
 

Οι τεχνικές και διοικητικές 
λεπτομέρειες για την ενεργο-
ποίηση του δικτύου «Αριάδνη» 
οριστικοποιήθηκαν σε συνά-
ντηση εργασίας που πραγματο-
ποιήθηκε στο υπουργείο Εργα-
σίας.  

Πρόκειται για ένα σύστημα 
έγκυρης αποτύπωσης των 
δημογραφικών/οικογενειακών 
αλλαγών των δικαιούχων ασφα-
λιστικών παροχών (π.χ. θάνα-
τος, γάμος, διαζύγιο, κλπ), η 
λειτουργία του οποίου ξεκίνησε 
την 1η Ιανουαρίου, με στόχο 
την οριστική καταπολέμηση 
του φαινομένου των παράνο-
μων συντάξεων. Η πλήρης 
εφαρμογή του αναμένεται την 
1η Μαρτίου.  

Το δίκτυο «Αριάδνη» περι-
λαμβάνει μία ψηφιακή - ηλε-
κτρονική βάση του συνόλου 
των συντάξεων των συνταξιού-
χων που δημιούργησε η ΗΔΙ-
ΚΑ, θα λειτουργεί με τη μορ-
φή δικτυακής συνεργασίας 
συναρμόδιων υπηρεσιών και 
φορέων (ΗΔΙΚΑ, ασφαλιστικά 
ταμεία, ληξιαρχεία, κλπ) και, 
όπως αναφέρει το υπουργείο 

Εργασίας, η εφαρμογή του δεν 
συνεπάγεται κανένα απολύτως 
κόστος είτε για τους δικαιού-
χους ασφαλιστικών παροχών 
είτε για τους άμεσους συγγενείς 
τους. 

Συγκεκριμένα, η καταγραφή 
των αλλαγών (και η αντίστοιχη 
ενημέρωση) θα γίνεται ως εξής: 

λόγω γέννησης ή θανάτου 
από το υπουργείο Εσωτερικών 
(Ληξιαρχεία),  

 των αλλαγών λόγω γάμου 
από το υπουργείο Οικονομι-
κών (Γενική Γραμματεία Πλη-
ροφοριακών Συστημάτων),  

 λόγω συμφώνου συμβίωσης 
από τα συμβολαιογραφικά 
γραφεία  

 και λόγω διαζυγίου από τις 
δικαστικές αρχές.  

Επίσης, σύμφωνα με το 
υπουργείο Εργασίας, είναι 
προφανές ότι η λειτουργία του 
δικτύου «Αριάδνη» καθιστά 
περιττή οποιαδήποτε απογρα-
φική διαδικασία 
των συνταξιούχων 
στο μέλλον. 

Πηγή: 
www.naftemporiki.gr  

 Από 1ης Ιανουαρίου σε λειτουργία το 
δίκτυο «Αριάδνη»  
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Συστάσεις στους 
πολίτες να επι-
δείξουν προσοχή 
στην ποιότητα 
των ξύλων που 

καίνε στα τζάκια και να περιορίσουν τη 
χρήση βιομάζας, εξέδωσε το υπουργείο 
Περιβάλλοντος, με αφορμή την κλιμά-
κωση του φαινομένου της ατμοσφαιρι-
κής ρύπανσης. 

«Κατά τη διάρκεια του φετινού χει-
μώνα το δίκτυο σταθμών παρακολού-
θησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατέ-
γραψε, κυρίως στην Αθήνα και σε δύο 
χρονικές περιόδους, ασυνήθιστα υψηλά 
επίπεδα αιωρούμενων σωματιδίων» 
αναφέρει η ανακοίνωση. 

Το φαινόμενο αυτό ευνοήθηκε, αφε-
νός μεν από τις επικρατούσες μετεωρο-
λογικές συνθήκες, όπως ασθενείς άνεμοι 
και θερμοκρασιακή αναστροφή, και 
αφετέρου από την έντονη χρήση εστιών 
καύσης που χρησιμοποιούν ως καύσιμη 
ύλη βιομάζα. 

Η ενδεχόμενη καύση συνθετικών 
προϊόντων ξυλείας (όπως μελαμίνες, 
νοβοπάν, κόντρα πλακέ), ξύλων βαμμέ-
νων ή εμποτισμένων με χημικές ουσίες, 
καθώς και πλαστικών ή ελαστικών υλι-
κών, επιβαρύνει τόσο την υγεία του 
χρήστη των εστιών καύσης από ρύπαν-
ση του εσωτερικού περιβάλλοντος, όσο 
και το εξωτερικό περιβάλλον.  

