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Πρωτογενές πλεόνασµα 712 εκατ. ευρώ στο α' εξάµηνο 2014
Πρωτογενές πλεόνασµα ύψους 712 εκατ. ευρώ, ή 0,4% του ΑΕΠ, παρουσίασε ο κρατικός
προϋπολογισµός στο πρώτο εξάµηνο του 2014, έναντι πρωτογενούς ελλείµµατος 1,5 δισ. ευρώ
ή 0,8% του ΑΕΠ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Προκύπτει, συνεπώς, υπέρβαση έναντι του υψηλότερου, επικαιροποιηµένου, φετινού στόχου
κατά 1,3 δισ. ευρώ, όπως επισηµαίνει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονοµικών.
Υπενθυµίζεται ότι το πρωτογενές πλεόνασµα της Γενικής Κυβέρνησης, σύµφωνα µε τα
στοιχεία 5µηνου που ανακοινώθηκαν την προηγούµενη εβδοµάδα, ανήλθε στα 1,2 δισ. ευρώ,
από πρωτογενές έλλειµµα 1,6 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Εκπνέει η προθεσµία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων
Εκπνέει σήµερα ∆ευτέρα 14 Ιουλίου η προθεσµία που είχε δώσει το υπουργείο Οικονοµικών
για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων (Ε1) και των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων
(Ε9). Σύµφωνα µε πληροφορίες έχει ήδη υποβληθεί το 98% των φορολογικών δηλώσεων κάτι
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που επιτρέπει την ταχεία εκκαθάριση τόσο των δηλώσεων του φόρου εισοδήµατος όσο και του
Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).
Η εκκαθάριση των Ε1 και Ε9 θα σηµατοδοτήσει την καταβολή των φόρων εισοδήµατος,
πολυτελούς διαβιώσεως, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύµατος και του
νέου Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Για την πληρωµή των φόρων αυτών, αλλά και των
τελών κυκλοφορίας του 2015 οι φορολογούµενοι θα πρέπει να καταβάλουν µέχρι και τον
∆εκέµβριο 11 δισ. ευρώ.
Ο∆∆ΗΧ: Κρίσιµη η δηµοπρασία τρίµηνων εντόκων γραµµατίων την Τρίτη
Ειδικού βάρους χαρακτηρίζεται η αυριανή δηµοπρασία τρίµηνων εντόκων γραµµατίων, καθώς
θα ακολουθήσει της έκδοσης του 3ετούς οµολόγου αναφοράς. Στόχος του Οργανισµού
∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους (Ο∆∆ΗΧ) είναι ο δανεισµός 1,25 δισ. ευρώ ποσό που µαζί µε
τις
µη
ανταγωνιστικές
προσφορές
θα
ανέλθει
σε
1,625
δισ.
ευρώ.
Σηµειώνεται πως στην προηγούµενη δηµοπρασίας εντόκων γραµµατίων 13 εβδοµάδων στις 17
Ιουνίου ο Ο∆∆ΗΧ είχε δανειστεί µε επιτόκιο 1,80%. Στην συγκεκριµένη έκδοση είχαν
υποβληθεί συνολικές προσφορές ύψους 2,987 δισ. ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούµενο ποσό
κατά 2,99 φορές. Μετά την έκδοση του 3ετούς οµολόγου αναφοράς µε το οποίο το ∆ηµόσιο
άντλησε 1,5 δισ. ευρώ µε επιτόκιο 3,50% αναµένεται ότι η απόδοση των τρίµηνων εντόκων
γραµµατίων θα παραµείνει αµετάβλητη.
Η αγορά ενέργειας στο επίκεντρο της συνάντησης Μανιάτη-τρόικας
Η «µικρή» ∆ΕΗ, η αγορά φυσικού αερίου αλλά και ευρύτερα ζητήµατα σχετικά µε την
ενέργεια και το περιβάλλον απασχόλησαν τη συνάντηση που είχε στο υπουργείο Οικονοµικών
ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης µε τους επικεφαλής της τρόικας.
Η τρόικα έχει ζητήσει από την κυβέρνηση την υιοθέτηση πακέτου µέτρων µε στόχο τη
διαρθρωτική αντιµετώπιση στρεβλώσεων στην αγορά ενέργειας, µε επίκεντρο την
ιδιωτικοποίηση της ∆ΕΗ, την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου και τη η βελτίωση
του ανταγωνισµού στην προµήθεια.
