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Αγώνας δρόμου για ψήφιση του φόρου στα ακίνητα μέχρι 20
Δεκεμβρίου
Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τον φόρο ιδιοκτησίας στα ακίνητα ο οποίος θα
ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2014. Ελάφρυνση προκύπτει για όσους έχουν στην
κατοχή τους μόνο κατοικίες και πλήρωναν το χαράτσι μέσω ΔΕΗ και ΦΑΠ. Το
νομοσχέδιο εισάγεται για συζήτηση και επεξεργασία στην Επιτροπή Οικονομικών
Υποθέσεων της Βουλής το Σάββατο.
Η Επιτροπή έχει προγραμματίσει τέσσερις συνεδριάσεις για την πρώτη ανάγνωση του
νομοσχεδίου, πρωί και απόγευμα Σαββάτου και Κυριακής. Η δεύτερη ανάγνωση του
νομοσχεδίου θα γίνει στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής με σύντμηση του
προβλεπόμενου χρόνου την προσεχή Τρίτη.
Το νομοσχέδιο, συνεπώς, αναμένεται να τεθεί στην κρίση της Ολομέλειας μέχρι το τέλος
της προσεχούς εβδομάδας και πάντως προτού η Ολομέλεια διακόψει τις εργασίες της για
τις γιορτές των Χριστουγέννων. Εκπτώσεις και απαλλαγές προβλέπονται για τα χαμηλά
εισοδήματα (9.000 ετησίως), άνεργους και πολύτεκνους, ενώ μειώνεται στο 3% (από 8%10%) ο φόρος για τη μεταβίβαση ακινήτου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΠΟΜΙΔΑ,
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χαρακτηρίζει ληξιαρχική πράξη θανάτου της αστικής ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας το
νομοσχέδιο για τον ενιαίο φόρο ακινήτων.
Φάλτσα στο νομοσχέδιο για τον ΕΝΦΑ βλέπει το ΒΕΘ
Για… φάλτσα στο νομοσχέδιο για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων (ΕΝΦΑ), που μετά από
πολύμηνο ‘ράβε – ξήλωνε’ κατατέθηκε, χθες, στη Βουλή κάνει λόγο το Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης επισημαίνοντας ότι για μία ακόμη φορά δεν εξαλείφονται
αμφιλεγόμενα σημεία.
«Μετά από πολύμηνη καθυστέρηση και με τις αντιδράσεις να έχουν πάρει μορφή
χιονοστιβάδας, κατατέθηκε το σχέδιο νόμου για τη φορολόγηση των ακινήτων που
αποτελεί τη χαριστική βολή για το συγκεκριμένο χώρο. Έχοντας πολλά μέληεπιχειρήσεις στο ΒΕΘ που δραστηριοποιούνται στο χώρο της οικοδομής, λαμβάνουμε
μηνύματα για πλήρη αποσύνθεση της αγοράς ακινήτων» τονίζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ,
Παναγιώτης Παπαδόπουλος επισημαίνοντας ότι «αυξημένη επιβάρυνση θα υποστούν οι
περισσότεροι ιδιοκτήτες ακινήτων από το 2014 καθώς στο νέο Ενιαίο Φόρο Ακινήτων θα
υπαχθεί το σύνολο της ακίνητης περιουσίας τους, μέρος της οποίας σήμερα
απαλλάσσεται από τη φορολογία».
«Σταδιακά οδηγούμαστε στο τέλος της ιδιοκτησίας ακινήτων καθώς πλέον δεν συμφέρει
η απόκτησή τους αλλά ούτε και η διατήρησή τους. Το τραγικότερο, δε, είναι ότι με το
τελικό σχέδιο που δημοσιοποιήθηκε, προκύπτουν αναλογικά μεγαλύτερες επιβαρύνσεις
για τα μεσαίας αντικειμενικής αξίας ακίνητα σε αντίθεση με τα μεγαλύτερης αξίας»
σημειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ.
