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Εκλογική Διακήρυξη 
και Προγραμματικές 
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Εκλογικά Τμήματα 
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Φορολογικά | Οικονομικά

- Αναστέλλεται το «πόθεν έσχες» για 
αγορά πρώτης κατοικίας

- Ηλεκτρονικός έλεγχος στις δηλώ-
σεις εισφορών και απασχολουμέ-
νων

- Στα σκαριά νέα ευνοϊκή ρύθμιση 
για τους οφειλέτες του Δημοσίου

- Με έμφαση στις φοροαπαλλαγές
 ο νέος αναπτυξιακός νόμος

- Προτάσεις-σοκ για τις εργασιακές 
σχέσεις

- Τι αποκάλυψαν οι διασταυρώσεις 
για τις ανακριβείς δηλώσεις επιχει-
ρηματικών αμοιβών

- Το σχέδιο για ευέλικτους µισθούς

- Φοροαπαλλαγές για επενδύσεις θα 
φέρει ο νέος αναπτυξιακός νόμος

http://www.pofee.gr/misc/programmatikes_P.O.F.E.-E.pdf
http://www.pofee.gr/misc/eklogika_tmhmata_2010.pdf


Πηγή: Ημερησία

Βαθιά «ανάσα» στην αγορά ακινή-
των, δίνει, σύμφωνα με παράγοντες 
της κτηματαγοράς, η αναστολή για 
δύο χρόνια του «πόθεν έσχες» για 
την αγορά πρώτης κατοικίας. Το 
απόθεμα των απούλητων σπιτιών 
έχει μείνει τους τελευταίους μήνες 
σταθερά πάνω από 150.000 χιλιάδες 
εξαιτίας της παντελούς απουσίας 
αγοραστών. Ετσι, το μέτρο που ανα-
κοίνωσε χθες η κυβέρνηση μπορεί 
να αποτελέσει μια καλή ευκαιρία για 
αναθέρμανση της αγοράς και αύξη-
ση των...
αγοραπωλησιών. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι, όπως εκτιμούν οι ειδικοί, 
φέτος ο αριθμός των συμφωνιών 
αγοράς θα κυμαίνεται γύρω στις 
50.000, όταν στις καλές χρονιές 
της κτηματαγοράς ήταν πάνω από 
180.000. 

Αγοραπωλησία 

Κύριο χαρακτηριστικό των εκτιμή-
σεων είναι ότι το μέτρο είναι θετικό, 
αλλά ότι απαιτούνται κι άλλα υπο-
στηρικτικά μέτρα για την οικοδομή. 
Επίσης, οι περισσότεροι εκτιμούν 
ότι θα ευνοηθούν οι αγοραπωλησί-
ες των μεγάλων και ακριβών ακινή-
των, διότι πλέον όσοι είχαν χρήματα 
αλλά δεν τα εμφάνιζαν φοβούμενοι 
το «πόθεν έσχες», τώρα θα μπορέ-
σουν να τα επενδύσουν σε ακίνητα. 

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατα-
σκευαστικών Εταιρειών, Δ. Καψιμά-
λης, τονίζει στην «Η» ότι πρόκειται 
για πολύ θετικό μέτρο που ευνο-
εί κατά κύριο λόγο τα μεσαία και 
ακριβά ακίνητα, πάνω από 400.000 
ευρώ, ωστόσο θα πρέπει να υπάρ-
ξουν κι άλλα μέτρα, όπως η επιβολή 
του ΦΠΑ αυτοπαράδοσης να ισχύει 
για τους κατασκευαστές από την 
ηλεκτροδότηση του ακινήτου κι όχι 

Αναστέλλεται το «πόθεν έσχες» για 
αγορά πρώτης κατοικίας 

από την έκδοση της άδειας. Και ο 
φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσί-
ας να ισχύει όχι για τρία χρόνια αλλά 
για επτά. 

Ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, Στ. Παρα-
διάς, επισημαίνει ότι πρόκειται για 
κοινωνικό μέτρο, όπως και η κατάρ-
γηση του φόρου μεταβίβασης. «Η 
αναστολή είναι θετικό μέτρο και θα 
βοηθήσει να γίνουν αγοραπωλησίες 
σε όλες τις κατηγορίες των ακινή-
των». 

Ο σύμβουλος ακινήτων, Ν. Γιαννου-
λέλης, χαρακτηρίζει την αναστολή 
του «πόθεν έσχες» μέτρο τεράστι-
ας σημασίας για την ψυχολογία 
της κτηματαγοράς. «Είναι το πρώ-
το καλό νέο ύστερα από χρόνια κι 
αυτό θα βοηθήσει την ψυχολογία. 
Πιστεύω ότι ευνοεί τις αγορές ακρι-
βών ακινήτων από όσους είχαν χρή-
ματα και δεν τα εμφάνιζαν, αλλά 
είναι καλό και για τους γονείς που 
ήθελαν να δώσουν χρήματα με γο-
νική παροχή, αλλά ήταν υποχρεω-
μένοι να καταβάλουν φόρο 10%», 
τονίζει, και ζητά υποστηρίζει ότι η 
αγορά θα αναστηθεί πραγματικά αν 
οι κατασκευαστές δώσουν μια εικό-
να γενικευμένης πτώσης των τιμών, 
ώστε να βρεθούν αγοραστές. 

