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Μηνιαία δόση 50 ευρώ για οφειλές στο Δημόσιο
Νέα ρύθμιση για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δημόσιο σε 72 ή και
100 μηνιαίες δόσεις αναμένεται να κατατεθεί εντός των επόμενων ημερών στη Βουλή. H
ρύθμιση θα ισχύσει για χρέη σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία μέχρι και τον Αύγουστο
του 2014, ενώ θα μειωθούν μέχρι και 90% τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις ανάλογα με
το χρονικό διάστημα εξόφλησής τους.
Με την ένταξη στη ρύθμιση θα αναστέλλονται οι ποινικές διώξεις και οι κατασχέσεις σε
εισοδήματα, καθώς και σε κινητή ή ακίνητη περιουσία. Όπως σημειώνει η εφημερίδα Τα
Νέα, η διαδικασία θα ενεργοποιείται με απλές διαδικασίες, οι οποίες στην περίπτωση των
οφειλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη έως 15.000 ευρώ θα εξαντλούνται στην υποβολή μιας
απλής αίτησης. Η ρύθμιση προβλέπει δυνατότητα εξόφλησης της ληξιπρόθεσμης οφειλής
σε έως 72 δόσεις για χρέη μεγαλύτερα των 15.000 ευρώ και σε έως 100 δόσεις αν η
οφειλή είναι μικρότερη των 15.000 ευρώ.
Η ρύθμιση προβλέπει μείωση των ετήσιων προσαυξήσεων από 8,76% σε 4,5% αλλά και
δραστικό μαχαίρι στις συσσωρευμένες προσαυξήσεις της ληξιπρόθεσμης οφειλής. Αν τα
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χρέη καταβληθούν εφάπαξ, προβλέπεται διαγραφή του 100% των προσαυξήσεων, στις
12 δόσεις διαγράφεται το 90% των προσαυξήσεων, αλλά όσο αυξάνονται οι δόσεις τόσο
μειώνονται οι προσαυξήσεις που διαγράφονται (για τις 72 δόσεις, για παράδειγμα, η
μείωση είναι 50%).
Η ελάχιστη μηνιαία δόση θα είναι 50 ευρώ.
Πόθεν έσχες επί της πραγματικής τιμής πώλησης
Ανατροπές στις μεταβιβάσεις ακινήτων φέρνει νομοθετική διάταξη που αναμένεται να
κατατεθεί εντός των επόμενων ημερών στη Βουλή. Το υπουργείο Οικονομικών «σπάει»
τα δεσμά της κτηματογοράς από την εφαρμογή του πόθεν έσχες στις μεταβιβάσεις
ακινήτων που επιβάλλεται σήμερα επί των υψηλών αντικειμενικών αξιών τους. Βάσει της
νέας νομοθετικής διάταξης, το πόθεν έσχες θα εφαρμόζεται όχι στην αντικειμενική αξία
του ακινήτου, αλλά στην πραγματική τιμή πώλησης που θα αναγράφεται στο συμβόλαιο,
όπως αναφέρουν Τα Νέα.
Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ο αγοραστής και ο πωλητής θα μπορούν να συμφωνούν
την τιμή, την οποία θα αναγράφουν στο συμβόλαιο σε επίπεδα ακόμη και πολύ
χαμηλότερα από το πραγματικό τίμημα της μεταβίβασης. Εκτιμάται ότι το μέτρο αυτό θα
δώσει μεγάλη ανάσα στην αγορά ακινήτων που έχει καταρρεύσει, καθώς θα αποτελέσει
κίνητρο για επενδύσεις από κεφάλαια που σήμερα παραμένουν αδρανή γιατί φοβούνται
τον έλεγχο της εφορίας.
ΥΠΟΙΚ: Υπό επεξεργασία οι νέες αντικειμενικές αξίες
Στην πρόσφατη υπουργική απόφαση για τη συγκρότηση επιτροπής που θα μελετήσει
σύστημα καθορισμού διοικητικών τιμών και τιμών ζώνης για τα ακίνητα της χώρας,
παραπέμπει ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης σε έγγραφό του που
διαβιβάστηκε στη Βουλή. Σύμφωνα με τον υπουργό, οι τιμές θα αντανακλούν όσο το
δυνατό πιστότερα τις εμπορικές τιμές.
