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Προληπτικές κατασχέσεις για χρέη από το υπουργείο Οικονομικών
Η επιστροφή φόρου θα πηγαίνει εκεί που «ανήκει», σύμφωνα με απόφαση του
υπουργείου Οικονομικών. Έτσι, όποιος οφείλει το χαράτσι ακινήτων ή δόσεις φόρου
εισοδήματος δεν θα πρέπει να αναμένει την επιστροφή φόρου του, ακόμη κι αν οι οφειλές
του δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Το ίδιο ισχύει και για όσους δεν έχουν επιστροφή
φόρου, καθώς το υπουργείο αποφάσισε να προχωρήσει και σε «προληπτικές»
κατασχέσεις εισοδημάτων.
Συγκεκριμένα, το υπουργείο Οικονομικών προχωρά σε κατασχέσεις εισοδημάτων και
επιστροφών φόρων για χρέη οφειλετών τα οποία ωστόσο ακόμη δεν έχουν λήξει. Από τη
συγκεκριμένη διαδικασία δεν γλιτώνουν ούτε όσοι έχουν λαμβάνειν επιστροφή φόρου
κάτω των 1.500 ευρώ και την ίδια στιγμή χρωστούν «χαράτσια» ακινήτων και δόσεις
φόρου εισοδήματος.
Επίσης, με την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 11 του νόμου 3943, η οποία
ψηφίστηκε το Μάρτιο του 2011 προβλέπει ότι οι φορολογικές αρχές μπορούν να
προχωρήσουν και σε κατασχέσεις αγροτικών επιδοτήσεων και επιστροφών φόρου για να
εισπράξει εφάπαξ χρέη προς το Δημόσιο που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα.
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Συνάντηση Στουρνάρα - τρόικας εν όψει της κατάθεσης του προϋπολογισμού
Εντείνει τις προσπάθειές του για γεφύρωση του χάσματος, ύψους 1 δισ. ευρώ, με την
τρόικα σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό κενό του 2014 ο υπουργός Οικονομικών, μία
ημέρα πριν από την κατάθεση του προϋπολογισμού στη Βουλή. Ο Γιάννης Στουρνάρας θα
έχει συνάντηση με τους εκπροσώπους των δανειστών σήμερα, ενώ αύριο, Πέμπτη, τόσο ο
ίδιος, όσο και η τρόικα αναχωρούν για το «εμβόλιμο» Eurogroup της Παρασκευής, στις
Βρυξέλλες, όπου θα συζητηθούν οι ευρωπαϊκοί Προϋπολογισμοί, αλλά όπως φαίνεται και
το ελληνικό ζήτημα.
Την ίδια ημέρα (Παρασκευή) είναι προγραμματισμένη η συνάντηση του πρωθυπουργού
Αντώνη Σαμαρά με τη γερμανίδα καγκελάριο Ανγκελα Μέρκελ. Σύμφωνα με τις
πληροφορίες, όπως και να κυλήσει το ραντεβού με την τρόικα, η ελληνική κυβέρνηση
εμφανίζεται αποφασισμένη να καταθέσει στη Βουλή προϋπολογισμό χωρίς νέα μέτρα,
παρά μόνον διαρθρωτικές παρεμβάσεις.
Πυρά κατά της τρόικας από το Ευρωκοινοβούλιο
Ευρωβουλευτές από όλες τις πολιτικές ομάδες επικρίνουν το έργο και τη μεθοδολογία
της τρόικας στην Ελλάδα και σε άλλες «χώρες της κρίσης». Ήδη από τις αρχές Νοεμβρίου
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συστήσει ειδική επιτροπή για να αξιολογήσει την τρόικα,
διερευνώντας λάθη, παραλείψεις, ευθύνες. Θα είναι η πρώτη φορά που αξιολογούνται
δημοσίως οι ίδιοι οι «αξιολογητές».
Η σχετική πρωτοβουλία είχε ξεκινήσει από τους Πράσινους και τους Σοσιαλδημοκράτες,
αλλά βρίσκει πλέον υποστηρικτές και σε άλλους πολιτικούς χώρους.
