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Αναµονή 2,5 χρόνια για την είσπραξη ΦΠΑ
Έως και 2,5 χρόνια θα πρέπει να περιµένουν ορισµένες επιχειρήσεις για να πάρουν πίσω τον
ΦΠΑ που τους οφείλει το ∆ηµόσιο, όπως προκύπτει από τα νεότερα στοιχεία της Γενικής
Γραµµατείας Εσόδων του υπουργείου Οικονοµικών, τα οποία αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο.
Αν και υπάρχει οριακή βελτίωση στον µέσο χρόνο αναµονής, σε σχέση µε τα προηγούµενα
στοιχεία, η κατάσταση δεν έχει οµαλοποιηθεί, µε αποτέλεσµα να προκαλούνται τεράστια
προβλήµατα ρευστότητας στις εταιρείες, σε µια δύσκολη οικονοµική συγκυρία. Τα στοιχεία
της Γ.Γ. Εσόδων δείχνουν ότι οι εκκρεµείς -µη απορριφθείσες- αιτήσεις επιστροφής Φ.Π.Α.
στις 120 εφορίες της χώρας ανέρχονται συνολικά σε 10.625, όµως από αυτές οι 6.331, που
αντιστοιχούν σε ποσοστό 59,5% του συνόλου, παραµένουν απλήρωτες.
Όπως αναφέρει το euro2day.gr o ΦΠΑ έχει επιστραφεί µόνο σε 4.294 περιπτώσεις, που
αντιστοιχούν στο 40,5% του συνόλου των µη απορριφθεισών αιτήσεων. Μάλιστα, σε κάποιες
περιπτώσεις, επεστράφησαν ποσά Φ.Π.Α. µε καθυστέρηση 877 ηµερών, δηλαδή περίπου 2,5
ετών, ενώ ο µικρότερος χρόνος αναµονής ανήλθε στις 43 ηµέρες. Μέχρι και σήµερα, υπάρχουν
4.733 περιπτώσεις όπου η µη επιστροφή Φ.Π.Α. ξεπερνά τις 120 ηµέρες. Πάντως, ο µέσος
σταθµισµένος χρόνος αναµονής υποχώρησε την περασµένη εβδοµάδα στις 434 ηµέρες από 550
που ήταν την εβδοµάδα 5 - 9 Αυγούστου.
1

Κλειδώνουν οι 4.600 της διαθεσιµότητας
Στην συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συµβουλίου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης θα
«κλειδώσουν» οι θέσεις σε υπουργεία και εποπτευόµενους φορείς που θα καταργηθούν και θα
οδηγήσουν σε διαθεσιµότητα περίπου 4.600 δηµοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι θα
συµπληρώσουν τον απαιτούµενο αριθµό των 12.500 διαθέσιµων ώς το τέλος Σεπτεµβρίου.
Όπως αναφέρουν Τα Νέα, το µεγαλύτερο µέρος θα κληθούν να σηκώσουν τα υπουργεία
Παιδείας και Υγείας µε το διοικητικό προσωπικό των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων και το
νοσηλευτικό προσωπικό. Στο στόχαστρο αναµένεται να µπουν και υπάλληλοι άλλων
υπουργείων µε λίγα προσόντα και µε διορισµό εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ.
Σύµφωνα µε το Έθνος, που επικαλείται στοιχεία από το υπουργείο ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης, από το σύνολο των 12.500 υπαλλήλων που θα τεθούν σε καθεστώς
κινητικότητας µέχρι τον Σεπτέµβριο, έχουν τεθεί σε διαθεσιµότητα ήδη 4.401 εργαζόµενοι, εκ
των οποίων 2.114 εκαπιδευτικοί, 2.234 σχολικοί φύλακες και 53 υπάλληλοι του υπουργείου
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης. Επίσης, από 23 Σεπτεµβρίου θα τεθούν σε διαθεσιµότητα 3.500
δηµοτικοί αστυνοµικοί φτάνοντας τον αριθµό των «διαθέσιµων» στους 7.901.
Ο Όλι Ρεν δεν αποκλείει ένα νέο πακέτο βοήθειας προς την Ελλάδα
Μία ηµέρα µετά τις δηλώσεις του γερµανού υπουργού Οικονοµικών Β.Σόιµπλε, µε τις οποίες
άνοιξε δηµοσίως η συζήτηση για νέα βοήθεια προς την Ελλάδα, ο ευρωπαίος επίτροπος Όλι
Ρεν, σε δηλώσεις του σε φινλανδική εφηµερίδα, δεν απέκλεισει αυτό το ενδεχόµενο, αν και
όπως είπε, δεν είναι η µοναδική επιλογή.
Η τρόικα θα αξιολογήσει το ελληνικό πρόγραµµα µέσα στον Σεπτέµβριο. «Τότε», λέει ο κ. Ρεν,
«θα εξετάσουµε επίσης την πιθανή συνέχιση και χρηµατοδότηση του ελληνικού
προγράµµατος».