Ο γενικός διευθυντής της εταιρείας 
Δανός/BNP Paribas, Γ. Παρασκευ-
όπουλος, χαρακτηρίζει το μέτρο 
«ασπιρίνη» και επισημαίνει ότι θα 
ευνοηθούν οι μεγάλες εταιρείες που 
εμφανίζουν πωλήσεις στην εμπο-
ρική κι όχι στην αντικειμενική αξία 
του ακινήτου. Ζητά δε φορολογικές 
ελαφρύνσεις και να δείξει η πολιτεία 
ότι θα υπάρχει σταθερότητα του συ-
στήματος τα επόμενα χρόνια, ώστε 
να ευνοηθούν οι επενδύσεις. 

ΠΟΛ.1155/11.11.2010
Eξόφληση Τιμολογίων Παροχής 
Υπηρεσιών πρακτόρων, αξίας 
3.000 ευρώ και άνω, για παρεχό-
μενες υπηρεσίες σε αεροπορικές 
εταιρίες
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ΠΟΛ 1156 - 15/11/2010
Θέμα: Περαίωση ανέλεγκτων φο-
ρολογικών υποθέσεων βάσει των 
διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 
του ν.3888/2010, καθώς και των 
υποθέσεων εκκρεμών καταλογι-
στικών πράξεων που αφορούν τις 
υποθέσεις αυτές.

ΠΟΛ.1157/16.11.2010
Παράταση της προθεσμίας για τον 
επαναπατρισμό κεφαλαίων

ΠΟΛ.1164/17.11.2010
Αντικειμενικό σύστημα προστί-
μων Κ.Β.Σ. – Συνταγματικότητα 
αυτού

ΠΟΛ 1163/2010: Χρόνος έκδοσης 
των αποδείξεων παροχής υπηρε-
σιών, από δικαστικούς επιμελη-
τές.

ΠΟΛ 1161 - 17/11/2010
ΘEMA: Συμπληρωματικές οδηγίες 
για τον συμψηφισμό των βεβαι-
ωμένων και μη ληξιπρόθεσμων 
οφειλών

1.  Επιδότηση 50 % από το ΕΣΠΑ 

 “ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ “ 

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ κλπ ΕΞΟΔΑ ΣΕ ΕΡΑ-
ΣΙΤΕΧΝΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 



Πηγή Ημερησία

Πηγή: www.in.gr

Σύστημα ηλεκτρονικών διασταυρώσεων 
των στοιχείων των επιχειρήσεων του ΙΚΑ 
και του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας θα 
εγκατασταθεί από το 2011. Στόχος η μείωση 
της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις και 
ο εντοπισμός της αδήλωτης εργασίας που 
κοστίζει στα ταμεία 10 δισ. ευρώ.
Σύστημα ηλεκτρονικών ελέγχων των επιχει-
ρήσεων για την εργασία και την ασφάλιση 
που «δηλώνονται» στο ΙΚΑ, στο Σώμα Επι-
θεώρησης Εργασίας και στον ΟΑΕΔ εγκαθι-
στά το υπουργείο Εργασίας μέσα στο 2011. 
Το νέο - κοινό για τους τρεις παραπάνω φο-
ρείς - σύστημα, όπως εκτιμά η ηγεσία του 
υπουργείου, θα λειτουργήσει ως ένα ισχυρό 
«όπλο» κατά της αδήλωτης εργασίας και της 
εισφοροδιαφυγής (σημειωτέον τα ασφαλι-
στικά ταμεία χάνουν έσοδα 10 δισ. ευρώ σε 
ετήσια βάση), θα αποδεσμεύει προσωπικό 
για την αύξηση των επιτόπιων ελέγχων στις 
επιχειρήσεις ενώ θα μειώσει τη γραφειο-
κρατία (όλες οι υποχρεώσεις των εργοδο-
τών προς το ΙΚΑ, το ΣΕΠΕ και τον ΟΑΕΔ θα 
διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά και μέσω 
e-mail).
Το ηλεκτρονικό «δίχτυ» του ΙΚΑ, του ΣΕΠΕ 
και του ΟΑΕΔ θα διαθέτει μηχανισμό ελέγ-
χου και διασταύρωσης όλων των στοιχείων 
που θα εισάγει ο εργοδότης, την απόδοση 
εισφορών καθώς και τη σχέση εργοδότη - 
εργαζομένων.