Επιπλέον φόρος 22% για όσους δεν συγκεντρώσουν αποδείξεις
Με επιπλέον φόρο 22%, σε περίπτωση που δεν καταφέρουν μέχρι το τέλος του έτους να
συλλέξουν αποδείξεις αξίας ίσης με το 25% του εισοδήματός τους απειλούνται οι
φορολογούμενοι. Η υποχρέωση συλλογής αποδείξεων αξίας μέχρι του 25% του
συνολικού εισοδήματος θα ισχύει μόνο για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους και
μόνο για τα εισοδήματά τους από μισθωτές υπηρεσίες. Aυτό σημαίνει ότι αν έχουν
εισοδήματα και από άλλες πηγές, για παράδειγμα εισοδήματα από ενοίκια, θα πρέπει να
συγκεντρώσουν αποδείξεις μόνο για το τμήμα του εισοδήματος που προέρχεται από
μισθωτές υπηρεσίες. Aν για παράδειγμα ένας συνταξιούχος έχει 6.000 ευρώ από σύνταξη
και 3.600 ευρώ (300 x 12), από ενοίκια οι αποδείξεις που θα πρέπει να προσκομίσει είναι
1.500
ευρώ
(6.000
x
25%).
Όπως αναφέρει η Ημερησία, η υποχρέωση συγκέντρωσης αποδείξεων αξίας μέχρι 25%
του συνολικού εισοδήματος ισχύει για ετήσια ποσά εισοδήματος μέχρι 42.000 ευρώ. Για
όσους έχουν εισοδήματα άνω των 42.000 ευρώ, υποχρεούνται στη συλλογή αποδείξεων
συνολικής αξίας 10.500 ευρώ.
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Ηλεκτρονικά οι οικοδομικές άδειες από το Φεβρουάριο
Σε δύο εβδομάδες οι μηχανικοί δεν θα χρειάζεται να επισκέπτονται την Υπηρεσία
Δόμησης του Δήμου Αθηναίων για να ξεκινήσουν τη διαδικασία έκδοσης μιας οικοδομικής
άδειας. Θα μπορούν πλέον να προχωρήσουν στη διαδικασία ηλεκτρονικά. Όπως ανέφερε
σε συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) Χρήστος
Σπίρτζης, ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι μηχανικοί της
χώρας θα μπορούν να διαχειρίζονται ολόκληρο τον φάκελο μιας οικοδομής μέσω
Διαδικτύου.
«Σήμερα για να βγει μια οικοδομική άδεια απαιτούνται έως και 60 φορείς. Θέλουμε, κατά
μέσο όρο, 6,5 χρόνια για να βγει μια άδεια για βιομηχανικό ή βιοτεχνικό κτίριο όταν οι
επενδυτές προσδοκούν σε 7 χρόνια να κάνουν απόσβεση», σημείωσε ο κ. Σπίρτζης.
Την επόμενη εβδομάδα θα εκπαιδευτούν στο χειρισμό της πλατφόρμας οι μηχανικοί της
Αθήνας προκειμένου να ξεκινήσει η πιλοτική της λειτουργία από την Υπηρεσία Δόμησης
του Δήμου Αθηναίων. Όπως ανέφερε ο κ. Σπίρτζης, εντός του Δεκεμβρίου θα
ακολουθήσει η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Θεσσαλονικέων και από τον ερχόμενο
Φεβρουάριο το κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα αδειοδότησης θα λειτουργεί σε όλη τη
χώρα.
Θεοχάρης: Σε λειτουργία εντός του έτους ο έλεγχος εισροών-εκροών καυσίμων
Τη διαβεβαίωση ότι εντός του 2013, δηλαδή μέσα σε ενάμισι μήνα, θα λειτουργήσει το
σύστημα ελέγχου εισροών - εκροών καυσίμων έδωσε την Τετάρτη με δηλώσεις του στον
Σκάι ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης, την ώρα που η
Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων- Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) καταγγέλλει ότι
το λαθρεμπόριο οργιάζει.
Ειδικότερα, η Ομοσπονδία υποστηρίζει πως τα συστήματα ελέγχου εισροών-εκροών
καυσίμων, τα οποία έχουν εγκατασταθεί στα πρατήρια της Αθήνας και της
Θεσσαλονίκης, παραμένουν ανενεργά εδώ και τέσσερα χρόνια επειδή η Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων δεν διαθέτει το απαιτούμενο υποσύστημα
υποδοχής των δεδομένων.
