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ΟΑΕΕ: Πιο εύκολη η ρύθμιση χρεών
∆υνατότητα ρύθµισης των χρεών από ασφαλιστικές εισφορές -χωρίς έλεγχο των οικονοµικών
στοιχείων, εγγυήσεις ή υποθήκες- δίνει ο ΟΑΕΕ σε 198.000 ελεύθερους επαγγελµατίες που
χρωστούν έως 10.000 ευρώ (το 52% των οφειλετών στον Οργανισµό).
Όπως αναφέρει η ‘Ηµερησία’ µε εγκύκλιο που εξέδωσε η διοικητής του ΟΑΕΕ Γ. Κωτίδου,
ύστερα από τη δηµοσίευση του ν. 4225/2014 του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας Γ. Βρούτση, σε ρύθµιση των οφειλών (έως και 41 δόσεις από αυτό τον µήνα)
µπορούν να ενταχθούν χωρίς την υποχρέωση υποβολής φορολογικής ενηµερότητας ή
πιστοποιητικού οφειλής όσοι χρωστούν µέχρι 10.000 ευρώ (αντί των 5.000 ευρώ που ίσχυε ως
όριο).
Παράλληλα, σε ρύθµιση θα µπορούν να µπουν και εκείνοι εναντίον των οποίων έχει ασκηθεί
ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή (και δεν έχουν καταδικαστεί), ενώ για όλους όσους χρωστούν
έως 10.000 ευρώ και είναι «ενεργοί» ασφαλισµένοι θα ακολουθείται η διαδικασία η οποία
ίσχυε για τους µικρο-οφειλέτες (έως 5.000 ευρώ) δηλαδή «η απόδειξη της αδυναµίας
εξόφλησης της οφειλής και της δυνατότητας ανταπόκρισης στο ύψος της µηνιαίας δόσης».
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Ράιχενµπαχ για Ελλάδα: Εν µέρει εντυπωσιακή πρόοδος, ειδικά στην υγεία
Μια αρκετά θετική εικόνα της Ελλάδας και της ελληνικής κυβέρνησης παρουσιάζει ο
επικεφαλής της Task Force Χορστ Ράιχενμπαχ, σε δηλώσεις του προς την γερμανική
μηνιαία οικονομική επιθεώρηση Capital.
Η εικόνα που σκιαγραφεί ο κ. Ράιχενμπαχ είναι αρκετά διαφοροποιημένη σε σχέση με το
προηγούμενο διάστημα, όπως παρατηρούν οι συντάκτες του άρθρου. Το Capital τονίζει
μάλιστα ότι μετά την έντονη κριτική που ασκήθηκε στην Αθήνα για τις καθυστερήσεις
στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων, η Κομισιόν αναθεωρεί τώρα την αξιολόγησή της για τη
μεταρρυθμιστή
πολιτική
στην
Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, ο Χορστ Ράιχενμπαχ εξαίρει το έργο της κυβέρνησης Σαμαρά λέγοντας ότι
η κυβέρνηση αυτή είναι διατεθειμένη να υλοποιήσει την τεχνική βοήθεια που της
προσφέρεται και πως η προθυμία που επιδεικνύει για συνεργασία είναι σε πολλούς
τομείς μεγαλύτερη από την αναμενόμενη. Ο επικεφαλής της Taskforce παραδέχεται ότι οι
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις χρειάζονται χρόνο, προσθέτει όμως ότι η πρόοδος στην
Ελλάδα είναι εν μέρει «εντυπωσιακή», κυρίως στο χώρο της υγείας.
Έντονες οι αντιδράσεις των φοροτεχνικών στα νέα πρόστιμα
Έντονη είναι η αντίδραση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελεύθερων
Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ) στα νέα πρόστιμα που επιβάλει ο Κώδικας Φορολογικής
Διαδικασίας από την 1η Ιανουαρίου 2014. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελεύθερων Επαγγελματιών έχει ήδη ζητήσει από το οικονομικό επιτελείο της
Κυβέρνησης να ανακαλέσει τα μέτρα και να υιοθετήσει ασφαλιστικές δικλείδες που θα
αναγνωρίζουν το ανθρώπινο λάθος και θα αποδέχονται την ανθρώπινη φύση του
έχοντος την υποχρέωση να υποβάλλει κάποια δήλωση.