Τι θα ελέγχει το σύστημα
Οι έλεγχοι θα γίνονται σε ημερήσια βάση 

Ηλεκτρονικός έλεγχος στις δηλώσεις εισφορών 
και απασχολουμένων

και θα αφορούν:

1. Ελεγχο συμβάσεων: Στην περίπτωση που 
ένας εργοδότης κάνει κάποια αλλαγή σε 
συγκεκριμένα στοιχεία ενός εργαζόμενου 
(π.χ. στο ωράριο, στις αποδοχές, αλλαγή 
ειδικότητας κ.ά.) που έχουν δηλωθεί στο 
ΣΕΠΕ και στον ΟΑΕΔ το σύστημα θα την 
εντοπίζει αυτόματα και θα δίνει την εντολή 
στην Επιθεώρηση Εργασίας να κάνει έλεγχο 
για να διαπιστώνει αν υποκρύπτεται κάποια 
βλαπτική μεταβολή).
2. Ελεγχο ασφάλισης: Με δεδομένο ότι το 
ΙΚΑ διαθέτει ένα μητρώο εργοδοτών - πα-
ραρτημάτων και ένα μητρώο ασφαλισμέ-
νων, τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ 
τους, το σύστημα θα γνωρίζει ποιος ερ-
γοδότης ασφαλίζει ποιους εργαζόμενους. 
Στην περίπτωση που βρεθεί αναντιστοιχία 
δεδομένων που δηλώνονται στον κάθε 
φορέα ηλεκτρονικά θα ενημερώνονται αυ-
τόματα οι αρμόδιες υπηρεσίες των φορέ-
ων αυτόματα (θα στέλνει το σύστημα ένα 
email). Για παράδειγμα αν ένας εργοδότης 
δηλώσει στο Πληροφοριακό Σύστημα του 
ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ότι απασχολεί 4 άτομα και στο 
Πληροφοριακό Σύστημα του ΙΚΑ φαίνεται 
ότι ασφαλίζει 3 άτομα, τότε θα ενημερώνο-
νται όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες ΙΚΑ, ΣΕΠΕ 
και ΟΑΕΔ.
3. Ελεγχο αποδοχών - εισφορών: Αντίστοι-
χος έλεγχος θα γίνεται και στις αποδοχές 
που δηλώνει ο εργοδότης στο κάθε Πληρο-
φοριακό Σύστημα. Θα ελέγχονται ειδικότε-

ρα οι αποδοχές που έχουν δηλωθεί σε ΣΕΠΕ 
- ΟΑΕΔ σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση 
εργασίας και αν αντιστοιχούν στις εισφορές 
που προβλέπονται. Εφόσον τα Πληροφορι-
ακά Συστήματα εντοπίσουν ότι δηλώνονται 
μικρότερες αποδοχές (για να καταβάλλο-
νται αντίστοιχα μικρότερες εισφορές στο 
ΙΚΑ) το σύστημα θα στέλνει αυτόματα ση-
μείωμα στις υπηρεσίες για τη διενέργεια 
ελέγχου.
4. Ελεγχο ιδιότητας «ανέργου» και «εργα-
ζομένου»: Με βάση το μητρώο ανέργων 
του ΟΑΕΔ και το μητρώο εργαζομένων του 
ΣΕΠΕ και του ΙΚΑ θα μπορεί να διασταυρώ-
νονται τα στοιχεία σχετικά με την ταυτότη-
τα του «άνεργου» ή του «εργαζόμενου». Αν 
ένας εργοδότης δηλώσει ότι έχει προσλάβει 
έναν άνεργο, τότε θα διακόπτεται αυτόμα-
τα η καταβολή επιδόματος ανεργίας ενώ αν 
διαπιστωθεί σε επιτόπιο έλεγχο ότι απασχο-
λείται άνεργος θα επιβάλλονται αυτόματα 
κυρώσεις.
Μέσω τραπεζών οι εισφορές
Οι διασταυρώσεις των στοιχείων θα διευ-
κολυνθούν λόγω και της υποχρέωσης των 
επιχειρήσεων να καταβάλλουν από την 
1/1/2011 μέσω του τραπεζικού συστήματος 
(ή των ΕΛΤΑ) τις ασφαλιστικές εισφορές (άρ-
θρο 40 του νέου ασφαλιστικού νόμου). Από 
την 1/7/2011 το σύστημα των πληρωμών 
μέσω τραπέζης θα επεκταθεί και θα αφορά 
τις ασφαλιστικές εισφορές, τις αποδοχές 
των εργαζομένων και το φόρο μισθωτών 
υπηρεσιών.

H σημαντική υστέρηση εσόδων ανα-
γκάζει το υπουργείο Οικονομικών να 
επεκτείνει τις ευνοϊκές ρυθμίσεις στις 
προσαυξήσεις για τους ληξιπρόθε-
σμους οφειλέτες του Δημοσίου και σε 
όσους κάνουν αίτηση ώς τις 31 Δεκεμ-
βρίου. 

Σύμφωνα με το Βήμα, το πρόγραμμα με 
τις ευνοϊκές ρυθμίσεις για όσους έχουν 
ληξιπρόθεσμες οφειλές έληγε στις 29 
Οκτωβρίου. Όσοι εντάχθηκαν σε αυτό 

εγκαίρως γλίτωσαν τις προσαυξήσεις 
ώς 100%, ανάλογα με τις δόσεις που 
επέλεξαν να πληρώσουν. 

Για όσους δεν εντάχθηκαν ώς το τέλος 
Οκτωβρίου υπάρχει η πρόνοια ένταξης 
οποτεδήποτε στο πρόγραμμα υπό την 
προϋπόθεση ότι την ημέρα ένταξης 
σε αυτό θα πληρώσουν εφάπαξ τις 
δόσεις που έπρεπε να είχαν καταβάλει 
αν εντάσσονταν στη ρύθμιση ώς τέλος 
Οκτωβρίου. 

