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Άμεσα ο συμψηφισμός επιστροφών με οφειλές προς τα Ταμεία
Μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας θα σταλεί στις ΔΟΥ η εφαρμογή για τη διαδικασία
που αφορά στον συμψηφισμό των απαιτήσεων των φορολογουμένων με οφειλές τους
προς τα ασφαλιστικά Ταμεία, ενώ στα μέσα Νοεμβρίου θα ανοίξει για τους
φορολογουμένους η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις 100 δόσεις για την καταβολή
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο και τα Ταμεία.
Αυτά δήλωσε η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου, από το βήμα
του
6ου
Thessaloniki
Tax
Forum.
Σύμφωνα με τη Voria.gr απαντώντας σε δημοσιογραφικές ερωτήσεις σχετικά με τον
μεγάλο χρόνο επιστροφής ΦΠΑ, η γενική γραμματέας είπε ότι οι μεγάλοι χρόνοι
παρατηρούνται στις περιπτώσεις διενέργειας ελέγχων. Καταβάλλονται προσπάθειες
μείωσης των χρόνων των ελέγχων, ενώ «στις καλύτερες των περιπτώσεων», η
διαδικασία επιστροφής πιστωτικού ΦΠΑ θα μπορεί να ολοκληρώνεται εντός μηνός.
Δένδιας: Πρότασή μου όχι ρύθμιση το σχέδιο για τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια
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Ως μία πρώτη πρόταση για την αντιμετώπιση των κόκκινων στεγαστικών δανείων και
όχι ως ρύθμιση έτοιμη προς κατάθεση στη Βουλή, χαρακτήρισε ο τέως υπουργός
Ανάπτυξης -και νυν Άμυνας- Νίκος Δένδιας, μιλώντας στον Βήμα 99,5, το σχέδιο που
παρουσίασε
τη
Δευτέρα.
«Δεν είπα ότι οι προτάσεις θα προωθηθούν στη Βουλή» είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας
λόγο για προεργασία η οποία δεν είχε συμφωνηθεί με το ΠΑΣΟΚ και για την οποία ούτε η
τρόικα έχει ενημερωθεί. Ο κ. Δένδιας επισήμανε πως έχουν γίνει επαφές με δύο από τις
τέσσερις συστημικές τράπεζες και πως η προεργασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο υπουργός
υποστήριξε πως και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες πρέπει να αποδεχθούν την
πρότασή, λέγοντας πως αποτελεί «βαθύτατα ηθική» λύση για την αντιμετώπιση του
προβλήματος.
Ανάπτυξη 0,6% εφέτος και 2,9% το 2015 προβλέπει η ΕΕ για την Ελλάδα
Ανάπτυξη 0,6% φέτος και 2,9% το 2015, αποπληθωρισμό 1% φέτος και πληθωρισμό
0,3% το 2015 και ανεργία 26,8% το 2014 και 25% το 2015 προβλέπει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για την Ελλάδα σύμφωνα με την έκθεση για τις φθινοπωρινές οικονομικές
προβλέψεις που έδωσε σήμερα Τρίτη στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή υποβάθμισε τις εκτιμήσεις της για την ανάπτυξη της ευρωζώνης και της ΕΕ,
ωστόσο θεωρεί πως η ανάπτυξη θα ανακάμψει , καθώς η ζήτηση θα αυξάνεται και οι
μεταρρυθμίσεις θα αποδίδουν καρπούς.
Σημειώνεται πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις ανοιξιάτικες προβλέψεις για την ελληνική
οικονομία προέβλεπε ανάπτυξη 0,6% φέτος και 2,9% το 2015, αποπληθωρισμό 0,8%
φέτος και πληθωρισμό 0,3% το 2015 και ανεργία 26% το 2014 και 24% το 2015. Στις
χειμερινές της προβλέψεις για την ελληνική οικονομία προέβλεπε ανάπτυξη 0,6% φέτος
και 2,9% το 2015, αποπληθωρισμό 0,6% φέτος και πληθωρισμό 0,2% το 2015 και
ανεργία 26% το 2014 και 24% το 2015.
Χαρδούβελης: Χρειάζεται συμφωνία για την «επόμενη ημέρα»
Η συμφωνία με την τρόικα για την «επόμενη ημέρα» πρέπει να κλείσει το συντομότερο,
δήλωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης. Ο
ίδιος υπογράμμισε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική σταθερότητα και όχι πρόωρες εκλογές.
