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Προκαταβολή έως και 100% της επιχορήγησης για επενδύσεις
Η δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως και 100% της αναλογούσας επιχορήγησης
της επένδυσης παρέχεται σε όσους ενδιαφερόμενους προσκομίσουν ισόποση εγγυητική
επιστολή, προσαυξημένη κατά 10% για τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις
των ν. 3299/2004 (Α΄261) και 3908/2011 (Α ΄8).
Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπ. Ανάπτυξης, με σχετική ανακοίνωση
ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους, που επιθυμούν να κάνουν χρήση της ως άνω
ευεργετικής διάταξης, ότι η υπηρεσία δύναται να εξυπηρετήσει σχετικά αιτήματα εντός
του έτους, εφόσον αυτά υποβληθούν έως τις 23 Δεκεμβρίου 2013.
Την επόμενη εβδομάδα η κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου για το φόρο στα
ακίνητα
Στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο
για το νέο φόρο ακινήτων.
Τεχνικές δυσκολίες επέβαλαν, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, την αναβολή της
κατάθεσής του που αρχικά είχε προγραμματιστεί να γίνει την Πέμπτη. Σύμφωνα με
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πληροφορίες, η αναβολή οφείλεται σε τεχνικά ζητήματα που δεν έχουν διευκρινιστεί
ακόμη με την τρόικα και ιδιαίτερα για τα ποσά που μπορούν να βεβαιωθούν με τον
Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).
Σημειώνεται ότι οι εκπρόσωποι των δανειστών έχουν θέσει στόχο τη βεβαίωση 3,9 δισ.
ευρώ με το νέο φόρο. Αλλά ζητήματα που μένει να διευκρινιστούν, είναι οι κατηγορίες
των ακινήτων που θα πληρώσουν μειωμένο ΕΝΦΙΑ (διατηρητέα κ.λπ.), οι συντελεστές
των οικοπέδων κ.ά.
Σε 24ωρη βάση οι φορο - έλεγχοι από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Την 24ωρη λειτουργία των ελεγκτικών υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων
Εσόδων θα προβλέπει απόφαση που θα εκδώσει άµεσα ο ΓΓ ∆ηµοσίων Εσόδων κ. Χ.
Θεοχάρης και η οποία θα ρυθµίζει τα εκκρεµή ζητήµατα που άπτονται των υπερωριών των
εφοριακών – ελεγκτών και θέµατα σχετικά µε τον προληπτικό έλεγχο.
Πάντως το έργο των ελεγκτών δεν είναι εύκολο καθώς την παρούσα περίοδο καθυστερεί ο
εξοπλισµός της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων µε τα µηχανικά µέσα που θα έπρεπε
να έχει προµηθευτεί από το Σ∆ΟΕ.
Κύκλοι της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων αναφέρουν πως ήδη από τα τέλη
Οκτωβρίου έχουν µεταφερθεί µε υπουργική απόφαση στην ΓΓ∆Ε οι αρµοδιότητες του Σ∆ΟΕ,
192 υπάλληλοι του Σώµατος, 82 αυτοκίνητα, αλλά και δύο σκάφη που χρησιµοποιούνται για
την πάταξη του λαθρεµπορίου.
Ωστόσο, ελάχιστα από τα µηχανικά µέσα έχουν παραληφθεί από την Γενικής Γραµµατείας
∆ηµοσίων Εσόδων. «∆εν ξεπερνούν τα δάχτυλα του ενός χεριού» αναφέρουν χαρακτηριστικά
στο in.gr.
Τις προβλέψεις της ΕΚΤ για τον πληθωρισμό αναμένουν οι αγορές
Τις προβλέψεις της ΕΚΤ για τον πληθωρισµό αναµένουν οι αγορές προκειµένου να
ερµηνεύσουν τις επόµενες κινήσεις της Κεντρικής Τράπεζας για την ενίσχυση της ρευστότητας
στην αγορά.
Στην σηµερινή συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, της τελευταίας για το έτος, η ΕΚΤ αναµένεται να διατηρήσει αµετάβλητο το βασικό
της επιτόκιο στο ιστορικό χαµηλό του 0,25%, ωστόσο το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις
προβλέψεις της για την οικονοµία και τον πληθωρισµό, που αναµένεται να παραµείνει κάτω
του στόχου και το 2015.
Ο χαµηλός πληθωρισµός θα µπορούσε να αυξήσει τις πιέσεις προς την κεντρική τράπεζα της
Ευρωζώνης να αναλάβει δράση την επόµενη χρονιά, καθώς η ανάκαµψη στην Ευρωζώνη
παραµένει αναιµική. Αναλυτές αναµένουν πληθωρισµό στα επίπεδα του 1,3%-1,4% το 2015.