Το έγγραφο διαβιβάστηκε ύστερα από ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής της ΝΔ
Σταύρος Καλογιάννης, με την οποία ζητούσε αναπροσαρμογή του αντικειμενικού
συστήματος ώστε οι τιμές ζώνης στον Νομό Ιωαννίνων να προσαρμοστούν στις τιμές της
αγοράς, καθώς και διόρθωση των λαθών του ΦΑΠ των παρελθόντων ετών, με νέο
Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου εναρμονισμένο με τον πραγματικό συντελεστή
δόμησης.
ΟΑΕΕ: Ηλεκτρονικά η ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας
Ο ΟΑΕΕ ενημερώνει, ότι δεν απαιτείται πλέον η προσέλευση των άμεσα ασφαλισμένων
στις Υπηρεσίες του για ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας, η οποία στο εξής γίνεται
με ηλεκτρονικό τρόπο χωρίς την αποστολή αυτοκόλλητων ετικετών, εφόσον πληρούνται
οι προϋποθέσεις.
Προσέλευση απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχουν προστατευόμενα μέλη
(τεF κνα αF νω των 18 ετωFν, συF ζυγοι κλπ). Η κατ΄ εF τος θεωFρηση βιβλιαριFων ασθενειFας
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καταργήθηκε από τις 20-6-2014 ημερομηνία δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης
οικ11810/179/Φ80353/2-6-2014.
Εργάνη: 186.923 νέες θέσεις εργασίας το 9μηνο
Για «σταδιακή αποκλιμάκωση της ανεργίας» έκανε λόγο ο υπουργός Εργασίας Γ.
Βρούτσης, με αφορμή στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη», σύμφωνα με
τα οποία το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2014 δημιουργήθηκαν 186.923 νέες
θέσεις μισθωτής εργασίας.
Όπως ανέφερε μάλιστα ο κ. Βρούτσης, η επίδοση αυτή είναι υψηλότερη από αυτή του
αντίστοιχου χρονικού διαστήματος πέρυσι (165.702 θέσεις εργασίας) και η υψηλότερη
επίδοση αντίστοιχου εννεαμήνου από το 2001 μέχρι σήμερα. Σε ό,τι αφορά τον μήνα
Σεπτέμβριο, ο υπουργός Εργασίας ανακοίνωσε ότι «μετά από οκτώ συνεχόμενους
θετικούς μήνες μέσα στο 2014, είναι ο πρώτος μήνας που παρουσιάζει αρνητικό πρόσημο
προσλήψεων απολύσεων - κατά 3.960 άτομα».
Βούλτεψη: Είμαστε κοντά στην έξοδο από τα μνημόνια
Χαμηλούς τόνους για τις συζητήσεις με το ΔΝΤ επιχείρησε να κρατήσει η κυβερνητική
εκπρόσωπος, Σοφία Βούλτεψη, μιλώντας στον ΑΝΤ1, στον απόηχο της συνάντησης του
υπουργού Οικονομικών Γκ. Χαρδούβελη με την επικεφαλής του Ταμείου, Κριστίν
Λαγκάρντ. «Βρισκόμαστε στην έξοδο από τα μνημόνια, χωρίς βέβαια να διαταραχθούν τα
δημοσιονομικά και χωρίς να δημιουργήσουμε νέα χρέη και νέα ελλείμματα» δήλωσε η
κυβερνητική εκπρόσωπος. Τόνισε ακόμη πως πρέπει «να προχωρήσουμε με ένα δικό μας
πρόγραμμα», το οποίο, όπως είπε, «δεν θα είναι το πρόγραμμα της στενής επιτήρησης
που είχαμε, μέχρι τώρα».
«Δεν μιλάμε για άτακτη κατάσταση. Μιλάμε για μία κατάσταση που θα ανταποκρίνεται
στις ανάγκες των αγορών. Δεν πρέπει να σταλεί μήνυμα στο εξωτερικό και στις αγορές
ότι η Ελλάδα επιστρέφει στα παλιά. Δεν πρέπει να πισωγυρίσουμε», ανέφερε.