Μιλώντας στην εκπομπή «Ανατροπή» του Γιάννη Πρετεντέρη στο Mega, ο κ.
Χαρδούβελης τόνισε πως η σχέση με τους δανειστές θα κρατήσει πάρα πολλά χρόνια μιας
και θα συνεχιστεί μέχρι την αποπληρωμή του 75% του χρέους, πρόσθεσε ωστόσο ότι δεν
θα είναι η ίδια σχέση με αυτήν της μνημονιακής περιόδου.
Πέρασε από το δημοτικό συμβούλιο η λειτουργία της υπαίθριας κυριακάτικης
αγοράς
Ψηφίστηκε, εν μέσω αντιδράσεων, από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Θεσσαλονίκης
ο κανονισμός λειτουργίας της κυριακάτικης αγοράς, το λεγόμενο «γιουσουρούμ», στην
οδό Νικηφόρου Ουρανού στη δυτική πλευρά της πόλης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η
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επόμενη κίνηση ανήκει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η οποία είναι αρμόδια να
αποφασίσει για τη λειτουργία της αγοράς.
«Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε free markets και να πωλούν από αντίκες μέχρι
μεταχειρισμένα αυτοκίνητα», ανέφερε ο δήμαρχος, Γιάννης Μπουτάρης. Ο αντιδήμαρχος
Οικονομικών και Ανάπτυξης, Χασδάι Καπόν, ανέφερε πως πλέον το θέμα είναι στο χέρι
της περιφέρειας να αποφασίσει εάν θα δώσει τη συγκεκριμένη άδεια και κάτω από ποιες
προϋποθέσεις.
Η πλειοψηφία των πολιτών συμφωνούν με τα μέτρα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Η πλειοψηφία των πολιτών συμφωνούν με το μέτρο που αποφάσισε να λάβει η νέα
διοίκηση του Πανεπιστημίου Αθηνών ώστε να ελέγχεται ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει
από το Πανεπιστήμιο σε ποσοστό 79,3% (76,8% συμφωνεί, 2,5% μάλλον συμφωνεί) και
μόλις το 17,7% διαφωνούν όπως αναδεικνύει έρευνα της RASS που διεξήχθη, για το
iefimerida.gr, από τις 29 έως και τις 31 Οκτωβρίου 2014, σε δείγμα 1.002 εκλογέων από
ολόκληρη τη χώρα.
Μάλιστα σύμφωνα με την έρευνα της RASS ενδιαφέρον παρουσιάζει πως το 66,7% των
πολιτών που συμφωνούν με τα μέτρο που αποφάσισε να λάβει η νέα διοίκηση του
Πανεπιστημίου Αθηνών είναι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, το 90,2% από τη ΝΔ, το 95,2% από
την ΕΛΙΑ και το 82% από άλλα κόμματα.
Στην έρευνα της Rass αναδεικνύεται η υπεροχή του ΣΥΡΙΖΑ έναντι της ΝΔ κατά 5,3
ποσοστιαίες μονάδες. Ωστόσο, αν και ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται με 5,3% και έχει συντριπτική
παράσταση νίκης, ο κ. Τσίπρας βρίσκεται αντιμέτωπος με την κοινωνική δυσπιστία,
αφού το ενδεχόμενο να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός δημιουργεί φόβο σε
περισσότερους από 4 στους 10 πολίτες (43,5%) και δίνει ελπίδα σε 3 στους 10
ψηφοφόρους (28,9%).
Σημαντικές ελαφρύνσεις θα φέρει η κατάργηση των τεκμηρίων
Σημαντικές φοροελαφρύνσεις θα φέρει η εξεταζόμενη από τη κυβέρνηση κατάργηση των
τεκμηρίων, με το όφελος να γίνεται άμεσα αισθητό στα αδύναμα οικονομικά στρώματα.
Ο υφυπουργός Γιώργος Μαυραγάνης προανήγγειλε χθες την μετάβαση στην εποχή χωρίς
τεκμήρια αρχής γενομένης από τα εισοδήματα του 2015 που θα δηλωθούν το 2016. Αυτό
σημαίνει πως το 2015 θα είναι η τελευταία χρονιά που ισχύουν τα τεκμήρια για
κατοικίες, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, πισίνες, ιδιωτικά σχολεία και οικιακές βοηθούς,
καθώς τα εισοδήματα των φορολογουμένων που θα δηλωθούν το 2016 θα
φορολογηθούν βάσει των πραγματικών δαπανών.