Τώρα, με τη νέα ρύθμιση που θα εξαγ-
γελθεί τις επόμενες ημέρες, όποιος 
ενταχθεί εκπρόθεσμα θα έχει έκπτωση 
ως 100% και στις προσαυξήσεις. 

Υπενθυμίζεται ότι όποιος οφειλέτης 
εξοφλεί την οφειλή σε δύο-τρεις μηνι-
αίες δόσεις απαλλάσσεται από το 95% 
των προσαυξήσεων, με ελάχιστη δόση 
τα 300 ευρώ. 

Στα σκαριά νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τους οφειλέτες του Δημοσίου
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ΠΗΓΗ: Έθνος

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την κα-
τάθεση του νέου αναπτυξιακού νόμου στη 
Βουλή που θα, προβλέπει ισχυρές φοροα-
παλλαγές για επενδύσεις, αντί των άμεσων 
επιδοτήσεων. 

Όπως επισημαίνει Το Βήμα, το νέο πλαίσιο 
που έχει ολοκληρώσει ο υπουργός Ανάπτυ-
ξης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, θα προβλέπει 
λιγότερες επιδοτήσεις, περισσότερες φορο-
απαλλαγές και αποσβέσεις για νέες επενδύ-
σεις και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Δυνατότητα υποβολής προτάσεων έχουν 
όλοι σχεδόν οι κλάδοι, καθώς και εκείνοι 
που υπάγονται σε ειδικά καθεστώτα. 

Εξαιρούνται κλάδοι με δραστηριότητες που 
απαγορεύονται από την κοινοτική νομοθε-
σία και άλλοι που αφορούν την παροχή δη-
μόσιων αγαθών και υπηρεσιών. 

Η διαδικασία προσκλήσεων θα διενεργείται 
δύο φορές ετησίως εντός δύο εξαμηνιαί-
ων περιόδων, με τις αιτήσεις υπαγωγής να 
υποβάλλονται τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο 
κάθε έτους. 

Σκληρή γραμμή τηρεί η τρόικα 
στο μέτωπο των εργασιακών σχέ-
σεων και εμμένει σε προτάσεις-
σοκ για «αντικατάσταση» των 
κλαδικών από τις επιχειρησιακές 
συμβάσεις.
Καθοριστική για το ύψος των μι-
σθών θα είναι η συνάντηση που 
θα έχει αυτή την εβδομάδα η ηγε-
σία του υπουργείου Εργασίας (Λ. 
Κατσέλη και Γ. Κουτρουμάνης) με 
τους επιτηρητές, όπου θα «κλει-
δώσουν» οι προωθούμενες ρυθ-
μίσεις.
Ο νέος εργασιακός νόμος θα ανα-
κοινωθεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου 
και θα ρυθμίζει μία σειρά «καυ-
τών» θεμάτων, τα περισσότερα 

Καινοτομία του νέου αναπτυξιακού νόμου 
αποτελεί η καταβολή των ενισχύσεων, η 
οποία πραγματοποιείται σε τέσσερις φά-
σεις, με αποτέλεσμα να παρακολουθείται 
η λειτουργία της ενισχυόμενης επιχείρησης 
ακόμη και μετά την ολοκλήρωση. 

Ο νέος νόμος προβλέπει, πέρα από τη δη-
μιουργία του μητρώου αξιολογητών, ενέρ-
γειες που διασφαλίζουν την προαγωγή της 
διαφάνειας: σύσταση Σώματος Εσωτερικών 
Ελεγκτών και Συμβουλίου Παρακολούθη-
σης και Αξιολόγησης της Εφαρμογής του 
Νόμου αλλά και ανάρτηση και παρακολού-
θηση των επενδυτικών σχεδίων στο Διαδί-
κτυο. 

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος αξιοποιεί τον 
χάρτη κρατικών ενισχύσεων, ο οποίος προ-
βλέπει τέσσερις ζώνες κινήτρων (Α, Β, Γ και 
Δ) με ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης 15%, 
20%, 30% και 40% αντίστοιχα. Επίσης, προ-
βλέπεται η κατανομή του 15% των ετήσιων 
διαθέσιμων πόρων στους λιγότερο ανε-
πτυγμένους νομούς της χώρας. 

Οι βασικές μορφές ενίσχυσης που προ-

βλέπονται από τον νέο αναπτυξιακό νόμο 
είναι: 

α) Η επιχορήγηση κεφαλαίου. 

β) Οι φορολογικές απαλλαγές. 

γ) Η επιχορήγηση χρεολυσίων δανείου δι-
άρκειας ως 10 έτη. 

δ) Η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 
μηχανολογικού εξοπλισμού για συμβάσεις 
διάρκειας ως επτά έτη. 

Για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ισχύ-
ουν όλες οι παραπάνω μορφές ενίσχυσης, 
ενώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις ή τα με-
γάλα επενδυτικά σχέδια (άνω των 50 εκατ. 
ευρώ) θα ισχύουν μόνο οι φορολογικές ελα-
φρύνσεις και οι αυξανόμενες αποσβέσεις. 

