02 Οκτωβρίου 2014
Μείωση των υψηλών προστίμων στα ληξιπρόθεσμα μελετά το ΥΠΟΙΚ
Μείωση των υψηλών προστίμων που επιβάλλονται στις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το
Δημόσιο εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών, ενώ η ΓΓΔΕ θέτει ως προτεραιότητα το
κυνήγι των μεγαλοοφειλετών με χρέη άνω του 1,5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με υψηλόβαθμο
στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών η πολιτική που θα εφαρμοσθεί στο εξής για την
είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών είναι «σφεντόνα για τους μικροοφειλέτες και
πολυβόλο για τους μεγαλο-οφειλέτες».
Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, για το σκοπό αυτό, όπως εξηγούσε, θα αξιοποιηθούν διατάξεις
της νομοθεσίας που έως σήμερα δεν εφαρμόζονται, μεταξύ των οποίων η αγωγή
καταδολίευσης για την προστασία του Δημοσίου από μεταβιβάσεις ακινήτων
μεγαλοοφειλετών. Σε δεύτερο επίπεδο, το κυνήγι των ληξιπρόθεσμων θα
επικεντρώνεται, όπως πρόσθεσε, σε οφειλέτες με χρέη άνω των 300.000 ευρώ. Σε ό,τι
αφορά τη μείωση των προστίμων, το ίδιο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών
εξηγούσε ότι τα επίπεδα στα οποία βρίσκονται είναι ήδη υψηλά, με αποτέλεσμα να μην
εισπράττονται. Σημειώνεται ότι τα πρόστιμα που προβλέπει η νομοθεσία ανέρχονται
σήμερα σε 10% για δίμηνη καθυστέρηση στην εξόφληση της οφειλής, 20% για
καθυστέρηση ενός έτους και 30% για δύο χρόνια. Παράλληλα, εξετάζεται και η μείωση
των προστίμων για εκπρόθεσμη απόδοση παρακρατούμενων φόρων.
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ΥΠΑΝ : Επέβαλε πρόστιμα 386.000 ευρώ σε επιχειρήσεις
Πρόστιμα συνολικού ύψους 386.000 ευρώ επέβαλε το υπουργείο Ανάπτυξης το
Σεπτέμβριο σε 1.037 επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, σε 38 αρτοποιεία-ζαχαροπλαστεία
επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 36.000 ευρώ, σε 34 καταστήματα εστίασης-αναψυχής
επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 21.000 ευρώ, σε 31 εμπορικές επιχειρήσεις επιβλήθηκαν
πρόστιμα ύψους 68.500 ευρώ, σε 16 κρεοπωλεία επιβλήθηκαν πρόστιμα 9.500 ευρώ, σε
15 παντοπωλεία- περίπτερα- ψιλικά τα πρόστιμα που βεβαιώθηκαν ανήλθαν σε 9.500
ευρώ.
Σε 11 κυλικεία επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 10.500 ευρώ, σε 10 σούπερ μαρκετ - Mini
market τα πρόστιμα που βεβαιώθηκαν ανήλθαν σε 7.000 ευρώ και σε 3 λοιπούς έλεγχοι
τα πρόστιμα που βεβαιώθηκαν ανήλθαν σε 3.500 ευρώ. Σε 2 ελέγχους στη Βαρβάκειο
αγορά επιβλήθηκαν πρόστιμα 1.000 ευρώ, σε 1 ιχθυοπωλείο επιβλήθηκε πρόστιμο 1.000
ευρώ και σε1 χονδρεμπορική επιχείρηση πρόστιμο 500 ευρώ. Σε 134 ελέγχους σε λαϊκές
αγορές , σε επιχειρήσεις υπαίθριου εμπορίου και παραεμπορίου επιβλήθηκαν πρόστιμα
218.000 ευρώ.
Μέχρι τις 25 Οκτωβρίου τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ
Τα νέα διορθωμένα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ με τις εκπτώσεις και τις απαλλαγές θα
αναρτηθούν μέχρι τις 25 Οκτωβρίου, τόνισε στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών.
Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, για όσους υποβάλουν τροποποιητικές εντός του μήνα
θα λάβουν τις επιστροφές μετά τη διόρθωση των λαθών το Δεκέμβριο, ενώ όσοι
φορολογούμενοι δικαιούνται απαλλαγής έως και 100% από το φόρο και έχουν πληρώσει
δόσεις, θα τους επιστραφούν τα ποσά άμεσα και χωρίς έλεγχο.
Σύμφωνα με την Καθημερινή, για όλους του υπόλοιπους οι οποίοι θα ενταχθούν στις
εκπτώσεις θα υπάρξει συμψηφισμός με τις υπόλοιπες δόσεις. Το ίδιο στέλεχος του
υπουργείου Οικονομικών χαρακτήρισε τα φορολογικά πρόστιμα εξοντωτικά ειδικά αυτά
που αφορούν τους παρακρατούμενους φόρους όπως τον ΦΠΑ.
Χαρδούβελης: Οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν πολύ καλά
Για τις διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους της τρόικας ενημέρωσε τον
πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ευάγγελο Βενιζέλο,
στο Μέγαρο Μαξίμου, ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Xαρδούβελης. Εξερχόμενος του
πρωθυπουργικού γραφείου, ο κ. Χαρδούβελης σημείωσε ότι «οι διαπραγματεύσεις μέχρι
στιγμής πηγαίνουν πολύ καλά» και ότι συνεχίζεται η ενημέρωση ανάλογα με τον χρόνο
που περνάει.