Σε ισχύ έως τα τέλη του 2014 τα κίνητρα απόσυρσης παλαιών οχημάτων
Παράταση των κινήτρων απόσυρσης παλαιών οχημάτων έως και το τέλος του 2014
προωθεί το υπουργείο Οικονομικών. Σχετική διάταξη αναμένεται να περιληφθεί στο
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νομοσχέδιο για τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων, με το σκεπτικό ότι η παράταση
της προθεσμίας μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά για την αγορά αυτοκινήτων η
οποία έχει υποστεί καθίζηση τα τελευταία χρόνια. Έτσι, όσοι αγοράσουν έως το τέλος
του 2014 καινούργια ΙΧ κυλινδρισμού κινητήρα έως 2.000 κυβικά εκατοστά, σε
αντικατάσταση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που αποσύρονται από την
κυκλοφορία για καταστροφή, απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης ως εξής:
-Μέχρι και 900 κυβικά εκατοστά, πλήρης απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης για
φορολογητέα αξία έως 6.000 ευρώ.
-Από 901 έως και 1.400 κ.εκ., πλήρης απαλλαγή για φορολογητέα αξία έως 8.000 ευρώ.
-Από 1.401 μέχρι και 1.600 κ.εκ., απαλλάσσονται από το 65% του προβλεπόμενου τέλους
ταξινόμησης και για φορολογητέα αξία μέχρι και 11.000 ευρώ
-Από 1.601 μέχρι και 2.000 κ.εκ., απαλλάσσονται από το 50% του προβλεπόμενου τέλους
ταξινόμησης και για φορολογητέα αξία έως 14.000 ευρώ.
Στην περίπτωση όπου η φορολογητέα αξία είναι μεγαλύτερη από τα κατά περίπτωση
παραπάνω ποσά θα εισπράττεται για το επιπλέον ποσό ο προβλεπόμενος ακέραιος
συντελεστής τέλους ταξινόμησης.
Γεωργιάδης προς γιατρούς ΕΟΠΥΥ: Θα πάρετε ανθρώπους στο λαιμό σας
Στα άκρα οδηγείται η αντιπαράθεση μεταξύ των απεργών γιατρών του ΕΟΠΥΥ και του
υπουργού Υγείας, καθώς η κινητοποίηση συνεχίζεται έως τις 13 Δεκεμβρίου, κι ενώ ο
Άδωνις Γεωργιάδης επιμένει ότι η μεταρρύθμιση και το πρόγραμμα διαθεσιμότητας θα
προχωρήσει.
Αύριο, Παρασκευή, ο κ. Γεωργιάδης θα έχει στα χέρια του το πόρισμα της επιτροπής
αξιολόγησης για τις ειδικότητες της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, βάσει του οποίου θα
προχωρήσει η διαθεσιμότητα των γιατρών του ΕΟΠΥΥ. Ο πρόεδρος των γιατρών του
ΕΟΠΥΥ Θ.Αποστολόπουλος, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, κατήγγειλε την επιτροπή αξιολόγησης
ως αφερέγγυα, έκανε λόγο για προσχηματική λειτουργία και προειλημμένες αποφάσεις.
Απαντώντας, ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι προηγήθηκε διάλογος με εκπροσώπους από
όλους τους κλάδους στην Υγεία και πως η μεταρρύθμιση δεν ξεκίνησε τώρα. Επανέλαβε,
δε, το αίτημα για παύση της απεργίας, υπογραμμίζοντας: «Θα πάρουν ανθρώπους στο
λαιμό τους». Παρέμβαση για την αντιπαράθεση γιατρών ΕΟΠΥΥ και Αδ.Γεωργιάδη έκανε
χθες, Τετάρτη, η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, ζητώντας ακρόαση από
όλους τους εμπλεκόμενους στην πρωτοβάθμια υγεία στις 11 Δεκεμβρίου.
Το πρωί της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας των γιατρών του
ΕΟΠΥΥ έξω από το πολυιατρείο του Οργανισμού στην Καλλιθέα.
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Κινδύνευσε οικογένεια από φωτιά σε σπίτι στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης
Μια οικογένεια κινδύνευσε από πυρκαγιά που ξέσπασε στις 04:15 τα ξημερώματα
σήμερα, Πέμπτη, στο σπίτι της στην περιοχή του Κορδελιού της Θεσσαλονίκης. Η γιαγιά
και το 5χρονο εγγόνι της μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα,
συνοδεία της μητέρας, ενώ ο πατέρας μετέβη στο αστυνομικό τμήμα για κατάθεση.