Ακόμη, προβλέπεται η προκήρυξη υποβο-
λής επενδυτικών σχεδίων ανά εξάμηνο, με 
συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ανακοί-
νωσης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
και με ανακοίνωση των συνολικών διαθέσι-
μων πόρων για επιχορηγήσεις.

Με έμφαση στις φοροαπαλλαγές
 ο νέος αναπτυξιακός νόμος

Προτάσεις-σοκ για τις εργασιακές σχέσεις
από τα οποία αναμένεται να κλεί-
σουν χωρίς δυσκολία, με τη μεγά-
λη «μάχη» να δίνεται για τις επιχει-
ρησιακές συμβάσεις.
Οι πιέσεις της τρόικας για πιστή 
εφαρμογή του μνημονίου -το 
οποίο προβλέπει πως οι επιχειρη-
σιακές συμβάσεις υπερισχύουν 
των κλαδικών- είναι ασφυκτικές 
και τα περιθώρια ελιγμών περι-
ορισμένα. Οι επιτηρητές ζητούν 
οριζόντια εφαρμογή του μέτρου, 
και στο υπουργείο Εργασίας εξε-
τάζονται εναλλακτικά σενάρια. Η 
πρόταση αυτή προβλέπει «παρά-
καμψη» των κλαδικών συμβάσεων 
μόνο σε επιχειρήσεις με οικονομι-

κά προβλήματα ή σε κλάδους με 
υψηλό ποσοστό ανεργίας. Εκτός 
από το κεντρικό θέμα των επιχει-
ρησιακών συμβάσεων ο νέος ερ-
γασιακός νόμος θα ρυθμίζει και 
άλλα τρία θέματα:
Τη διαδικασία προσφυγής στον 
Οργανισμό Μεσολάβησης και Δι-
αιτησίας. Για το θέμα αυτό φαίνεται 
πως έχει βρεθεί λύση κοινής απο-
δοχής και μεταξύ άλλων θα δοθεί 
και στους εργοδότες το δικαίωμα 
προσφυγής στη διαιτησία.
Τον τρόπο εφαρμογής του ελαστι-
κού οκταώρου.
Τον ρόλο του Σώματος Επιθεώρη-
σης Εργασίας, που θα είναι ανα-
βαθμισμένος.
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Συνέχεια στη σελίδα 6

Τις περιπτώσεις ανακριβούς δήλωσης της 
επιχειρηματικής αμοιβής που έλαβαν φυσι-
κά πρόσωπα, απέστειλε ηλεκτρονικά η Γενι-
κή Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημά-
των του υπουργείου Οικονομικών σε όλες 
τις ΔΟΥ της χώρας, ώστε αυτές με τη σειρά 
τους να προβούν στις σχετικές ενέργειες. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ΓΓΠΣ 
προχώρησε στη διασταύρωση των αναγρα-
φόμενων ποσών επιχειρηματικής αμοιβής 
στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 
φυσικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 
2008, 2009 και 2010, με τα αντίστοιχα ποσά 
που αναγράφονται στις δηλώσεις εισοδή-
ματος των προσωπικών εταιριών για τα ίδια 
οικονομικά έτη. 

Από τη διασταύρωση αυτή διαπιστώθηκαν: 

Για το οικονομικό έτος 2008: 

 Αιτία πολέµου θεωρούν τα εργατικά συνδι-
κάτα τις σχεδιαζόµενες ανατροπές στις κλα-
δικές συµβάσεις εργασίας που αναµένεται 
να συµφωνηθούν µε την τρόικα στις συνα-
ντήσεις της µε την ηγεσία του υπουργείου 
Εργασίας, σήµερα και αύριο. 
Η ρύθµιση για τις συµβάσεις που προτείνει 
στην τρόικα η υπουργός Εργασίας Λούκα 
Κατσέλη (χωρίς να είναι σίγουρο ότι θα γίνει 
αποδεκτή), η οποία θα κατατεθεί στη Βου-
λή µε τη µορφή νοµοσχεδίου µέσα στον 
Νοέµβριο, προβλέπει ότι,µε κοινό πόρισµά 
τους προς τοΑνώτατο ΣυµβούλιοΕργασίας, 
επιχείρηση και εργαζόµενοι θα αναφέ-
ρουν τα προβλήµαταπου αντιµετωπίζει η 
επιχείρηση, προκειµένου να ενταχθεί στη 
ρύθµιση. 
Η ρύθµιση αυτή δεν θα αφορά όλες τις επι-
χειρήσεις, αλλά αυτές που έχουν πρόβληµα 
οικονοµικής επιβίωσης. 
Οι επιχειρησιακές συµβάσεις θα µπορούν 
να προβλέπουν την καταβολή έωςκαι 20% 
χαµηλότερων µισθών από τιςκλαδικές 
συµβάσεις – και όχικάτω από την Εθνική 
Γενική Συλλογική ΣύµβασηΕργασίας –, για 
διάστηµα έως και δύο ετών, προκειµένου 
να αποφευχθούν τα «λουκέτα» και οιαπο-
λύσεις. 