Πηγή: www.imerisia.gr 

Φωρίς αντίκρισμα η 
έκπτωση φόρου 10% για 
ιατρικές δαπάνες 

 21/12/2012 31/12/2012 02/01/2012 07/01/2012 

Ελλάδα 1.040,8    1.052,8 1.005,5 970,2 

Ιρλανδία 352,5    354,9 330,8 323,4 

Πορτογαλία 560,7    568,5 518,9 482,8 

Ισπανία 399,9    412,8 370,6 369,4 

Ιταλία 309,0    321,6 284,1 280,1 

Γαλλία 58,9    67,9 63,4 59 

Βέλγιο 63,6    73,6 69,2 71,1 

Spread ευρωπαϊκών 10ετών ομολόγων  

Πηγή: www.express.gr 

Εξέλιξη του ΓΔΦ το τελευταίο 
εξάμηνο (9/7/12-7/1/13), ΓΔ: 969.43 

«Δώρο άδωρον» αποδεικνύε-
ται στην πράξη η διατήρηση της 
έκπτωσης φόρου 10% στις ιατρι-
κές δαπάνες που θα πραγματο-
ποιούν από το 2013 οι μισθωτοί 
και συνταξιούχοι. Με το νέο 
φορολογικό νομοσχέδιο, για 
πρώτη φορά μπαίνει όρος ότι 
δεν αναγνωρίζονται οι ιατρικές 
δαπάνες μέχρι ένα ύψος εισοδή-
ματος. Το όριο αυτό είναι το 
5% του φορολογουμένου εισο-
δήματος. Και μόνο αυτό αρκεί 
για να «ψαλιδίσει» την πιο 
«ευαίσθητη» έκπτωση φόρου. 
Παράλληλα θα χορηγείται μόνο 
στο μέρος των δαπανών που δεν 
θα καλύπτονται από τα ασφαλι-
στικά ταμεία και τις ασφαλιστι-
κές εταιρείες, ενώ το ποσό της 
μείωσης φόρου δεν μπορεί να 
υπερβεί συνολικά τις 3.000 ευρώ. 
Ο νέος περιορισμός που τίθεται 
λειτουργεί ως εξής: 

Μισθωτός με ετήσιο εισόδη-
μα 25.000 ευρώ, προσκομίζει 

αποδείξεις από γιατρούς αξίας 
2.000 ευρώ. Από τα 2.000 
ευρώ, θα αναγνωριστούν μόνο 
τα 750 ευρώ καθώς τα 1.250 
ευρώ (δηλαδή το 5% του εισο-
δήματος) δεν αναγνωρίζονται. 
Από τα 750 ευρώ, που θα ανα-
γνωριστούν ο μισθωτός θα έχει 
έκπτωση φόρου 10% δηλαδή 
75 ευρώ. Έτσι, ο συγκεκριμένος 
φορολογούμενος θα προσκομί-
σει αποδείξεις αξίας 2.000 ευρώ 
για να γλιτώσει 75 ευρώ. Με το 
καθεστώς που ίσχυε μέχρι τώ-
ρα, θα κέρδιζε έκπτωση φόρου 
200 ευρώ. Άρα, με το νέο σύ-
στημα χάνει 125 ευρώ.  

Πηγή: www.imerisia.gr   

 
Για το θέμα των συντάξεων Ιανουαρίου, έχει εκ-

δοθεί ήδη εγκύκλιος από το υπουργείο και ενημερώ-
θηκαν σχετικά και οι διοικητές των ταμείων, ότι η 
προσαρμογή (μειώσεις) θα απλωθεί στους επόμενους 
4 μήνες. «Με αυτό τον τρόπο πετυχαίνουμε την 
εφαρμογή του νόμου με τον πιο ήπιο τρόπο για τους 
συνταξιούχους», ανέφερε ο κ. Βρούτσης.  

 
Πηγή: www.kerdos.gr 

Οι συντάξεις από το 2013  

ΑΤΞΑΝΕΣΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ Η ΑΣΜΟΥΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ  
Έκτακτη προειδοποίηση Τπουργείου Περιβάλλοντος: Μην ανάβετε 

τζάκια  
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