«Η βιωσιµότητα του χρέους µπορεί να βελτιωθεί γα παράδειγµα µε την παράταση της
διάρκειας των δανείων», φέρεται να δήλωσε στην εφηµερίδα Helsingin Sanomat, σύµφωνα µε
το Reuters. Το καίριο ζήτηµα, σηµείωσε, είναι η ικανότητα της Ελλάδας να υλοποιήσει τις
οικονοµικές µεταρρυθµίσεις που προβλέπει το τρέχον πρόγραµµα και η ικανότητά της να
παράγει δηµοσιονοµικά πλεονάσµατα.
Στην Αθήνα σήµερα ο Άσµουσεν της ΕΚΤ
Το µέλος του Εκτελεστικού Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Γεργκ
Άσµουσεν, επισκέπτεται σήµερα την Ελλάδα, προκειµένου να συζητήσει την πορεία των
µεταρρυθµίσεων. Ο αξιωµατούχος της ΕΚΤ θα έχει στις 3 το µεσηµέρι συνάντηση µε τον
υπουργό Οικονοµικών Γιάννη Στουρνάρα και θα δει επίσης κατ' ιδίαν τον πρόεδρο της Εθνικής
Τράπεζας Γιώργο Ζανιά. Ο κ. Ζανιάς οργανώνει δείπνο µε επιχειρηµατίες, κατόπιν επιθυµίας
του ίδιου του κ. Άσµουσεν.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο κ. Άσµουσεν εξέφρασε ενδιαφέρον να συναντηθεί µε τον Αλέξη
Τσίπρα, όµως κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό, καθώς ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απουσιάζει εκτός
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Αθηνών. Αύριο το πρωί, στις 10.30 θα συναντηθεί µε τον υπουργό Εξωτερικών Ευ.Βενιζέλο
στο υπουργείο.
Στο επόµενο τρίµηνο οι διαγωνισµοί για ΟΛΠ, ΟΛΘ και Εγνατία Οδό
«Οι τελευταίες εξελίξεις στο ΤΑΙΠΕ∆ δεν αποτελούν λόγο για να υπάρξει η οποιαδήποτε
καθυστέρηση στο πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων της χώρας», επισηµαίνει ο διευθύνων
σύµβουλος του ΤΑΙΠΕ∆, Ιωάννης Εµίρης και ανακοινώνει ότι µέσα στο επόµενο τρίµηνο θα
ξεκινήσουν
οι
διαγωνισµοί
για
ΟΛΠ,
ΟΛΘ
και
Εγνατία
Οδό.
Το έργο που έχει συντελεστεί µέχρι σήµερα, έχει ήδη αποφέρει 3,5 δισ. ευρώ στο ελληνικό
κράτος και αλλάζει τις δοµές και τον τρόπο λειτουργίας της χώρας συνολικότερα, βάζοντας την
σε αναπτυξιακή τροχιά, αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Εµίρης. Επίσης, ο διευθύνων σύµβουλος
του ΤΑΙΠΕ∆, ανέφερε ότι περισσότερα από 3.152 ακίνητα έχουν προεπιλεγεί και πάνω από 90
νοµοθετικές ρυθµίσεις έχουν προωθηθεί τα τελευταία 2 χρόνια για να αρθούν αντίστοιχα
εµπόδια.
Μίχαλος: Όχι στο ξεπάγωµα των πλειστηριασµών για την α΄κατοικία
Καταστροφική για τους δανειολήπτες αλλά και για την κτηµαταγορά γενικότερα χαρακτήρισε
το ενδεχόµενο άρσης της απαγόρευσης των πλειστηριασµών για την πρώτη κατοικία ο
πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος.
Σηµείωσε ωστόσο ότι πρέπει να υπάρξει µια ρύθµιση για την εξατοµίκευση της κάθε
περίπτωσης µη εξυπηρετούµενων στεγαστικών δανείων, χωρίς όµως να νοµοθετηθεί η άρση
της προστασίας από τους πλειστηριασµούς πρώτης κατοικίας.
Επιστολή της ΟΕΕΘ για ληξιπρόθεσµες οφειλές στα ταµεία
Την κατάργηση των όρων και των προϋποθέσεων της ρύθµισης των ληξιπρόθεσµων οφειλών
προς τα ασφαλιστικά ταµεία, αλλά και να γίνουν οι δόσεις 100, ώστε να µπορεί να συµµετέχει
σε αυτό το ευνοϊκό µέτρο και ο οφειλέτης µε µικρή φοροδοτική ικανότητα, ζητά η Οµοσπονδία
Επαγγελµατιών και Εµπόρων Νοµού Θεσσαλονίκης (ΟΕΕΘ), µε επιστολή της προς τον
υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ιωάννη Βρούτση.
Εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την κατάθεση στη Βουλή τροπολογίας, βάσει της οποίας
καταργείται για τις ρυθµίσεις η προϋπόθεση της υποχρεωτικής φορολογικής ενηµερότητας από
την 1η Ιανουαρίου φέτος, η ΟΕΕΘ τονίζει στην επιστολή της ότι το συγκεκριµένο µέτρο
δυστυχώς δεν φτάνει από µόνο του, ώστε να δώσει λύση στο πρόβληµα. Για την οριστική λύση
απαιτείται - όπως τονίζει - να καταργηθούν και οι λοιπές υποχρεώσεις και όροι για τη ρύθµιση,
που έχουν τεθεί, κάτι που αποτελεί και πάγια θέση της Οµοσπονδίας.
ΟΒΣΘ: Ευρεία σύσκεψη των Οµοσπονδιών της Βόρειας Ελλάδας
Μετά την απόφαση του προεδρείου της ΓΣΕΒΕΕ για την πραγµατοποίηση κινητοποιήσεων
στην διάρκεια της 78ης ∆ΕΘ και του πανελλαδικού κλεισίµατος των επιχειρήσεων στις 16
Σεπτεµβρίου, η Οµοσπονδία Βιοτεχνικών Σωµατείων Θεσσαλονίκης (ΟΒΣΘ) διοργανώνει
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ευρεία σύσκεψη των οµοσπονδιών των επαγγελµατοβιοτεχνών της Βόρειας Ελλάδας µε την
συµµετοχή των σωµατείων – µελών της.
Η σύσκεψη, στην οποία θα παραβρεθεί ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γεώργιος Καββαθάς θα
πραγµατοποιηθεί σήµερα, στις 18.00 µµ στο Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης. Η
σύσκεψη θα είναι ανοιχτή σε όποιον ασφαλισµένο του ΟΑΕΕ έχει λάβει ειδοποιητήριο
αναγκαστικής είσπραξης οφειλών.
Στον αέρα η πρώτη ενηµερωτική εκποµπή της ∆Τ
Στον αέρα βγήκε στις 8 το πρωί η πρώτη ενηµερωτική εκποµπή του µεταβατικού φορέα της
∆ηµόσιας Τηλεόρασης. Πρόκειται για την εκποµπή «Πρωινή Ενηµέρωση» µε παρουσιαστές
τον Γιάννη Τρουπή και την Οντίν Λιναρδάτου.
Σε δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθµό Mega ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίµος
Κεδίκογλου ανέφερε ότι «ξεκινάει µια νέα προσπάθεια» και πρόσθεσε ότι στο επόµενο δίµηνο
θα
έχει
αρχίσει
η
λειτουργία
του
νέου
φορέα.
Σηµειώνεται πως µέσα στην ηµέρα η EBU αναµένεται να διακόψει τη µετάδοση, µέσω των
δορυφόρων της και του δικτυακού της τόπου, του προγράµµατος που εκπέµπουν οι απολυµένοι
εργαζόµενοι της ΕΡΤ.
Τραγικό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη
Ένας 75χρονος έχασε τη ζωή του και 5 άτοµα τραυµατίστηκαν ελαφρά, ανάµεσά τους µία
µητέρα µε 3 κορίτσια 11, 16 ,17 χρόνων, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 20χρονος έπεσε
πάνω σε στάση των αστικών λεωφορείων του ΟΑΣΘ στο Ωραιοκάστρο Θεσσαλονίκης.
Όλα ξεκίνησαν όταν ένας 72χρονος οδηγός Ι.Χ. παραβίασε σηµατοδότη και ανάγκασε το Mini
Cooper να κάνει ελιγµό και να πέσει στη στάση.
Φόβοι για διαρροή ραδιενεργού νερού και από άλλες δεξαµενές στη Φουκουσίµα
Την ανησυχία της για διαρροή ραδιενεργού ύδατος και από άλλες δεξαµενές αποθήκευσης του
πυρηνικού σταθµού της Φουκουσίµα εκφράζει η πυρηνική ρυθµιστική αρχή της Ιαπωνίας, η
οποία κάνει λόγο για «σοβαρό επεισόδιο». Κατέταξε µάλιστα στο «επίπεδο 3» από το «επίπεδο
1» της διεθνούς κλίµακας συµβάντων (Ines, από 0 έως 7) την διαρροή 300 τόνων ραδιενεργού
νερού από µία δεξαµενή.
Την έντονη ανησυχία της εκφράζει και η Κίνα. «Ελπίζουµε ότι η ιαπωνική πλευρά θα λάβει
αποτελεσµατικά µέτρα για να δώσει ένα τέλος στις αρνητικές επιπτώσεις του πυρηνικού
δυστυχήµατος της Φουκουσίµα» τονίζει σε ανακοίνωσή του το κινεζικό υπουργείο
Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, µελέτη για τις επιπτώσεις της ακτινοβολίας στον πληθυσµό της
περιοχής όπου βρίσκεται το εργοστάσιο της Φουκουσίµα αποκαλύπτει ότι 18 άνθρωποι
πάσχουν από καρκίνο του θυρεοειδούς. Η εξέταση έγινε σε περίπου 200.000 άτοµα ηλικίας 18
ετών και κάτω.
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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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