Ειδικά η κατάργηση του τεκμηρίου διαβίωσης θα οδηγήσει σε μεγάλες φοροελαφρύνσεις
πολλούς φορολογουμένους με ισχνά ή μηδενικά εισοδήματα. Σήμερα η ελάχιστη
αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης εφαρμόζεται ανεξάρτητα του ύψους του πραγματικού ή
τεκμαρτού εισοδήματος του φορολογουμένου. Έτσι, τα ελάχιστα ποσά τεκμηρίων των
3.000 (για άγαμο) ή των 5.000 ευρώ (για συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση)
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εφαρμόζονται ακόμη και σε φορολογούμενους που είχαν έστω και 1 λεπτό εισόδημα από
οποιονδήποτε πηγή.
Στο νοσοκομείο 14χρονη μετά από εξαγωγή δοντιών σε γειτονική χώρα
Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσηλεύτηκε 14χρονη από την Κοζάνη μετά από την
εξαγωγή νεογιλών δοντιών σε γειτονική χώρα. Σύμφωνα με το kozanilife.gr, το παιδί είχε
πάει μαζί με τους γονείς του σε γειτονική χώρα, προκειμένου να κάνει εξαγωγή νεογιλών
δοντιών. Μετά την οδοντιατρική παρέμβαση, ωστόσο, είχε ακατάσχετη αιμορραγία. Έτσι
διακομίστηκε αρχικά στο Μαμάτσειο νοσοκομείο της Κοζάνης, όπου για τρεις μέρες
νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου».
Όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Κοζάνης, Βασίλη
Καραγιαννίδη υπάρχει σωρεία καταγγελιών από πολίτες, που πήγαν σε γειτονικές χώρες
για φθηνότερες ιατρικές υπηρεσίες.
Στις 14-16 Νοεμβρίου η ΚΕΜ Franchise Βορείου Ελλάδος
Η KEM Franchise Βορείου Ελλάδος επιστρέφει μετά από 4 χρόνια στην Θεσσαλονίκη. Από
τις 14 έως τις 16 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο Porto Palace, επώνυμες εταιρείες από όλους
τους τομείς της εμπορικής δραστηριότητας θα υποδεχθούν τους επίδοξους
επιχειρηματίες από την ευρύτερη περιοχή της Βορείου Ελλάδος (από Βόλο μέχρι
Αλεξανδρούπολη) αλλά και επισκέπτες από τις γειτονικές χώρες.
Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συνάψουν συνεργασίες με ισχυρά ονόματα της
αγοράς και να αναπτυχθούν εντός και εκτός συνόρων. Επιχειρήσεις από τον χώρο της
μαζικής εστίασης, super-markets, εταιρείες από τον κλάδο της υγείας, της ομορφιάς αλλά
και παροχής υπηρεσιών και εκπαίδευσης προτείνουν έτοιμες κερδοφόρες λύσεις μικρού ή
μεγάλου προϋπολογισμού σε μια έκθεση, η οποία αποτελεί θεσμό στον χώρο του
«επιχειρείν». Ώρες λειτουργίας: Παρασκευή: 18:00-21:00, Σάββατο & Κυριακή: 10:3020:30.
Στα στενά Καφηρέα εισήλθε τουρκική κορβέτα
Νέα τουρκική πρόκληση σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης. Τουρκική κορβέτα παραβίασε
τα
εθνικά
χωρικά
ύδατα
και
εισήλθε
στα
στενά
του
Καφηρέα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, πρόκειται για την τουρκική κορβέτα
«Βuyukada» προερχόμενη από τον Kόλπο Ξηρού, η οποία μπήκε στις 3 τα ξημερώματα σε
ελληνικά
χωρικά
ύδατα
στα
στενά
του
Καφηρέα.
Στη συνέχεια κινούμενη με νότια και νοτιοδυτική πορεία πέρασε μεταξύ Κέας και Κύθνου.
Πλοία και μέσα του Πολεμικού Ναυτικού παρακολουθούν το τουρκικό σκάφος, καθ'όλη
τη διάρκεια της πορείας του.
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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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