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Οι 555 στρεβλώσεις, που κρατούν ψηλά τις τιμές 

Έκθεση του ΟΟΣΑ αποκαλύπτει 555 νομοθετικούς περιορισμούς, που κρα-

τούν ψηλά τις τιμές στην ελληνική αγορά εν μέσω κρίσης και δεν επιτρέπουν 

να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός.  

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή», υπό καθε-

στώς «ομηρίας» βρίσκονται, μεταξύ άλλων, το ψωμί, το γάλα, τα απορρυπα-

ντικά, τα φάρμακα, τα καύσιμα, τα βιβλία και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. 

Το τελικό κείμενο της έκθεσης αναμένεται να παραδοθεί στο υπουργείο Ανά-

πτυξης  και σε αυτή αναμένεται να στηριχθεί νόμος, που θα προβλέπει κα-

τάργηση του συνόλου των εμποδίων για την ομαλή λειτουργία της αγοράς. 

Η «σκούπα» αναμένεται να ξεκινήσει από τις τιμές, θα συνεχίζει στις υπηρεσί-

ες και θα φτάσει μέχρι την κατάργηση τελών και εισφορών υπέρ τρίτων. 

Όπως υπολογίζεται, το άμεσο όφελος θα φτάσει στα 5 δισ. ευρώ, ενώ στα 

κέρδη θα είναι  η απόδειξη της κυβέρνησης προς την τρόικα ότι προτίθεται να 

προχωρήσει στις περίφημες διαρθρωτικές αλλαγές, τέτοιες που θα δώσουν 

ώθηση στην οικονομία. 

Επίτροπος Χαν: Στην 

Ελλάδα θα δοθούν 16 

δισεκατομμύρια ευρώ 

τα επόμενα επτά χρόνι-

α 

Στο πλαίσιο της περιφε-
ρειακής πολιτικής η Ελ-
λάδα θα λάβει τα επόμε-
να επτά χρόνια, 16 δισε-
κατομμύρια ευρώ, που 
θα δοθούν για συγκεκρι-
μένα προγράμματα τα 
οποία θα ελέγχονται σε 
μόνιμη βάση, τονίζει ο 
Επίτροπος Περιφερεια-
κής Πολιτικής της Ευρω-
παικής Ενωσης, ο Αυ-
στριακός Γιοχάνες Χαν 
(ο οποίος επισκέφθηκε 
πρόσφατα την Ελλάδα) 
σε συνέντευξή του στην 
αυστριακή εφημερίδα 
«Κουρίρ». 

Ποιες αποδείξεις πρέπει να μαζέψετε για να γλιτώσετε φόρους   

 

Eπιβάλλεται φορολογική «ποινή» 22% σε όσους δεν μαζεύουν το α-

παιτούμενο ποσό αποδείξεων. Για παράδειγμα, μισθωτός με ετήσιο 

εισόδημα 30.000 ευρώ θα πρέπει να συγκεντρώσει αποδείξεις συνολι-

κού ύψους 7.500 ευρώ. Στην περίπτωση που συλλέξει λιγότερες απο-

δείξεις, για παράδειγμα 5.000 ευρώ, τότε στη διαφορά που προκύ-

πτει μεταξύ των αποδείξεων που απαιτούνται και αυτών που συγκε-

ντρώθηκαν, δηλαδή στο ποσό των 2.500 ευρώ, θα επιβληθεί «ποινή» 

22%. Θα πληρώσει έξτρα φόρο 550 ευρώ (2.500 x 22%). "Η" Online  

 
 

 

Πρόγραμμα δι-

ακανονισμού 

οφειλών και τη-

λεφωνικά στο 

11770 παρέχει 

πλέον η ΔΕΗ 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Οι συντάξεις θα κα-

ταβληθούν στις 
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http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27197&subid=2&pubid=113150531