Η Ομοσπονδία κάνει λόγο για ανικανότητα, διαπλοκή συμφερόντων, προχειρότητα,
έλλειψη συντονισμού και πολιτικής βούλησης, καταγγέλλοντας ότι -σύμφωνα με
εκτιμήσεις- το ύψος του λαθρεμπορίου καυσίμων κυμαίνεται στα 600 εκατ. ευρώ τον
χρόνο. Υπάρχουν, δε, αναφορές που το ανεβάζουν και στα 5 δισ. ετησίως.
Σε διαθεσιμότητα βγαίνουν οι διοικητικοί υπάλληλοι του ΕΟΠΥΥ
Σε καθεστώς διαθεσιμότητας θα μπουν οι διοικητικοί και υγειονομικοί υπάλληλοι του
ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου Υγείας. Μιλώντας στο Mega το πρωί
της Τετάρτης, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι στην κινητικότητα θα βγουν «όσοι
διοικητικοί υπάλληλοι δεν χρειάζονται στον ΕΟΠΥΥ». Οι διοικητικοί υπάλληλοι που θα
τεθούν σε καθεστώς κινητικότητας θα μεταφερθούν «άπαντες» στις υγειονομικές
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περιφέρειες, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας. Η διαδικασία, σύμφωνα με τον κ.
Γεωργιάδη, θα διαρκέσει 15 ημέρες.
Σε ό,τι αφορά τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ, ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε ότι θα κριθεί ποιες
ειδικότητες είναι απαραίτητες στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Για κάθε θέση που θα
καταργηθεί από τον ΕΟΠΥΥ, θα προκηρύσσεται μια θέση στη δευτεροβάθμια περίθαλψη,
είπε ο υπουργός Υγείας και πρόσθεσε ότι για τις θέσεις αυτές θα αξιολογηθούν όσοι
γιατροί του ΕΟΠΥΥ το επιθυμούν, ενώ στο διαγωνισμό θα λάβουν μέρος και όποιοι άλλοι
γιατροί το επιθυμούν.
Ο κ. Γεωργιάδης κάλεσε τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ να μην απεργήσουν από τη Δευτέρα,
όπως έχουν αποφασίσει, καθώς έτσι θα συμβάλουν στην περαιτέρω υποβάθμιση των
πολυιατρείων, στρέφοντας τον κόσμο στους ιδιώτες γιατρούς.
Κρουαζιερόπλοιο προσέκρουσε στο λιμάνι του Πειραιά
Κρουαζιερόπλοιο προσέκρουσε στο λιμενοβραχίονα του Πειραιά κατά τη διαδικασία του
κατάπλου του, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές και μικρό ρήγμα.
Το κρουαζιερόπλοιο Magnifica με σημαία Παναμά έδεσε κανονικά και δεν αναφέρθηκε
τραυματισμός. Στο πλοίο επέβαιναν 2.469 επιβάτες και 976 άτομα πλήρωμα και είναι
όλοι καλά στην υγεία τους.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια του ατυχήματος καθώς τα ξένα
κρουαζιερόπλοια για την προσέγγισή τους στο λιμάνι οδηγούνται από πλοηγό της
πλοηγικής υπηρεσίας.
Παράνομη η απεργία στα ΑΕΙ
Παράνομη, αλλά όχι καταχρηστική, κρίθηκε από το Πρωτοδικείο της Αθήνας η απεργία
των διοικητικών υπαλλήλων σε ΑΕΙ. Ο υπουργός Παιδείας είχε προσφύγει εκ νέου στη
Δικαιοσύνη ζητώντας να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική η νέα κινητοποίηση που
έχει εξαγγελθεί έως και την Παρασκευή. Στις 12 το μεσημέρι συνεδριάζουν οι διοικητικοί
υπάλληλοι για να αποφασίσουν το μέλλον των κινητοποιήσεών τους.
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) παραμένουν κλειστά για ενδέκατη εβδομάδα, ενώ στις
κινητοποιήσεις κατά της διαθεσιμότητας εισήλθαν και οι διοικητικοί υπάλληλοι του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και του Πανεπιστημίου Πατρών, οι
οποίοι έχουν εξαγγείλει απεργίες μέχρι την Παρασκευή.
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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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