«Πολύ φοβάμαι ότι αντί για έναν ανταποδοτικό και λειτουργικό φόρο ακινήτων, από τον
οποίο θα εισπράττονταν τα αναγκαία έσοδα για το κράτος, δημιουργήθηκε ένας νέος
φόρος με αμφίβολα εισπρακτικά αποτελέσματα» καταλήγει ο κ. Παπαδόπουλος.
Μητσοτάκης: Προσλήψεις 1.000 ατόμων στο υπουργείο Δικαιοσύνης το 2014
Την εκτίμηση ότι η χώρα αρχίζει να αποκτά τα πρώτα ψήγματα μιας σωστής κεντρικής
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού διατύπωσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης
στη Βουλή.
Ο Κυρ.Μητσοτάκης μίλησε για προσλήψεις που θα γίνουν σε τομείς που υπάρχουν
σημαντικές ελλείψεις, όπως στον φοροεισπρακτικό μηχανισμό, την υγεία και τη
δικαιοσύνη. Ειδικότερα, μίλησε για 800 - 1.000 προσλήψεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης.
Εντατικούς ελέγχους στην αγορά διενεργούν τα συνεργεία των ΔΟΥ
Παραβάσεις σχετικές με τη μη έκδοση αποδείξεων και τιμολογίων διαπίστωσαν στο
14,6% των επιχειρήσεων που έλεγξαν την προηγούμενη εβδομάδα τα συνεργία των ΔΟΥ.
Σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων κατά την εβδομάδα 2/12/2013 8/12/2013 πραγματοποιήθηκαν 2.723 προληπτικοί έλεγχοι από τους οποίους οι 1.167
αφορούσαν σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με την εστίαση και τη διασκέδαση.
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Σε 2.486 από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις δεν εντοπίστηκε καμία παράβαση. Στις
υπόλοιπες επιχειρήσεις διαπιστώθηκαν συνολικά 398 παραβάσεις. Η παραβατικότητα
εντοπίζεται κυρίως στη μη έκδοση στοιχείων. Το σύνολο της αξίας των προστίμων του
ελέγχου εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 315.400 ευρώ.
Μείωση 2,7% στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Οκτώβριο
Μείωση 2,7% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία του μηνός
Οκτωβρίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2012, έναντι
αύξησης 2,8% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2012 προς
το 2011. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή ο Γενικός Δείκτης κατά τον
Οκτώβριο 2013, σε σύγκριση με το δείκτη του Σεπτεμβρίου 2013, παρουσίασε μείωση
1,1%, έναντι μείωσης 1,8%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών
του έτους 2012.
Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2012 - Οκτωβρίου 2013, σε σύγκριση προς
τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2011 - Οκτωβρίου 2012, παρουσίασε
μείωση 2,5%, έναντι αύξησης 5,7%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων
προηγούμενων δωδεκαμήνων.
Παραμένει ο στόχος για έσοδα 1,3 δισ. ευρώ από ιδιωτικοποιήσεις
Η επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων αποτέλεσε το αντικείμενο της συνάντησης του
υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, με τους επικεφαλής της τρόικας, στο
υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με κορυφαίο παράγοντα του υπουργείου
Οικονομικών, η συζήτηση αφορούσε σε «θεσμικά θέματα και το πώς το κράτος θα
διευκολύνει τις ιδιωτικοποιήσεις».
Ο ίδιος παράγοντας ανέφερε ότι παραμένει ο αναθεωρημένος στόχος για έσοδα 1,3 δισ.
ευρώ από αποκρατικοποιήσεις εφέτος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Τόμσεν (ΔΝΤ), Μορς
(Κομισιόν) και Μαζούχ (ΕΚΤ) ζήτησαν μεγαλύτερη ευελιξία και μεγαλύτερη ταχύτητα
στις διαδικασίες που ακολουθεί το ΤΑΙΠΕΔ για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.
Χωρίς εισαγγελική εντολή οι φορο-έλεγχοι σε σπίτια επιτηδευματιών
Επιτόπιους φορο-ελέγχους στις κατοικίες των φορολογουμένων θα μπορεί να διενεργεί
εφεξής, χωρίς εισαγγελική εντολή, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, υπό την
προϋπόθεση ότι αυτές έχουν δηλωθεί ως έδρες ελευθέρων επαγγελματιών και
επιχειρήσεων. Διάταξη που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε την
Πέμπτη στη Βουλή προβλέπει πως οι ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων θα μπορούν να διενεργούν έρευνες σε κατοικίες με ή χωρίς εισαγγελική εντολή.