Η πυροσβεστική έσπευσε μετά από κλήσεις των γειτόνων, που βοήθησαν τα μέλη της
οικογένειας να βγουν από την κατοικία. Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν
διευκρινιστεί ακόμη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο σπίτι (λίγων τετραγωνικών) είχε
κοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα και η οικογένεια -ομογενών από τη Ρωσία- χρησιμοποιούσε
κεριά και ξυλόσομπα.
Πρωτοβουλίες για νοικοκυριά που ζουν χωρίς ρεύμα λαμβάνει η κυβέρνηση
Θέματα ενέργειας εξετάστηκαν σε ευρεία κυβερνητική σύσκεψη, υπό τον πρωθυπουργό
Αντώνη Σαμαρά και παρουσία του Ευάγγελου Βενιζέλου στο Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα
με τον υπουργό Περιβάλλοντος Γιάννη Μανιάτη συζητήθηκαν τρόποι μείωσης του
κόστους ενέργειας, ενώ εκτενής αναφορά έγινε και στο πρόβλημα των νοικοκυριών που
δεν έχουν ρεύμα. Μάλιστα, ανακοινώθηκε πως η κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλία,
με στόχο να λυθεί το πρόβλημα.
Σύμφωνα με τον κ. Μανιάτη, οι τοπικές αρχές θα πρέπει να ενημερώνουν άμεσα τη ΔΕΗ
για τις περιπτώσεις των οικογενειών που πραγματικά δεν μπορούν να αποπληρώσουν
και η ΔΕΗ θα επαναφέρει το ρεύμα. Η συνάντηση για τα ενεργειακά πραγματοποιήθηκε
εν όψει και της επίσκεψης αύριο, Παρασκευή στη χώρα μας του αρμόδιο επιτρόπου
Γκίντερ 'Ετινγκερ.
Σε δήλωσή του ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε στις
προσπάθειες της κυβέρνησης για μείωση του κόστους ενέργειας και στις βιομηχανίες,
κάτι που θα δημιουργήσει, όπως είπε, νέες θέσεις εργασίας. Στο τραπέζι έπεσε και το
θέμα της πορείας των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΔΕΠΑ και Gazprom για φθηνότερο
φυσικό αέριο, αλλά και η πορεία των ερευνών για πετρέλαιο σε Ιωάννινα και Πατραϊκό
Κόλπο.
Έρευνες της αντιτρομοκρατικής σε σπίτια βουλευτών της Χρυσής Αυγής
Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτήν την ώρα έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας σε
κατοικίες βουλευτών της Χρυσής Αυγής, μετά από εισαγγελική εντολή. Πρόκειται για
τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής Ευστάθιο Μπούκουρα, Παναγιώτη Ηλιόπουλο και
Γιώργο Γερμενή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες γίνονται στις κατοικίες των βουλευτών στη
Ραφήνα, την Καισαριανή και -πιθανότατα- στην Κόρινθο. Η έρευνα γίνεται με
εισαγγελική παραγγελία στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας επί των
απαγγελθεισών κατηγοριών για ένταξη και διεύθυνση σε εγκληματική οργάνωση. Η
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απολογία των τριών βουλευτών ενώπιον των δύο εφετών ανακριτριών έχει
προσδιορισθεί για το Σάββατο.

Υπουργός θέλει να παραμείνει ο Σόιμπλε
Την επιθυμία του να παραμείνει στο πόστο του στο υπουργείο Οικονομικών και την
επόμενη τετραετία εκφράζει σε συνέντευξή του ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, την ώρα που
κρατάτε ως επτασφράγιστο μυστικό τα ονόματα των υπουργών που θα στελεχώσουν τη
νέα κυβέρνηση. Το επιβεβαιώνει εμμέσως πλην σαφώς και ο ίδιος ο Γερμανός υπουργός
Οικονομικών σε συνέντευξη που παραχωρεί στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας
Handelsblatt.
«Αν η καγκελάριος Μέρκελ μου προσφέρει τη θέση, τότε δεν πρόκειται να την απορρίψω.
Για μένα ήταν πολύ σημαντικό να περιμένω για να δω αν η βάση είναι υπέρ μιας
σταθερής δημοσιονομικής πολιτικής. Κατά την άποψή μου αυτή η προϋπόθεση έχει
εκπληρωθεί», δηλώνει στη συνέντευξη ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.
Τα ονόματα που θα αναλάβουν υπουργικά χαρτοφυλάκια θα δοθούν στη δημοσιότητα
περί τα μέσα Δεκεμβρίου.

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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