Εκπληκτικό ψηφιδωτό δάπεδο αποκαλύφθηκε στην Αμφίπολη
Συγκλονίζουν τα νέα ευρήματα που ήλθαν στο φως κατά την ανασκαφική έρευνα στον
λόφο Καστά από την ΚΗ´ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.
Συγκεκριμένα, αποκαλύφθηκε εκπληκτικό ψηφιδωτό δάπεδο που καλύπτει όλη την
επιφάνεια του δεύτερου χώρου του τύμβου στην Αμφίπολη. Το ψηφιδωτό
αποκαλύφθηκε κατά την αφαίρεση μέρους της επίχωσης, που είναι σε εξέλιξη.
Η κεντρική παράσταση απεικονίζει άρμα σε κίνηση, που σύρεται από δύο λευκά άλογα,
το οποίο οδηγεί γενειοφόρος άνδρας, με στεφάνι δάφνης στο κεφάλι. Μπροστά από το
άρμα απεικονίζεται ο θεός Ερμής ως ψυχοπομπός, ο οποίος φορά πέτασο, μανδύα,
φτερωτά σανδάλια και κρατά κηρύκειο. Η σύνθεση έχει κατεύθυνση από ανατολικά προς
τα δυτικά. Η παράσταση διακρίνεται για την εξαίρετη τέχνη στην απόδοση των
λεπτομερειών των χαρακτηριστικών, τόσο των μορφών, όσο και των αλόγων, όπως και
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για την αρμονία των χρωμάτων. Η σύνθεση είναι σύγχρονη του ταφικού συγκροτήματος
και χρονολογείται στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ.
Ενημερωτική εκδήλωση «Doing Business in Nigeria»
Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Doing Business in Nigeria» συνδιοργανώνουν την
Τετάρτη, η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας, το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα διαλέξεων του ΕΒΕΘ,
στην οδό Τσιμισκή 29, στον δεύτερο όροφο. Κατά την έναρξη της ημερίδας χαιρετισμό θα
απευθύνουν οι συνδιοργανωτές της εκδήλωσης καθώς και ο πρόεδρος του ΕλληνοΝιγηριανού Επιμελητηρίου Νίνος Γιαμμάκης. Στη συνέχεια η Α.Ε. ο πρέσβης της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας Ayodeji Ayodele θα παρουσιάσει τις
επιχειρηματικές ευκαιρίες και τις προοπτικές συνεργασίας με τη Νιγηρία και θα
ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες για την επικείμενη διοργάνωση
ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στη Νιγηρία, 5-10 Νοεμβρίου 2014. Η ομιλία του
Πρέσβη θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα και θα υπάρχει διερμηνεία.
Η εκδήλωση αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία της ελληνικής
επιχειρηματικής αποστολής στη Νιγηρία. Οι επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να
μετάσχουν στην ημερίδα, παρακαλούνται να συμπληρώσουν την on line δήλωση
συμμετοχής το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014. Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Δημοσίων
Σχέσεων του Β.Ε.Θ., κ. Ελένη Παπαλιά, τηλέφωνο 2310 271 708, public@veth.gov.gr, όλες
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η Τουρκία δίνει βάσεις στις ΗΠΑ για αεροπορικές επιδρομές
Η Τουρκία αποφάσισε να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις αεροπορικές
βάσεις της για να πολεμήσουν κατά των τζιχαντιστών, δήλωσε αμερικανός
αξιωματούχος. Η Ουάσινγκτον πίεζε τις τελευταίες ημέρες την Άγκυρα να εμπλακεί
περισσότερο στη μάχη εναντίον της ισλαμιστικής οργάνωσης στη Συρία. Εντάθηκαν τα
αεροπορικά πλήγματα στο Κομπάνι, με τους Κούρδους να μιλούν για ανάκτηση
ορισμένων σημείων.
Η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία χρησιμοποιεί από καιρό τη μεγάλη βάση του
Ιντσιρλίκ, στη νότια Τουρκία, αλλά μέχρι τώρα τα αμερικανικά αεροπλάνα που
χρησιμοποιούνταν για τα πλήγματα εναντίον του Ισλαμικού Κράτους απογειώνονταν
από τις αεροπορικές βάσεις Αλ-Ντάφρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Άλι αλ-Σάλεμ
στο Κουβέιτ και Αλ-Ουντέιντ στο Κατάρ.
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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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