∆ΝΤ, ΕΕ και ΕΚΤ ζητούν από την κυβέρνηση να αποπληρώσει έως το τέλος του 2014 όλες τις
καθυστερούµενες οφειλές του δηµοσίου τοµέα προς τη ∆ΕΗ συµπεριλαµβανοµένων των χρεών
της ΛΑΡΚΟ, ώστε να αρχίσει η εκκαθάριση των οφειλών στο σύστηµα ηλεκτρισµού
περιλαµβανοµένων των παραγωγών του Α∆ΜΗΕ, του ΛΑΓΗΕ, των παραγωγών ΑΠΕ και του
∆Ε∆∆ΗΕ.
Έρχεται απαλλαγή από τον ΦΠΑ για 400.000 µικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους
επαγγελµατίες
Την απαλλαγή από το καθεστώς ΦΠΑ περίπου 400.000 µικρών επιχειρήσεων και ελεύθερων
επαγγελµατιών µε χαµηλό τζίρο δροµολογεί το υπουργείο Οικονοµικών, σύµφωνα µε
δηµοσίευµα
της
«Ηµερησίας».
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Ο υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Μαυραγάνης θα θέσει στο τραπέζι των
διαπραγµατεύσεων µε την τρόικα το σχέδιο µε βάση το οποίο θα εξαιρούνται από την
υποχρέωση παρακράτησης και απόδοσης ΦΠΑ µικρές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελµατίες
αλλά και οι εργαζόµενοι που αµείβονται µε µπλοκάκια και εµπίπτουν στις διατάξεις σχετικά µε
τον ΦΠΑ. Σύµφωνα µε το σχέδιο, θα καθιερωθεί ένα όριο ακαθάριστων εσόδων µέχρι το οποίο
θα ισχύει απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων και απόδοσης ΦΠΑ. Το όριο
αυτό
κυµαίνεται
µεταξύ
10.000
έως
25.000
ευρώ.
Αν περάσει η πρόταση για το όριο των 25.000 ευρώ, σύµφωνα µε εκτιµήσεις των τεχνικών
κλιµακίων της τρόικας, ένας στους δύο επιτηδευµατίες (για την ακρίβεια, το 52% των
επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελµατιών) θα σταµατήσει να υποβάλλει περιοδικές
δηλώσεις ΦΠΑ και να αποδίδει κάθε µήνα ή κάθε τρίµηνο, ανάλογα µε την κατηγορία των
βιβλίων που τηρεί, τον φόρο στο ∆ηµόσιο. Το εντυπωσιακό στοιχείο σε αυτήν την πρόταση
είναι οι µικρές απώλειες εσόδων που εκτιµάται ότι θα έχει το ∆ηµόσιο. Από αυτό το 52% των
επιτηδευµατιών εισπράττεται µόλις το 4% των συνολικών εσόδων ΦΠΑ, καθώς στη
συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων το ισοζύγιο εισπράξεων και πληρωµών ΦΠΑ
οδηγεί
σε
επιστροφές
φόρου.
Μάλιστα, για τζίρο έως 10.000 ευρώ σχεδόν καµία επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελµατίας δεν
αποδίδει ΦΠΑ, αλλά στο σύνολό τους εισπράττουν επιστροφές καθώς ο φόρος που έχουν
εισπράξει είναι µικρότερος από αυτόν που έχουν καταβάλει.
ΥΠΟΙΚ : Συνολική η αντιµετώπιση των ειδικών µισθολογίων
Άµεσα και µε συνολικό τρόπο θα αντιµετωπισθούν από την κυβέρνηση οι δικαστικές
αποφάσεις που αφορούν στα ειδικά µισθολόγια. Υψηλόβαθµος αξιωµατούχος του υπουργείου
Οικονοµικών σχολιάζοντας σήµερα ∆ευτέρα τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας
(ΣτΕ) για πανεπιστηµιακούς, ιατρούς και δικαστικούς ανέφερε πως θα αναληφθεί κυβερνητική
πρωτοβουλία για το σύνολο των αποφάσεων που άπτονται της εισοδηµατικής πολιτικής.
«Οι αποφάσεις, θα ληφθούν σε συνεργασία µε την τρόικα, στο πλαίσιο εκτέλεσης του φετινού
προϋπολογισµού, αλλά και των διαπραγµατεύσεων για τον προϋπολογισµό 2015 και το νέο
Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο, οι οποίες θα διεξαχθούν το φθινόπωρο», τόνισε χαρακτηριστικά.
