικός εκπρόσωπος της ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης το πρωί της Πέμπτης
στον ΣΚΑΙ. Ο Αδ.Γεωργιάδης χαρακτήρισε ατυχή τη δήλωση του κ. Χαρδούβελη ότι δεν
είναι δικό του δημιούργημα ο ΕΝΦΙΑ και τόνισε ότι «ο νόμος ψηφίστηκε και η κυβέρνηση
έχει συνέχεια· αν δεν μπορεί να τον εφαρμόσει ας παραιτηθεί». Τόνισε, δε, ότι στην
πολιτική
«ουδείς
αναντικατάστατος».
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Μεταξύ αυτών που -όπως όλα δείχνουν- πρόκειται να αντικατασταθεί από το Γ' Θερινό
Τμήμα της Βουλής είναι ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Σηφουνάκης και ο βουλευτής της
ΝΔ Ελ. Αυγενάκης, ενώ εξετάζεται η υπόθεση της Άννας Καραμανλή, μετά το ξέσπασμά
της στην Επιτροπή το βράδυ της Τρίτης. Κατά της τροπολογίας εμφανίστηκε ο
ανεξάρτητος βουλευτής Χρήστος Αηδόνης, όπως και πληθώρα βουλευτών της
συμπολίτευσης, καθώς και σύσσωμη η αντιπολίτευση.
∆ιευκρινίσεις ∆ΝΤ εντός της ηµέρας για το ελληνικός χρέος
∆ιευκρινίσεις για το εάν θα υπάρξει ή όχι σύνοδος για το ελληνικός χρέος έως τα τέλη του
2014 µε τη συµµετοχή των δανειστών της Ελλάδας, αλλά και απαντήσεις σχετικά µε το εάν το
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο θεωρεί βιώσιµο το ελληνικό χρέος αναµένεται να δώσει σήµερα
Πέµπτη ο ∆ιευθυντής του τµήµατος επικοινωνίας του ∆ΝΤ Τζέρι Ράις.
Αν και η πάγια απάντηση που έδινε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το διεθνές χρέος
το τελευταίο τρίμηνο ήταν ότι η βιωσιμότητα του χρέους θα αποτελέσει αντικείμενο της
6ης αξιολόγησης που θα ξεκινήσει στα τέλη Σεπτεμβρίου και ότι οι ευρωπαίοι εταίροι της
Ελλάδος έχουν δεσμευθεί για περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους εάν αυτό κριθεί
απαραίτητο, πληροφορίες της προηγούμενης εβδομάδας ανέφεραν πως το Ταμείο θα
αναλάβει πρόσθετες πρωτοβουλίες για το θέμα, συγκαλώντας σύνοδο εντός του
Νοεμβρίου. Ο Ράις έχει επανειλημμένα επαναλάβει στις τελευταίες αναφορές του πως
«εκτίμηση του ΔΝΤ παραμένει ότι το δημόσιο χρέος της Ελλάδας εξακολουθεί να
αναμένεται ότι θα διατηρηθεί πολύ υψηλό».
Ξεκινά ο αυτόματος συμψηφισμός χρεών με επιστροφές
Αρχίζει από σήμερα με σημαντική καθυστέρηση η διαδικασία αυτόματων συμψηφισμών
ληξιπρόθεσμων οφειλών μεταξύ ασφαλιστικών Ταμείων (πλην ΟΓΑ) και εφορίας. Με
στόχο την είσπραξη 150 εκατ. ευρώ εντός του 2014, για τη χρηματοδότηση των
ασφαλιστικών οργανισμών, από σήμερα κιόλας, τίθεται σε ισχύ η διάταξη νόμου που
προβλέπει τη διασταύρωση στοιχείων μεταξύ υπουργείου Οικονομικών, ταμείων και
Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), προκειμένου να γίνει συμψηφισμός
των χρεών με τις επιστροφές.