Συγκεκριμένα, η είσοδος στην κατοικία του φορολογουμένου από ελεγκτές θα
επιτρέπεται μόνο με εντολή του Εισαγγελέα, εκτός εάν αυτή έχει δηλωθεί από τον
φορολογούμενο και ως χώρος άσκησης επαγγελματικής ή επιχειρηματικής
δραστηριότητας. Αν η οικία είναι δηλωμένη ως επιχειρηματική στέγη ελεύθερου
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επαγγελματία (κάτι που ισχύει για το 95% όσων διαθέτουν μπλοκάκι) η πρόσβαση των
εφοριακών σε αυτή θα περιορίζεται μόνο στους χώρους στους οποίους ασκείται η
δραστηριότητα.
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη θα έχουν πρώην και νυν ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, οι
οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους
ή είναι έγκυες γυναίκες προανήγγειλε ο υφυπουργός Εργασίας, Βασίλης Κεγκέρογλου.
Το
βιβλιάριο
υγείας
θα
μπορούν
να
προμηθευτούν
οι
ακόλουθοι:
-Όσοι
έκαναν
δήλωση
αδράνειας
-Όσοι
διέκοψαν
την
ασφάλισή
τους
-Όσοι έχουν μεν επαγγελματική δραστηριότητα, ωστόσο έχουν χάσει την ασφαλιστική
ικανότητά
τους.
Όπως ανέφερε ο κ. Κεγκέρογλου, στόχος είναι να έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη οι
ασφαλισμένοι των τριών αυτών κατηγοριών, που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ζωής, ή οι
έγκυες και ήδη έχει εκδοθεί η εγκύκλιος που παρέχει τις σχετικές οδηγίες προς τις
αρμόδιες υπηρεσίες.
Προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ με 1,2%
Προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ έναντι της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου κατά 1,2%
καταγράφει δημοσκόπηση της Metron Analysis για λογαριασμό της εφημερίδας Αυγή.
Ειδικότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 21,2% και η Ν.Δ. 20%, με τη Χρυσή Αυγή να
παραμένει στην τρίτη θέση και το ποσοστό της να ανέρχεται στο 7,2%. Ακολουθούν οι
Ανεξάρτητοι Έλληνες με 4,8%, το ΠΑΣΟΚ με 4,5% και ΚΚΕ με 3,8%.
Το ποσοστό της Δημοκρατικής Αριστεράς διαμορφώνεται στο 2,7%, κάτω από το
απαιτούμενο 3% για την είσοδο στη Βουλή. Η αδιευκρίνιστη ψήφος ανέρχεται σε 29,8%.
Πυρκαγιά από εμπρησμό στην εξοχική κατοικία Σημίτη στους Αγ.Θεοδώρους
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2.30 τα ξημερώματα της Παρασκευής στην εξοχική
κατοικία του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη, στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας.
Επί τόπου έσπευσε όχημα της πυροσβεστικής με 3 πυροσβέστες, καθώς και ανακριτικό
του Πυροσβεστικού και της ΕΛ.ΑΣ. Η πυρκαγιά δεν πήρε μεγάλες διαστάσεις και χάρη
στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής, περιορίστηκε στην κουζίνα και το σαλόνι της
κατοικίας.
Στη βεράντα του σπιτιού βρέθηκαν υπολείμματα εμπρηστικού μηχανισμού (μπαταρία,
υγρό και χρονοδιακόπτης), κατά συνέπεια κλήθηκε κλιμάκιο της Αντιτρομοκρατικής για
να αναλάβει την υπόθεση. Από το μπαλκόνι περισυλλέγησαν υπολείμματα του
εμπρηστικού μηχανισμού, μεταξύ των οποίων και μεταλλικά στοιχεία, τα οποία θα
ερευνηθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια.
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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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