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∆ιαφωνίες στη ∆ΗΜΑΡ για το συνέδριο

Φ. Κουβέλης: Το θέµα της Προεδρίας
θα κριθεί στον κατάλληλο χρόνο

Ούτε έχει βολιδοσκοπηθεί, ούτε έχει δεχθεί πρόταση να είναι
υποψήφιος για την Προεδρία της ∆ηµοκρατίας ο Φώτης Κουβέ-
λης, όπως διαβεβαίωσε ο ίδιος, τα µέλη της Εκτελεστικής Επι-
τροπής της ∆ΗΜΑΡ και της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του κόµ-
µατος, που συνεδρίασαν από κοινού την Παρασκευή για να ε-
γκρίνουν τις θέσεις και το χρονοδιάγραµµα για το επικείµενο
συνέδριο του κόµµατος.
Ο κ. Κουβέλης τόνισε ότι το ζήτηµα θα κριθεί στον κατάλληλο

χρόνο και σε συνάρτηση µε την πολιτική κατάσταση που θα επι-
κρατήσει και τις ασκούµενες, εκείνη τη πε-
ρίοδο, πολιτικές.
Στην διάρκεια της συνεδρίασης, από την

οποία απουσίασαν στελέχη της µειοψη-
φίας, καθώς και ο Σπύρος Λυκούδης, που
έχουν διαφωνήσει µε την διαξαγωγή του
συνεδρίου, η ∆ώρα Τσικαρδάνη που α-
πηχεί τις ίδιες απόψεις, κατέθεσε πρόταση,
επ' αόριστον αναβολής του συνεδρίου µέ-
χρι να ξεκαθαρίσει η πορεία των πολιτι-

κών εξελίξεων και το ζήτηµα του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας. Ω-
στόσο, η πλειοψηφία των στελεχών εξέφρασε αντιρρήσεις, καθώς,
όπως ειπώθηκε, ήδη έχει ληφθεί απόφαση για την διαξαγωγή του
Συνεδρίου από την Κέντρική Επιτροπή και ως πιθανότερο θεωρείται
να πραγµατοποιηθεί, περί τα τέλη Σεπτεµβίου ή αρχές Οκτωβρίου.
Σε δήλωσή της, η Μεταρρυθµιστική Τάση εξηγεί τους λόγους για

τους οποίους τάσσεται κατά της διεξαγωγής συνεδρίου. Μεταξύ
άλλων, τονίζει ότι θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαριστεί το θέµα της υ-
ποψηφιότητας για την Προεδρία της ∆ηµοκρατίας, ενώ παράλληλα
επισηµαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει επαρκής χρόνος για τον απα-
ραίτητο προσυνεδριακό διάλογο.

«Είναι υποχρέωση της πλειοψηφίας να µην οδηγήσει την ∆Η-
ΜΑΡ σε µία προβληµατική διαδικασία, µε την απουσία ενός σηµα-
ντικού τµήµατος του κόµµατος, και κυρίως χωρίς αποσαφηνισµέ-
νους προσανατολισµούς.

»Το κόµµα δεν έχει σαφές σχέδιο και δεν θα το αποκτήσει σε Συ-
νέδριο που θα συγκληθεί χωρίς τον αναγκαίο χρόνο για ευρύτερη
συζήτηση στις γραµµές του, δηλαδή χωρίς στοιχειώδεις Συνεδρια-
κές προδιαγραφές. Το Συνέδριο είναι ύψιστη κοµµατική διαδικασία.
Ας σταθούµε σοβαροί απέναντί του. Η ευθύνη της πλειοψηφίας αυ-
τήν την ώρα είναι µεγάλη. Ας αποφευχθεί η διάπραξη ενός ακόµα
λάθους, µε τις συνέπειες που θα έχει» επισηµαίνεται στη δήλωση.
Από την συνεδρίση απουσίασαν ακόµη ο βουλευτής Γιάννης Πα-

νούσης και η Νίκη Φούντα.

Την ετοιµότητα του υπουργείου Ερ-
γασίας να αντιµετωπίσει την τρόικα σε
ό,τι αφορά τα εργασιακά θέµατα και το
Ασφαλιστικό, τόνισε κορυφαίος παρά-
γοντας µετά τη σύσκεψη προετοιµα-
σίας µεταξύ του υπουργού Εργασίας,
Γ. Βρούτση και του υπουργού Οικονο-
µικών Γκ. Χαρδούβελη.
Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι τα κρίσιµα αυ-

τά ζητήµατα θα βρίσκονται στην ατζέντα
των συζητήσεων του υπουργού Εργασίας
µε τους εκπροσώπους των δανειστών την
ερχόµενη εβδοµάδα στο Παρίσι, χαρα-
κτηρίζοντας τα µάλιστα «διαχρονικά µέ-
τωπα».