Όπως γράφει το newmoney.gr, εκτιμάται ότι περίπου 800.000 φορολογούμενοι που
δικαιούνται επιστροφή φόρου ή ΦΠΑ θα περάσουν από κόσκινο προκειμένου να ελεγχθεί
εάν έχουν χρέη από τις ασφαλιστικές εισφορές. Για όσους διαπιστώνεται η ύπαρξη
οφειλών, οι επιστροφές φόρου θα κατευθύνονται προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Επισης,
από τον Οκτώβριο θα αρχίσει ο συμψηφισμός οφειλών που έχουν αγρότες προς τον ΟΓΑ
με επιδοτήσεις που δικαιούνται από τα κοινοτικά ταμεία.
Η έναρξη της διαδικασίας είχε προβλεφθεί για τον Ιούλιο του 2014, όμως υπήρξε
δυσκολία στις διασταυρώσεις μεταξύ του ΚΕΑΟ και των Ταμείων, για να διαπιστωθεί
πόσοι από αυτούς που χρωστούν εισφορές δικαιούνται και επιστροφή φόρου. Σύμφωνα
με το υπουργείο Εργασίας, οι διαδικασίες ξεκινούν άμεσα, από σήμερα, για το σύνολο των
ασφαλιστικών οργανισμών πλην ΟΓΑ. Στόχος είναι η είσπραξη 50 εκατ. ευρώ έως το
τέλος του έτους. Αντίστοιχα, για τον ΟΓΑ, ο συμψηφισμός θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο,
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μήνα κατά τον οποίο καταβάλλονται αποζημιώσεις προς τους αγρότες μέσω του
ΟΠΕΚΕΠΕ.
Στο 27% διαμορφώθηκε η ανεργία τον Ιούνιο
Στο 27% ανήλθε η ανεργία τον Ιούνιο σε ετήσια βάση, κινούμενη οριακά χαμηλότερα σε
σχέση με τον Μάιο, διαψεύδοντας μερικώς τις προσδοκίες ότι η θερινή τουριστική
περίοδος θα τροφοδοτούσε την απασχόληση. Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε
σήμερα Πέμπτη η Ελληνική Στατιστική Αρχή το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας
το Ιούνιο του 2014 ανήλθε σε 27,0% έναντι 27,6% τον Ιούνιο του 2013 και 27,1% το
Μάιο του 2014. Το σύνολο των απασχολουμένων κατά το Ιούνιο του 2014 εκτιμάται ότι
ανήλθε σε 3.527.112 άτομα.
Η ανεργία στους άνδρες ανήλθε τον Ιούνιο στο 23,8% και στις γυναίκες στο 31,1%. Σε
επίπεδο ηλικιακών ομάδων η μεγαλύτερη ανεργία καταγράφεται στις ηλικίες 15-24 ετών
(51,5%) και ακολουθούν οι ηλικίες 25-34 (35,6%) και οι ηλικίες 35-44 (23,2%).
Σε επίπεδο περιφερειών τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας εντοπίσθηκαν τον Ιούνιο σε
Ήπειρο - Δυτική Μακεδονία (27,6%), σε Μακεδονία - Θράκη (27,5%) και στην Αττικής
(27,3%).
Γ. Γιακουμάτος: Έως τα τέλη Οκτωβρίου η ρύθμιση για τα «κόκκινα» δάνεια
Μέχρι τέλη Οκτωβρίου η κυβέρνηση θα έχει οριστικοποιήσει και θα καταθέσει στη Βουλή
τις ρυθμίσεις για τα «κόκκινα δάνεια», δήλωσε την Πέμπτη στο Γ' Θερινό Τμήμα της
Βουλής ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γεράσιμος Γιακουμάτος, απαντώντας σε σχετική
επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού της ΔΗΜΑΡ Ασημίνας Ξηροτύρη.
Νωρίτερα, η κ. Ξηροτύρη κάλεσε την κυβέρνηση να δεσμευτεί συγκεκριμένα «για τη λύση
αυτού του μεγάλου κοινωνικού προβλήματος που πνίγει» όπως είπε «καθημερινά
χιλιάδες συμπολίτες μας».