Σηµειώνεται, ότι το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγµατικό τον νόµο 3052/2002, που προβλέπει τη
φορολόγηση της αποζηµίωσης για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης και την κάλυψη
δαπανών για συµµετοχή σε σεµινάρια και συνέδρια για τους πανεπιστηµιακούς και τους
γιατρούς του ΕΣΥ. Σε συνδυασµό δε, µε τις αποφάσεις για τους δικαστικούς και τους
ένστολους, υπάρχουν πληροφορίες ότι το νέο δηµοσιονοµικό κενό που δηµιουργείται ενδέχεται
να υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ.
Από πού θα προκύψουν οι 6.500 απολύσεις στο ∆ηµόσιο
Επιβεβαιώθηκε η συµφωνία για την υλοποίηση της µνηµονιακής υποχρέωσης για 6.500
απολύσεις στο ∆ηµόσιο εντός του 2014, κατά τη συνάντηση της τρόικας µε τον υπουργό
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, Κυριάκο Μητσοτάκη το Σάββατο.
Σύµφωνα µε την εφηµερίδα Έθνος, οι απολύσεις θα προέλθουν:
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•

•
•

1.050 υπάλληλοι από τη µείωση των δοµών στα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου
και στις ανώνυµες εταιρίες που εποπτεύουν τα υπουργεία Μεταφορών, Πολιτισµού και
Αγροτικής Ανάπτυξης. Στο επίκεντρο των φορέων που θα µειωθούν οι δοµές τους είναι
οι εταιρίες συγκοινωνιών (τραµ, µετρό)
1.850 υπάλληλοι που απασχολούνται µε προσωρινές διαταγές και αποµακρύνθηκαν από
το ∆ηµόσιο µε δικαστικές αποφάσεις.
3.600 υπάλληλοι που είτε βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιµότητας, ολοκληρώνουν το
8µηνο και δεν πρόκειται να τοποθετηθούν σε νέες θέσεις, είτε έχουν αποµακρυνθεί για
σοβαρά πειθαρχικά αδικήµατα, είτε προκύπτουν εις βάρος τους στοιχεία µετά τους
επανελέγχους πλαστών πιστοποιητικών και παράνοµων µονιµοποιήσεων συµβασιούχων.

Ένοχος ο Παπαγεωργόπουλος, έσπασαν τα ισόβια
Ένοχο για απλή συνέργεια δια παραλείψεως έκρινε το Πενταµελές Εφετείο Κακουργηµάτων
τον πρώην δήµαρχο Θεσσαλονίκης Βασίλη Παπαγεωργόπουλο για την υπόθεση της
υπεξαίρεσης των 17,9 εκατ. ευρώ από τα ταµεία του δήµου Θεσσαλονίκης.
Αυτό σηµαίνει ότι σπάει η ποινή της ισόβιας κάθειρξης µε την οποία είχε καταδικαστεί σε
πρώτο βαθµό ο κ.Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος βρίσκεται στις φυλακές ∆ιαβατών από τον
Φεβρουάριο του 2013. Η ποινή που θα εκτίσει ο κ.Παπαγεωργόπουλος θα ανακοινωθεί σε λίγη
ώρα από το δικαστήριο.
Χωρίς λεωφορεία, λόγω κινητοποιήσεων, η Θεσσαλονίκη
Χωρίς λεωφορεία από σήµερα, ∆ευτέρα, η Θεσσαλονίκη, καθώς οι εργαζόµενοι στον ΟΑΣΘ
αποφάσισαν την Παρασκευή, σε έκτακτη συνεδρίαση του σωµατείου τους, να προχωρήσουν σε
επίσχεση εργασίας, διεκδικώντας την καταβολή δεδουλευµένων.
Ο πρόεδρος των εργαζοµένων ∆ηµήτρης Τσερµενίδης δήλωσε ότι οι εργαζόµενοι παραµένουν
απλήρωτοι εδώ και 45 µέρες, ενώ το ελληνικό δηµόσιο χρωστά περίπου 130 εκ. ευρώ στον
Οργανισµό από το 2010 µέχρι το 2013.