Ερωτηθείς για το πώς είναι οι σχέσεις του με τον βουλευτή Επικρατείας της ΝΔ
Χρύσανθο Λαζαρίδη, ο οποίος μετείχε στις χθεσινές διαπραγματεύσεις, ο κ. Χαρδούβελης
είπε ότι «είναι οι καλύτερες». «Ο κ. Λαζαρίδης είναι αξιόλογος και βαθύς γνώστης των
αριθμών και είναι ευπρόσδεκτος» ανέφερε, λέγοντας επίσης πως θα συνεχίσει να
παρίσταται.
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Πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ
Την «επαναφορά του κατώτατου μισθού στα προ μνημονίων επίπεδα, δηλαδή στα 751
ευρώ μικτά μηνιαία, ανεξαρτήτως ηλικίας», προβλέπει, μεταξύ άλλων, η πρόταση νόμου
του ΣΥΡΙΖΑ «για την αποκατάσταση του κατώτατου μισθού και του δικαίου της
συλλογικής διαπραγμάτευσης και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας» που
κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη
Τσίπρα και την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματός του.
Στην αιτιολογική έκθεση και όπως εξηγούν οι υπογράφοντες: «προτείνουμε την
επαναφορά του κατώτατου μισθού στα προ των μνημονίων επίπεδα, δηλαδή στα 751
ευρώ μικτά μηνιαία ανεξαρτήτως ηλικίας, από 586 ευρώ μικτά μηνιαία και 511 ευρώ
μικτά μηνιαία για τους κάτω των 25 ετών που είχε μειωθεί, και τον επανακαθορισμό του
με Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που θα συνάπτεται μεταξύ της ΓΣΕΕ και
των εργοδοτικών φορέων».
Απεργούν γιατροί και εργαζόμενοι στο ΕΣΥ
Με προσωπικό ασφαλείας θα λειτουργήσουν σήμερα τα Δημόσια Νοσοκομεία, οι
Προνοιακές Μονάδες, τα Κέντρα Υγείας και το ΕΚΑΒ, λόγω της 24ωρης απεργίας των
γιατρών και εργαζομένων στο ΕΣΥ, ενώ διοργανώνουν συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα.
Στις 12 το μεσημέρι προγραμματίζεται συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Υγείας στην
οδό Αριστοτέλους και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν πορεία διαμαρτυρίας προς τη
Βουλή.
Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) και η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) συγκροτούν κοινό
μέτωπο, διεκδικώντας δημόσιο σύστημα υγείας με δωρεάν και καθολική πρόσβαση,
επαρκή χρηματοδότηση, προσλήψεις προσωπικού, ανάκτηση μισθολογικών απωλειών,
κατάργηση της Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων (ΕΣΑΝ Α.Ε.) και του νέου
τρόπου
χρηματοδότησης
των
νοσοκομείων,
που,
όπως
υποστηρίζουν,
«εμπορευματοποιεί» την υγεία, καθώς και κατάργηση του νέου συστήματος αξιολόγησης,
το οποίο, όπως δηλώνουν, οδηγεί σε νέες απολύσεις εργαζομένων.
Δολοφονία 88χρονου στην Άνω Πόλη
Νεκρός βρέθηκε χθες βράδυ από γείτονά του ένας 88χρονος έξω από την είσοδο του
διαμερίσματός του στην Άνω Πόλη. Ο ηλικιωμένος είχε δεχθεί τραύμα από αιχμηρό
αντικείμενο στην τραχηλική χώρα.
Στο σημείο προσήλθε ειδικό συνεργείο της Υ.Ε.Ε.Β.Ε., για εξερεύνηση του χώρου.
Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής
Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.
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Kανονικά θα διεξαχθούν όλες οι πτήσεις το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (4-5 Οκτωβρίου),
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αφού με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κρίθηκε παράνομη η 48ωρη
απεργία που είχαν εξαγγείλει οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Προσφυγή κατά της
Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας κατέθεσε η ΥΠΑ.
Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αντιδρούν στην υπουργική απόφαση που δίνει στον
Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) πρόσβαση στους λογαριασμούς των
τελών διαδρομής Αεροναυτιλίας, «για να καλύπτει άμεσες ταμειακές του ανάγκες».
Μέρκελ καλεί Πούτιν για να συγκρατήσει τους αντάρτες στην Ουκρανία
Ενώ οι εκρήξεις και τα νέα θύματα στην ανατολική Ουκρανία θέτουν σε κίνδυνο την
εκεχειρία, η γερμανίδα καγκελάριος καλεί τον ρώσο πρόεδρο να «ασκήσει την επιρροή
του» στους φιλορώσους ενόπλους στην κατεύθυνση της άμβλυνσης της έντασης. Η
πλευρά του Κρεμλίνου ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν την ανάγκη τήρησης της
εκεχειρίας και απόσυρσης του βαρέως οπλισμού από την πρώτη γραμμή.
Ωστόσο, η κατάσταση στο έδαφος είναι διαφορετική: Νέες συγκρούσεις αναφέρονται
γύρω από το αεροδρόμιο του Ντονέτσκ, με τους φιλορώσους να επιχειρούν για την
κατάληψή του. Οι ένοπλοι είχαν ξεκινήσει την Τετάρτη επιχειρήσεις για να πάρουν τον
έλεγχο του αεροδρομίου από τις ουκρανικές δυνάμεις, τις οποίες συνέχισαν την Πέμπτη
«σε ευρύ μέτωπο». Στην ανακοίνωση της καγκελαρίας αναφέρει ότι η Άνγκελα Μέρκελ
υπογράμμισε στον Βλαντιμίρ Πούτιν«την ευθύνη που έχει η Ρωσία να ασκήσει την
επιρροή της στους φιλορώσους αυτονομιστές στην κατεύθυνση της άμβλυνσης». Η
εκεχειρία που έχει συμφωνηθεί «πρέπει επιτέλους να τηρηθεί απόλυτα», τόνισε η Μέρκελ
σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της καγκελαρίας.

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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