Τι αποκάλυψαν οι διασταυρώσεις για τις ανακριβείς 
δηλώσεις επιχειρηματικών αμοιβών

- Σε 2.004 περιπτώσεις δεν δηλώθηκε κα-
θόλου επιχειρηματική αμοιβή, συνολικού 
ύψους 12.129.428 ευρώ. 

- Σε 808 περιπτώσεις δηλώθηκε μικρότερη 
επιχειρηματική αμοιβή. Η συνολική διαφο-
ρά που διαπιστώθηκε είναι 4.632.831 ευρώ. 

- Σε 1.310 περιπτώσεις δεν έχει υποβληθεί 
δήλωση ή η δήλωση δεν έχει εκκαθαρι-
στεί. Το ποσό επιχειρηματικής αμοιβής που 
αντιστοιχεί σε αυτές τις περιπτώσεις είναι 
9.812.452 ευρώ. 

Για το οικονομικό έτος 2009: 

- Σε 2.241 περιπτώσεις δεν δηλώθηκε κα-
θόλου επιχειρηματική αμοιβή συνολικού 
ύψους 14.448.942 ευρώ. 

- Σε 791 περιπτώσεις δηλώθηκε μικρότερη 
επιχειρηματική αμοιβή. Η συνολική διαφο-
ρά που διαπιστώθηκε είναι 5.526.346 ευρώ. 

- Σε 1.678 περιπτώσεις δεν έχει υποβληθεί 
δήλωση ή η δήλωση δεν έχει εκκαθαρι-
στεί. Το ποσό επιχειρηματικής αμοιβής που 
αντιστοιχεί σε αυτές τις περιπτώσεις είναι 
15.024.831 ευρώ. 

Για το οικονομικό έτος 2010: 

- Σε 1.763 περιπτώσεις δεν δηλώθηκε κα-
θόλου επιχειρηματική αμοιβή συνολικού 
ύψους 10.624.580 ευρώ. 

- Σε 598 περιπτώσεις δηλώθηκε μικρότερη 
επιχειρηματική αμοιβή. Η συνολική διαφο-
ρά που διαπιστώθηκε είναι 3.339.586 ευρώ. 

Πηγή: www.in.gr

Οι συµφωνίεςθα έχουν αρχική διάρκεια 
τουλάχιστον ενός έτους και δυνατότητα 
ανανέωσης για έναν ακόµη χρόνο. Επιχει-
ρησιακές συµβάσεις αυτού του τύπου θα 
µπορούν, για πρώτη φορά, να υπογράφουν 
ακόµη και οι εργοδότες των µικρών επι-
χειρήσεων (µε προσωπικό έως 20 ατόµων, 
δηλαδή χωρίς επιχειρησιακό σωµατείο), 
εφόσον δηµιουργείται «ένωση προσώπων» 
τουλάχιστον από πέντε εργαζόµενους και 
συνυπογράφει τη συµφωνία µε τον εργο-
δότη. 
Κατά τη διάρκεια εφαρµογής τηςρύθµισης, 
η επιχείρηση δεσµεύεται να µην προχωρή-
σει σε απολύσεις, διαθεσιµότητες, αλλαγή 
εργασιακών σχέσεων και εκ περιτροπής ερ-
γασία. Επίσης θα προβλέπεται µεγαλύτερη 
ευελιξία στη διαχείριση των ωρών εργασί-
ας. 
Χωρίς να αποκλείονται αλλαγές στο ευέ-
λικτο 10ωρο, οι παρεµβάσεις θα αφορούν 
τη δυνατότητα των επιχειρήσεων ναγνω-
στοποιούν άµεσα στο Σώµα Επιθεωρητών 
Εργασίας, µέσω Ιντερνετ, την απασχόληση 
των εργαζοµένων εκτός 8ώρου, είτε επε-
κτείνεται σε 10ωρο είτε είναι µειωµένη (π.χ. 
6ωρο). Και αυτό, ώστε να αποφεύγονται τα 
πρόστιµα του ΣΕΠΕσε περίπτωση ελέγχου. 

Με την ίδια νοµοθετική παρέµβαση θα 
υπάρξει διευθέτηση και στο θέµα του 
Οργανισµού Μεσολάβησης και ∆ιαιτησί-
ας. ∆ικαίωµα προσφυγής στη διαιτησία 
θα έχουν τόσο οι εργαζόµενοι όσο και 
οι εργοδότες, υπό την προϋπόθεση το 
αντισυµβαλλόµενο µέρος να µην έχει κάνει 
αποδεκτό το πόρισµα της µεσολάβησης. 
Η υπουργός Εργασίας Λούκα Κατσέλη, 
µιλώντας στοραδιόφωνο του Σκάι,εκτίµησε 
πως µέσα στις επόµενεςδύο εβδοµάδες θα 
υπάρξει κατάληξη σε ένα σχέδιο νόµου, 
ώστε να διασφαλίζονται θέσεις εργασίας για 
µεγαλύτερο διάστηµα, χωρίς όµως η αγορά 
εργασίας να µετατραπεί σε «εργασιακή ζού-
γκλα». «Θέλουµε να επιδιώξουµε τη µέγιστη 
συναίνεση µεταξύ των κοινωνικών εταίρων 
για συλλογικές συµβάσεις µε ευελιξία προς 
τον εργοδότη, χωρίς να καταπατούνται ερ-
γασιακά δικαιώµατα», δήλωσε χαρακτηρι-
στικά. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικήµε 
τις αντιδράσεις,είπε πως δεν υπάρχει 
«άγχος»έναντι των συνδικάτων, προσθέτο-
ντας ότι είναι σηµαντικό να επιδιώκει κα-
νείςσυνεννόηση, καθώςµε τον τρόπο αυτόν 
εξασφαλίζεται εργασιακή και κοινωνική ει-
ρήνη που είναι σηµαντική σε µια σύγχρονη 
κοινωνία. «Οι ίδιοι οι εργαζόµενοι θέλουν 