«Πρόκειται για τιμωρία για τις επιχειρήσεις που θα οδηγήσει σε λουκέτα. Η κυβέρνηση
είναι συνυπεύθυνη», δήλωσε στο in.gr ο φοροτεχνικός Αντώνης Μουζάκης μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΦΕΕ. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών αδυνατεί να αποδεχθεί ως δίκαιο
ή και λογικό ότι η καθυστέρηση υποβολής δήλωσης έστω και μια εβδομάδα έχει ποινή και
πρόστιμο 1.000 ή 2.500 ευρώ.
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Στουρνάρας: Αναλαμβάνουμε την Προεδρία ως χώρα σε ανάκαμψη
Αναλαμβάνουμε την Προεδρία της Ε.Ε. όχι ως χώρα σε κρίση, αλλά ως χώρα σε
ανάκαμψη, τόνισε ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας στην
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο
πλαίσιο της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης για την Οικονομική Διακυβέρνηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όπως είπε, χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού διαψεύστηκαν όσοι έλεγαν ότι θα
βγαίναμε από Ευρωζώνη, τονίζοντας πως «έχουμε πετύχει τους περισσότερους στόχους
που είχαμε θέσει» και υπογραμμίζοντας πως η ανάληψη της Προεδρίας αποτελεί για την
Ελλάδα πραγματική πρόκληση. Η κρίση στην Ευρώπη, η υψηλή ανεργία και η κοινωνική
ανασφάλεια προκάλεσαν φωνές που αμφισβητούν την κοινή μας ευρωπαϊκή πορεία, είπε
ο κ. Στουρνάρας και πρόσθεσε πως «η Ελλάδα, που δέχθηκε την αλληλεγγύη των εταίρων
της,
καλείται
να
αναδείξει
τα
στοιχεία
που
μας
ενώνουν».
Απαντώντας σε ερωτήσεις ευρωβουλευτών, μετά την εισήγησή του, ο υπουργός
Οικονομικών, απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η Ελλάδα έκανε αρκετά σε ό,τι αφορά τα
δημοσιονομικά, αλλά όχι σε ό,τι αφορά τα διαρθρωτικά. Όπως είπε, υπάρχουν ακόμη
μερικά πράγματα που πρέπει να ολοκληρωθούν, όπως η απελευθέρωση περισσότερων
επαγγελμάτων και αγορών, αλλά συμπληρώσαμε περίπου το 70% των δομικών
μεταρρυθμίσεων που απαιτούνταν.
Pulse: Με 3 μονάδες προηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ
Σαφές προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ έναντι της ΝΔ καταγράφει δημοσκόπηση που
δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Το Ποντίκι». Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση
«Δείκτες» Ιανουαρίου της Pulse RC, στην πρόθεση ψήφου το κόμμα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης προηγείται με τρεις ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η ίδια διαφορά
καταγράφεται και στην αναγωγή της πρόθεσης ψήφου επί των εγκύρων.
Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία προηγείται ο Αντώνης Σαμαράς, με μικρή
όμως διαφορά από τον Αλέξη Τσίπρα.
Στους Ανεξάρτητους Δημοκρατικούς ο Νταβρής

Την ένταξή του στη δύναμη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Ανεξάρτητων
Δημοκρατικών Βουλευτών γνωστοποίησε ο βουλευτής Αχαΐας Γιώργος Νταβρής με
επιστολή
του
προς
τον
πρόεδρο
της
Βουλής
Βαγγέλη
Μεϊμαράκη.
Ο κ. Νταβρής είχε εκλεγεί βουλευτής με τους Ανεξάρτητους Έλληνες, αλλά διεγράφη
πρόσφατα από το κόμμα.
Οφειλές του ΕΟΠΥΥ ύψους 129,72 εκατ.ευρώ τον Δεκέμβριο του 2013
Ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ ύψους 129.726.132 ευρώ πληρώθηκαν τον Δεκέμβριο
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του 2013, όπως ανακοινώθηκε από τον υφυπουργό Υγείας, Αντώνης Μπέζα.
