
όλων των επιχειρήσε-
ων με τη ΓΓΠΣ, με 
στόχο σε πραγματικό 
χρόνο να λαμβάνει 
δεδομένα για τις απο-
δείξεις λιανικής πώλη-
σης. 

Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, από τεχνι-
κής πλευράς η συγκε-
κριμένη εφαρμογή 
μπορεί να είναι 
έτοιμη μέσα στους 
πρώτους μήνες του 
2013, αρκεί βέβαια 
να υπάρξει και η πο-
λιτική βούληση για 
την άμεση υλοποίησή 
της. 

Ξεκινά η «επιχείρη-
ση» online διασύνδε-
σης των ταμειακών 
μηχανών με τα ηλε-
κτρονικά συστήματα 
της Γενικής Γραμμα-
τείας Πληροφορια-
κών Συστημάτων που 
ανοίγει το δρόμο για 
την απόδοση του 
ΦΠΑ στον πραγμα-
τικό χρόνο της συ-
ναλλαγής. 

Το «όπλο» αυτό, 
όπως σημειώνουν πα-
ράγοντες του οικονο-
μικού επιτελείου, θα 
συμβάλει αποφασιστι-
κά ώστε να αντιμετω-
πιστεί η φοροκλοπή 

του Φόρου Προστι-
θέμενης Αξίας. 

Ήδη σε εξέλιξη βρί-
σκεται ο διαγωνισμός 
για την ανάθεση του 
έργου αναβάθμισης 
των ψηφιακών υπηρε-
σιών της ΓΓΠΣ προς 
το Δημόσιο και τις 
επιχειρήσεις. Ο μειο-
δότης αναμένεται να 
αναδειχθεί εντός των 
προσεχών ημερών για 
να αρχίσει να … τρέ-
χει το έργο. 

Στο συνολικό «πα-
κέτο» της αναβάθμι-
σης περιλαμβάνεται 
και η διασύνδεση των 
ταμειακών μηχανών 
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Όλες οι ταμειακές μηχανές σε on-line σύνδεση 
με την εφορία 
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Συνάδελφοι, 
Ο Σύλλογος στο πλαίσιο της 

προσπάθειας για την διαρκή 
σας ενημέρωση καθιερώνει 
από σήμερα ένα ακόμα νέο 
τρόπο επικοινωνίας, το 
Newsletter, μέσω του οποί-
ου σε τακτά χρονικά διαστή-
ματα θα σας ενημερώνει για 
τις τρέχουσες εξελίξεις που 
μας αφορούν. 
Η ενημέρωση αυτή θα γίνε-

ται μόνο μέσω e-mail. 
 
Συντακτική Επιτροπή: 

Γιάννης Ιορδανίδης 
Ντίνα Αναργύρου 

Επιμέλεια: 
Δέσποινα Παρσά 
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Αναστέλλονται για ένα έτος 
οι πλειστηριασμοί για την α΄ 
κατοικία 
 

Η αναστολή των 
πλειστηριασμών ως 
το τέλος του 2013, η 
νομοθετική ρύθμιση 
για τη λειτουργία των 
καταστημάτων κατά 
τις δύο τελευταίες 
Κυριακές του έτους 
και η παράταση για 
ένα χρόνο της ρύθμι-
σης που αφορά την 
καταγγελία εμπορι-
κής μίσθωσης από το 
μισθωτή (ενοικιαστή), 
π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι 
στην Πράξη Νομοθε-

τικού Περιεχομένου 
που εγκρίθηκε από το 
υπουργικό συμβούλι-
ο. 

Ειδικότερα, όπως 
αναφέρεται σε σχετι-
κή ανακοίνωση: 

Η αναστολή των 
πλειστηριασμών για 
οφειλές έως 200.000 
ευρώ (όπως ίσχυε) 
παρατείνεται για ένα 
χρόνο, δηλαδή ως 
τις 31 Δεκεμβρίου 
του 2013. 
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Συνάδελφοι, 
Λόγω της μη εκτέλεσης 

συνταγών για ασφαλισμέ-
νους του ΕΟΠΥΥ από 
ιδιωτικά φαρμακεία, οι 
ασφαλισμένοι θα υποβάλ-
λουν δικαιολογητικά στις 
υπηρεσίες του Ταμείου 
μας (Χαρ. Τρικούπη 6-10) 
όπως στο παρελθόν. 

Τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά για κατάθεση 
είναι: 

Πρωτότυπη ηλεκτρο-
νική συνταγή 
Κουπόνια γνησιότητας 
φαρμάκου 
Πρωτότυπη απόδειξη 
πληρωμής του φαρμα-
κείου 

Σε ισχύ παραμένει η 
απόφαση του διοικητικού 
Πολυμελούς Πρωτοδικεί-
ου της Αθήνας που απα-
γορεύει από τη ΔΕΗ να 
εισπράττει το χαράτσι 
στα ακίνητα, μέσω των 
λογαριασμών του ρεύμα-
τος. Σήμερα ο Άρειος 
Πάγος απέρριψε το αίτη-
μα του υπουργού Οικο-
νομικών, Γιάννη Στουρ-
νάρα, να εκδώσει προσω-
ρινή διαταγή για να 
«παγώσει» η απόφαση. 

Το ζήτημα της είσπρα-
ξης του τέλους ακινήτων 
θα κριθεί οριστικά αύριο, 
σε νέα συνεδρίαση του 
Αρείου Πάγου. 
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