Το σχέδιο για ευέλικτους µισθούς
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ΠΗΓΗ: Τα Νέα

Πηγή Το Βήμα

λύσεις για να µπορέσουν να διατηρήσουν 
την εργασία τους», τόνισε η κ. Κατσέλη. Σε 
θέση µάχης τα συνδικάτα 
Οι προωθούµενες αλλαγές έχουν θέσει 
τα εργατικά συνδικάτασε θέση µαχης.
Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγό-
πουλος, βλέπει να έρχονται νέα, σκλη-
ρότερα αντεργατικά µέτρα και επιπλέον 
περικοπές.Οπως χαρακτηριστικάτονίζει 
ηΟΤΟΕ σε ανακοίνωσή της, «όλα δείχνου-
νότι κλιµακώνονται οι πιέσειςκαι οι προ-
κλητικές παρεµβάσεις των εργοδοτών 
(τραπεζιτών και βιοµηχάνων) στην κυβέρ-
νηση, προκειµένου να υπονοµευτούν οι 
κλαδικέςσυλλογικές συµβάσειςέναντι των 
επιχειρησιακών, ώστε να διευκολυνθεί 
η κατάργηση βασικώνδικαιωµάτων των 
εργαζοµένων. Επισηµαίνουµε ότι η κυβέρ-
νηση δεν θα διασωθεί µε προσχήµατα,ούτε 
θα περιορίσει την κατακραυγήκαι την κατα-
δίκη των αντεργατικών επιλογών της από 

τους εργαζόµενους, αν προχωρήσει σε ένα 
τέτοιο αντεργατικό έγκληµα». 
Σε δήλωσήτου ο πρόεδροςτης ΟΤΟΕ Σταύ-
ρος Κούκος επισηµαίνει ότι, αν τολµήσουν 
να υλοποιήσουν την κατάργηση των κλα-
δικών συλλογικών συµβάσεων και τις 
ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις, 
περιορίζοντας την ίδια τη δηµοκρατία στη 
χώρα µας και τα θεµελιώδη συνταγµατικά 
δικαιώµατα των εργαζοµένων, θα έχουν 
ανοίξει τον ασκό του Αιόλου και θα φέρουν 
ακέραιη την ευθύνη για οτιδήποτε συµβεί, 
και µάλιστα σεµια δύσκολη οικονοµική πε-
ρίοδο για τη χώρα µας.
«Ηλεκτρισµένο» SMS από τη ΓΕΝΟΠ 
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ µε... 
SMS φέρνει το θέµα της ενοικίασης 
µονάδων της ∆ΕΗ, που φέρεται να ζητά η 
τρόικα από την κυβέρνηση, ο πρόεδρος 
της ΓΕΝΟΠ Νίκος Φωτόπουλος, καλώντας 
τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να «σταθούν 

στο ύψος των ευθυνών τους και να µην επι-
τρέψουν να υπογραφεί οτιδήποτε που να 
ζηµιώνει τα συµφέροντα της επιχείρησης 
του ελληνικού λαού». 
Κατά την ίδια τακτική του περασµένου Αυ-
γούστου, όταν η τρόικα απαιτούσε πώληση 
µονάδων, ο κ. Φωτόπουλος απέστειλε το 
βράδυ των εκλογών ένα «ηλεκτρισµένο» 
SMS στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ενόψει 
της συνάντησης της υπουργού Περιβάλλο-
ντος Τίνας Μπιρµπίλη µε τους ελεγκτές την 
Πέµπτη ή την Παρασκευή. 
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «υπάρχει 
σοβαρός κίνδυνος η κυβέρνηση να υποχω-
ρήσει σε απαράδεκτες πιέσεις και προκλητι-
κές και εξωφρενικές απαιτήσεις». 
Στην επιστολή η ΓΕΝΟΠ αποκαλύπτει τις 
προτάσεις της Κοµισιόν για ενοικίαση σε ιδι-
ώτες τριών λιγνιτικών µονάδων ισχύος 900 
MW µέχρι και το 2027, µε δικαίωµα µάλιστα 
παράτασης για άλλα 5 χρόνια!