Τριπλά επωφελής η ανταλλαγή εντόκων με 3ετή και 5ετή ομόλογα
Σε ανταλλαγή εντόκων γραμματίων με 3ετή και 5ετή ομόλογα προχωρεί σήμερα Πέμπτη
το Ελληνικό Δημόσιο. Η ανταλλαγή ξεκίνησε στις 08:00 ώρα Ελλάδος και θα λήξει στις
19:00 ώρα Ελλάδος, εκτός και αν η περίοδος ανταλλαγής παραταθεί. Σύμφωνα με
πληροφορίες του in.gr η διαδικασία ανταλλαγής πηγαίνει εξαιρετικά και διαφαίνεται πως
θα στεφθεί με απόλυτη επιτυχία.
Οι κάτοχοι εννέα σειρών εντόκων γραμματειών που ωριμάζουν μεταξύ 19 Σεπτεμβρίου
και 6 Μαρτίου 2015 ανταλλάσσουν τα χρεόγραφά τους είτε με το ομόλογο λήξης 2019
και με κουπόνι 4,75%, είτε με το ομόλογο λήξης 2017 με κουπόνι 3,375%.
Η ανταλλαγή αφορά σε τίτλους αθροιστικής αξίας τουλάχιστον 100.000 ευρώ και
επιδίωξη του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) είναι να ενισχύσει την
ρευστότητά τους, αντλώντας 1 δισ. ευρώ.
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Μήνυση κατά Χαρδούβελη και Σαββαΐδου για το αδίκημα της «καταπίεσης»
Μηνυτήρια αναφορά κατά του υπουργού Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη και της Γενικής
Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου κατέθεσε χθες Τετάρτη προς τον
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών το Σωματείο «Έλληνες Φορολογούμενοι» σχετικά
με την τέλεση του αδικήματος της «καταπίεσης» του Ποινικού Κώδικα.
Το άρθρο 244 του Ποινικού Κώδικα προβλέπει ότι : «Υπάλληλος που εν γνώσει
εισπράττει φόρους, δασμούς, τέλη ή άλλα φορολογήματα, δικαστικά έξοδα ή
οποιαδήποτε δικαιώματα που δεν οφείλονται τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον
τριών μηνών».
Σύμφωνα με την μηνυτήρια αναφορά στον Προϋπολογισμό 2014 προβλέπονται από τον
Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) έσοδα ύψους 2,65 δισ. ευρώ και η Βουλή των
Ελλήνων, εξουσιοδότησε το Ελληνικό Δημόσιο να εισπράξει αυτό το ποσό και μόνον.
Ωστόσο, στη μήνυση παρατίθενται δηλώσεις και δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η
βεβαίωση του ΕΝΦΙΑ, στα εκκαθαριστικά που εκδόθηκαν στις 31/7/2014, έφθασαν ή
και ξεπέρασαν το ποσό των 3,2 δισ. ευρώ, ενώ αναφέρεται πως το υπουργείο
Οικονομικών ετοιμάζεται για την έκδοση νέων εκκαθαριστικών με συνολικό ΕΝΦΙΑ που
θα φθάνει στο ποσό των 3,2 δισ. ευρώ, ποσό που είναι ανώτερο απ’ αυτό που ενέκρινε η
Βουλή με την ψήφιση του Προϋπολογισμού.
Νέα ευρήματα στην Αμφίπολη
Τρία κομμάτια επιστυλίου ιωνικού ρυθμού, επιχρωματισμένα με μπλε και μαύρο
χρώματος βρέθηκαν στον τάφο της Αμφίπολης, σύμφωνα με πληροφορίες από το
υπουργείο Πολιτισμού.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο θάλαμος πίσω από Καρυάτιδες που βρέθηκαν το
Σαββατοκύριακο είναι με ορθομαρμάρωση, ντυμένος δηλαδή με λευκό μάρμαρο Θάσου,
το οποίο και είναι δείγμα μεγάλου πλούτου. Τα τρία κομμάτια μαρμάρου βρέθηκαν
πεσμένα εντός του ταφικού μνημείου, στο χώρο πίσω από τις Καρυάτιδες.