Ειδικότερα, οι πληρωμές ήταν οι ακόλουθες: ΙΚΑ: 20.094.456 ευρώ, ΟΠΑΔ-ΕΟΠΥΥ:
39.939.035, ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ: 3.505.125, ΟΓΑ: 24.311.932, ΟΑΕΕ: 9.689.139, ΕΤΑΑ:
15.368.622, ΤΑΥΤΕΚΩ: 16.806.995, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ: 10.828
Οι πληρωμές αφορούν σε φαρμακευτικές εταιρείες, ιατρούς, διαγνωστικά κέντρα,
φυσικοθεραπευτές, μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης, ιδιωτικές και ψυχιατρικές κλινικές,
κέντρα αποκατάστασης κλπ.
Συνολικά έως το τέλος Δεκεμβρίου η ληφθείσα χρηματοδότηση για την αποπληρωμή των
ληξιπρόθεσμων οφειλών ανέρχεται σε 1.423.185.022 ευρώ, εκ των οποίων έχουν εκδοθεί
εντάλματα συνολικού ύψους 1.156.736.240 ευρώ και από αυτά έχουν εξοφληθεί
εντάλματα συνολικού ύψους 1.119.189.300 ευρώ. Δηλαδή, έχει ενταλματοποιηθεί το
80,8% της ληφθείσας χρηματοδότησης και έχει πληρωθεί το 78,1%.
Τετράωρη στάση εργασίας των γιατρών
Τετράωρη στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι, από κοινού με τον
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ), την ΠΟΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ και άλλους υγειονομικούς
φορείς αποφάσισε η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ).
Στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο έξω από το υπουργείο Υγείας και
πορεία προς τη Βουλή. Αίτημα της ΟΕΝΓΕ είναι η απόσυρση του νομοσχεδίου για τις
αλλαγές στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας που, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της
εκτελεστικής γραμματείας, διαλύει την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και ταυτόχρονα
απειλεί με διάλυση τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας, αφήνοντας τους πολίτες χωρίς
περίθαλψη.
Στον Πειραιά οι επιζώντες της τραγωδίας στο Φαρμακονήσι
Στο λιμάνι του Πειραιά μεταφέρθηκαν το πρωί της Πέμπτης οι επιζώντες από το ναυάγιο
πλοιαρίου ανοιχτά στο Φαρμακονήσι, κατά το οποίο έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον
τέσσερις άνθρωποι, ενώ αγνοούνται άλλοι δέκα, στην πλειονότητά τους παιδιά.
Σε εξέλιξη συγκέντρωση συμπαράστασης από μεταναστευτικές οργανώσεις και
εκπροσώπους της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.
Σε τεντωμένο σχοινί η Ουκρανία υπό το βάρος των νεκρών
Σε επικίνδυνη τροχιά βάζουν το Κίεβο οι θάνατοι στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, με
την αντιπολίτευση να δίνει τελεσίγραφο 24 ωρών στον πρόεδρο Γιανούκοβιτς να
διαλύσει την κυβέρνηση και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές. Η συνάντηση των αρχηγών
της αντιπολίτευσης με τον πρόεδρο έπεσε στο κενό και καλλιεργεί φόβους για νέα
κλιμάκωση. Με ανησυχία παρακολουθεί τις εξελίξεις η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ήδη τη νύχτα, εκατοντάδες διαδηλωτές συνέρρεαν στην Πλατεία Ανεξαρτησίας
ενισχύοντας ξανά τα οδοφράγματα. Οι είσοδοι στο χώρο της συγκέντρωσης
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φυλάσσονταν από διαδηλωτές, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν ουρές πολιτών στο χιόνι
που περίμεναν να περάσουν.
Η εικόνα στην πλατεία δείχνει με ξεκάθαρο τρόπο την έκρυθμη φάση στην οποία έχει
περάσει η σύγκρουση στην Ουκρανία: Το τοπίο θυμίζει πεδίο μάχης, με τα καμένα
οχήματα και τα απομεινάρια των συγκρούσεων, ενώ η Τετάρτη ήταν η πρώτη ημέρα
στην σχεδόν δίμηνη περίοδο πολιτικής κρίσης που στην πλατεία εμφανίστηκαν
τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού ασφαλείας.

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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