Το σχέδιο για ευέλικτους µισθούς

Προβλέπονται λιγότερες επιδοτήσεις και 
θα καταβάλλονται σε τέσσερις φάσεις

Το νέο πλαίσιο που έχει ολοκληρώσει ο 
υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. 
Μιχ. Χρυσοχοΐδης θα προβλέπει λιγότερες 
επιδοτήσεις, περισσότερες φοροαπαλλα-
γές και αποσβέσεις για νέες επενδύσεις 
και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Δυνατότητα υποβολής προτάσεων έχουν 
όλοι σχεδόν οι κλάδοι, καθώς και εκείνοι 
που υπάγονται σε ειδικά καθεστώτα. Εξαι-
ρούνται κλάδοι με δραστηριότητες που 
απαγορεύονται από την κοινοτική νομο-
θεσία και άλλοι που αφορούν την παρο-
χή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών. Η 
διαδικασία προσκλήσεων θα διενεργείται 
δύο φορές ετησίως εντός δύο εξαμηνιαί-
ων περιόδων, με τις αιτήσεις υπαγωγής να 
υποβάλλονται τον Ιανουάριο και τον Ιού-
λιο κάθε έτους. 

Καινοτομία του νέου αναπτυξιακού νό-
μου αποτελεί η καταβολή των ενισχύσε-
ων, η οποία πραγματοποιείται σε τέσσερις 
φάσεις, με αποτέλεσμα να παρακολουθεί-
ται η λειτουργία της ενισχυόμενης επιχεί-
ρησης ακόμη και μετά την ολοκλήρωση. 
Ο νέος νόμος προβλέπει, πέρα από τη 
δημιουργία του μητρώου αξιολογητών, 
ενέργειες που διασφαλίζουν την προα-
γωγή της διαφάνειας: σύσταση Σώματος 

Φοροαπαλλαγές για επενδύσεις θα φέρει ο νέος αναπτυξιακός νόμος

Εσωτερικών Ελεγκτών και Συμβουλίου 
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της 
Εφαρμογής του Νόμου αλλά και ανάρτη-
ση και παρακολούθηση των επενδυτικών 
σχεδίων στο Διαδίκτυο. 
Ο νέος αναπτυξιακός νόμος αξιοποιεί τον 
χάρτη κρατικών ενισχύσεων, ο οποίος 
προβλέπει τέσσερις ζώνες κινήτρων (Α, Β, 
Γ και Δ) με ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης 
15%, 20%, 30% και 40% αντίστοιχα. Επί-
σης προβλέπεται η κατανομή του 15% 
των ετήσιων διαθέσιμων πόρων στους 
λιγότερο ανεπτυγμένους νομούς της χώ-
ρας. 

Οι βασικές μορφές ενίσχυσης που προ-
βλέπονται από τον νέο αναπτυξιακό νόμο 
είναι: 

α) Η επιχορήγηση κεφαλαίου. β) Οι φορο-
λογικές απαλλαγές. γ) Η επιχορήγηση χρε-
ολυσίων δανείου διάρκειας ως 10 έτη. 

δ) Η επιδότηση χρηματοδοτικής μί-
σθωσης μηχανολογικού εξοπλισμού για 
συμβάσεις διάρκειας ως επτά έτη. Για τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ισχύουν 
όλες οι παραπάνω μορφές ενίσχυσης, 
ενώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις ή τα με-
γάλα επενδυτικά σχέδια (άνω των 50 εκατ. 
ευρώ) θα ισχύουν μόνο οι φορολογικές 
ελαφρύνσεις και οι αυξανόμενες αποσβέ-
σεις. 

Ακόμη προβλέπεται η προκήρυξη υποβο-
λής επενδυτικών σχεδίων ανά εξάμηνο, 
με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ανα-
κοίνωσης των αποτελεσμάτων αξιολόγη-
σης και με ανακοίνωση των συνολικών 
διαθέσιμων πόρων για επιχορηγήσεις. 

Ξεκίνησε η νέα Γραμματεία 

Δημοσιεύθηκε πριν από λίγες ημέρες στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το προεδρι-
κό διάταγμα με το οποίο θεσπίζεται η Γενι-
κή Γραμματεία Στρατηγικών Επενδύσεων 
στο υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστι-
κότητας και Ναυτιλίας. Σύμφωνα με το 
προεδρικό διάταγμα, η νέα Γενική Γραμ-
ματεία θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται 
στοιχεία για τη διαμόρφωση προτάσεων 
αναφορικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό 
των επενδύσεων και την παρακολούθηση 
προόδου επενδυτικών προτάσεων. 

Για το τρέχον οικονομικό έτος η δαπάνη 
για τη λειτουργία της εκτιμάται στα 37.572 
ευρώ και για τις αμέσως επόμενες χρονιές 
στα 225.436 ευρώ συνολικά. 

Το ΠΔ επικαλείται την «ανάγκη σύστασης 
υπηρεσιακής μονάδας για τη στήριξη της 
προσπάθειας προσέλκυσης σημαντικών 
επενδύσεων για την προώθηση της ανά-
πτυξης της οικονομίας της χώρας μας». 

λογιστική | φορολογική ενημέρωση • Αριθμός Φύλλου 102 • 29 Νοεμβρίου 2010 • σελίδα 6 •  

Φορολογικά | Οικονομικά