Τα επιστύλια, που έχουν έντονο μαύρο και μπλε χρώμα, μεταφέρθηκαν στο μουσείο της
Αμφίπολης για καθαρισμό και συντήρηση.
Αγιασμός στα σχολεία με κενά
Με τον καθιερωμένο αγιασμό στα σχολεία όλης της χώρας και κενές θέσεις ξεκινά σήμερα
η νέα σχολική χρονιά. Οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των καθηγητών κάνουν λόγο για
12.000 κενά, 9.000 στα δημοτικά σχολεία και 3.000 στα γυμνάσια και τα λύκεια.
Το υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι τα κενά δεν θα υπερβούν τελικά το 1% του
συνόλου του εκπαιδευτικού προσωπικού. Σύμφωνα με το υπουργείο, 11.844 νηπιαγωγοί,
44.432 δάσκαλοι και 70.757 καθηγητές, δηλαδή 127.033 μόνιμοι εκπαιδευτικοί έχουν
αναλάβει υπηρεσία από την 1η Σεπτεμβρίου. Επίσης, τοποθετήθηκαν έως και σήμερα
4.900 αναπληρωτές και έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα τοποθετηθούν ακόμη 10.000
αναπληρωτές, με βάση τα κενά που θα προκύπτουν και τα τμήματα που θα
δημιουργηθούν στις κατευθύνσεις, τα επαγγελματικά λύκεια και τα ειδικά σχολεία. Όπως
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διαβεβαιώνει επίσης το υπουργείο, 1.100 αναπληρωτές θα είναι έτοιμοι για να καλύψουν
κενά που θα δημιουργηθούν λόγω εκτάκτων περιστάσεων (λόγοι υγείας, κυήσεως,
συνταξιοδοτήσεως κ.α.).
Σε συνέντευξη Τύπου χθες οι δάσκαλοι προειδοποίησαν πως θα χαθούν χιλιάδες
διδακτικές ώρες στα δημοτικά σχολεία, εάν δεν καλυφθούν άμεσα τα κενά με τον
διορισμό 9.000 εκπαιδευτικών.
Ανάσες στο Λονδίνο δίνει η τελευταία δημοσκόπηση για την Σκωτία
Διαφορετικά είναι τα δεδομένα της νέας δημοσκόπησης σκωτσέζικης εφημερίδας
σχετικά με το δημοψήφισμα. Σύμφωνα με την νέα έρευνα, το 47,6% δηλώνει ότι θα
ψηφίσει «όχι», έναντι 42,4% που τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας. Οι αναποφάσιστοι
κινούνται στα επίπεδα του 10%.Αν δεν ληφθούν υπόψη οι αναποφάσιστοι τα ποσοστά
διαμορφώνονται ως εξής: 53% υπέρ της παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο και 47% υπέρ
της ανεξαρτησίας.
Η έρευνα που έγινε για λογαριασμό της εφημερίδας Daily Record με δείγμα 1.000
σκωτσέζους, δείχνει ότι ο ανδρικός πληθυσμός είναι μοιρασμένος: το 46,4% δηλώνει ότι
θα ψηφίσει «ναι» και το 46,8% «όχι». Αντίθετα, οι γυναίκες ενισχύουν το «όχι»: το 48,5%
δεν θέλει την ανεξαρτησία, έναντι 38,6% που επιθυμεί ανεξάρτητη Σκωτία.
Σχολιάζοντας την τελευταία δημοσκόπηση, ο πρωθυπουργός της Σκωτίας Άλεξ Σάλμοντ
δήλωσε ότι το «ναι» είναι το αουτσάιντερ της εκλογικής μάχης και αυτό επιβεβαιώνεται
για μια ακόμα φορά. Νωρίτερα, ο βρετανός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον
χρησιμοποίησε δραματικούς τόνους από τη μία, αλλά έσπευσε να προειδοποιήσει ότι μια
ανεξάρτητη Σκωτία θα πρέπει να ξεχάσει τη λίρα.

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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