«Στο υπουργείο Εργασίας έχουµε ολο-
κληρώσει. Είµαστε πάντα έτοιµοι. ∆εν υ-
πάρχει πρόβληµα», είπε χαρακτηριστικά.
Με τη βιωσιµότητα του Ασφαλιστικού

να είναι ένα από κύρια ζητήµατα συζήτη-
σης µε την τρόικα, ο ίδιος είπε ότι στο τέ-
λος Οκτωβρίου θα είναι έτοιµες οι ανα-
λογιστικές µελέτες για τα Ασφαλιστικά
Ταµεία, ενώ στο τέλος Σεπτεµβρίου ανα-

µένεται να είναι έτοιµη η µελέτη του ΚΕ-
ΠΕ για τη διοικητική ενοποίηση των Τα-
µείων.
Ερωτηθείς εάν η κυβέρνηση εµµένει

στην αύξηση σε 100 των δόσεων για την

αποπληρωµή των χρεών στα Ταµεία, δεν
θέλησε, να µπει σε λεπτοµέρειες.
Στη καυτή ατζέντα του υπουργείου Ερ-

γασίας µε την τρόικα βρίσκεται και το ζή-
τηµα των οµαδικών απολυσεων για το ο-
ποίο η τρόικα φέρεται να επιµένει και η
κυβέρνηση -µετά και την πίεση από το
ΠΑΣΟΚ- να υποστηρίζει ότι υπάρχει ανά-
γκη υιοθέτησης ενός τέτοιου µέτρου, α-
φού τα ήδη ληφθέντα (µε το Ανώτατο
Συµβούλιο Εργασίας κτλ) αποδίδουν.
Επίσης απρόθυµη εµφανίζεται η κυ-

βέρνηση για την υιοθέτηση αλλαγών
στην εργασιακή νοµοθεσία και σε ότι α-
φορά τον συνδικαλισµό, το δικαίωµα
στην απεργία, την ανταπεργία, κτλ).

∆ιαχρονικά ανοιχτά µέτωπα

«Έτοιµος» ο Γ. Βρούτσης για τη µάχη µε
την τρόικα για εργασιακά και Ασφαλιστικό
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Συγχαίρουµε θερµά τους µαθητές µας που έζησαν µία από τις µεγαλύτερες χαρές της ζωής τους βλέποντας το όνειρό τους για την εισαγωγή
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση να γίνεται πραγµατικότητα. Η επιτυχία τους υπήρξε προϊόν συνδυασµού αφενός της δικής τους θέλησης και
σκληρής προσπάθειας και αφετέρου της µεθοδολογίας και του προγράµµατος µελέτης που τους συστήσαµε από τη δική µας πλευρά.
Συνεργαστήκαµε αρµονικά καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσιµης σχολικής χρονιάς της Γ’ Λυκείου αλλά και σε προηγούµενες τάξεις, για να φτά-
σουµε στο σηµερινό αποτέλεσµα της δικαίωσης. Μια τέτοια συνεργασία επιδιώκουµε µε όλους τους µαθητές µας, γι’ αυτό και εξακολουθούµε
να επιµένουµε στην ποιότητα µε συνέπεια και υπευθυνότητα.
Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας των µαθητών µας µας γεµίζουν µε αίσθηµα ικανοποίησης αλλά και ευθύνης για τη συνέχεια. Ξεκινούµε,
λοιπόν, τη 14η χρονιά λειτουργίας του φροντιστηρίου µας στοχεύοντας σε ακόµη περισσότερες επιτυχίες και διακρίσεις.
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Έκθεση 17,9 ο 1ος βαθµός στη Λαµία

Αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου 2015
το έντυπο δήλωσης ΦΠΑ, µετά από α-
πόφαση της γενικής γραµµατέως ∆ηµο-
σίων Εσόδων, Κατερίνας Σαββαΐδου.
Σύµφωνα µε το υπουργείο Οικονοµι-

κών, σε σύγκριση µε το παλαιό έντυπο
(από το 2011), το νέο έντυπο είναι πιο εύ-
χρηστο και λειτουργικό, µε τις βασικότε-
ρες αλλαγές να αφορούν στα εξής:

1. ∆εν θα αναγράφονται οι εισροές (δα-
πάνες και αγορές) ανά συντελεστή ΦΠΑ
σε 12 κωδικούς, όπως απαιτούσε το πα-
λαιό έντυπο, αλλά θα χρησιµοποιούνται
µόνον 2 κωδικοί (αξία και αναλογών
ΦΠΑ)

2. Οι ειδικοί λογαριασµοί (κωδικοί
πληροφοριακού χαρακτήρα) ενσωµατώ-
νονται αντίστοιχα στις εκροές και εισροές,
σύµφωνα µε τις βέλτιστες πρακτικές, µε

στόχο την ορθότερη δήλωση των συναλ-
λαγών των επιχειρήσεων για σκοπούς
ΦΠΑ και την απαραίτητη διασταύρωση
αυτών από τη Φορολογική ∆ιοίκηση

3. Ενσωµατώνεται η αίτηση επιστρο-
φής, µε την απλή συµπλήρωση ενός κω-
δικού για το ποσό και αντίστοιχων κωδι-
κών για το λόγο της επιστροφής, και δεν
θα απαιτείται πλέον κατάθεση ξεχωριστής
αίτησης επιστροφής

4. Ενσωµατώνεται η αίτηση συµψηφι-
σµού του προς επιστροφή ποσού µε µελ-

λοντικές οφειλές
5. ∆ίνεται η δυνατότητα να αναγράφε-

ται ο αριθµός λογαριασµού για την κατά-
θεση σε αυτόν του προς επιστροφή πο-
σού.
Το ίδιο έντυπο θα χρησιµοποιείται από

τις επιχειρήσεις για τον διακανονισµό πα-
γίων και για τον προσδιορισµό της ανα-
λογίας έκπτωσης (pro-rata), χωρίς να α-
παιτείται η συµπλήρωση περίπλοκων πι-
νάκων για τον προσδιορισµό των παρα-
πάνω.

«Πιο εύχρηστο και λειτουργικό»

Αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 
το έντυπο δήλωσης ΦΠΑ