ΟΑΕ∆: Νέο πρόγραµµα κατάρτισης για 16.000 ανέργους
Πρόγραµµα κατάρτισης για 16.000 ανέργους σε τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας θα θέσει
σε εφαρµογή το προσεχές διάστηµα ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού
(ΟΑΕ∆), δίνοντας τη δυνατότητα απασχόλησης για έξι µήνες σε ανέργους χαµηλών
προσόντων.
Το υπουργείο Εργασίας δηµοσίευσε τη σχετική απόφαση και εντός των ηµερών αναµένεται να
οριστικοποιηθούν οι προτάσεις από τους φορείς που θα συµµετάσχουν για την υλοποίηση του
προγράµµατος.
Αντικείµενο του νέου προγράµµατος αποτελεί η παροχή σε 16.000 άνεργους, κυρίως χαµηλών
τυπικών προσόντων σε δεξιότητες, υπηρεσιών συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης σε
κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονοµίας, σύµφωνα µε
το εγκεκριµένο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020.
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Σύµφωνα µε την εφηµερίδα Τα Νέα, το νέο πρόγραµµα θα παρέχει την εξασφάλιση εξάµηνης
εργασίας στους ωφελούµενους ανέργους. Το πρόγραµµα του ΟΑΕ∆ θα περιλαµβάνει
θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση των ωφελούµενων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τοµέα της οικονοµίας, πιστοποίηση των επαγγελµατικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο
πλαίσιο του προγράµµατος, καθώς και εγγυηµένη απασχόληση µετά την ολοκλήρωση του
προγράµµατος.
ΕΣΕΕ: Ελπίδες από τις θερινές εκπτώσεις
Με την ευκαιρία της διενέργειας των θερινών εκπτώσεων που ξεκινούν σήµερα και θα λήξουν
το Σάββατο 30 Αυγούστου, δηµιουργούνται εκ νέου ελπίδες, ότι οι πωλήσεις των
καταστηµάτων λιανεµπορίου στις θερινές εκπτώσεις θα κινηθούν σε καλύτερα επίπεδα λόγω
της αυξηµένης τουριστικής κίνησης σε πολλές περιοχές, όπου εµπόριο και τουρισµός µπορούν
να δυναµώσουν µαζί.
Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της ΕΣΕΕ, «pαρά τις βελτιώσεις, ο Νόµος περί εκπτώσεων
πρέπει να αναµορφωθεί µε γνώµονα έναν "κώδικα δεοντολογίας" για την προστασία του
καταναλωτή και τον εκσυγχρονισµό των επιχειρήσεων σε νέες, απλές πρακτικές πώλησης,
λαµβάνοντας πρωτίστως υπόψη τη χαµηλή κατανάλωση που οδηγεί στο κλείσιµο των
ελληνικών εµπορικών επιχειρήσεων. Τα "εργαλεία" της εµπορικής επικοινωνίας για αύξηση
των πωλήσεων "εκπτώσεις, προσφορές, προωθητικές ενέργειες και stock" δεν ορίζονται σαφώς
και µε απλό τρόπο, µε αποτέλεσµα να µην διακρίνονται µε σαφήνεια οι διαφορές µεταξύ τους»
τονίζεται στην ανακοίνωση.
Οι Γερµανοί ακόµη δεν κέρδισαν το Μουντιάλ και ήδη έβγαλαν γραµµατόσηµο
Προετοιµασµένοι µέχρι και για τα ήσσονα ήταν οι Γερµανοί, πεπεισµένοι για τη νίκη της
οµάδας τους στο Μουντιάλ: Ούτε 12 ώρες µετά την κατάκτηση του Παγκόσµιου Κυπέλλου
Ποδοσφαίρου, το Βερολίνο παρουσίασε το αναµνηστικό γραµµατόσηµο.
Το σχέδιο απεικονίζει παίκτη της οµάδας να ελέγχει την µπάλα µπροστά από έναν αντίπαλο µε
τη λιτή αλλά δυνατή φάση «Γερµανία, παγκόσµιος πρωταθλητής ποδοσφαίρου 2014». Το νέο
γραµµατόσηµο θα πωλείται ήδη από την ερχόµενη Πέµπτη, σύµφωνα µε την ανακοίνωση του
γερµανικού υπουργείου Οικονοµικών.
Oι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τυχόν ερωτήµατα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr και συγκεκριµένα στην ένδειξη ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ
ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΗ bizhHELP ή στο www.bizhelp.gr.
Επιπλέον µπορείτε να επισκέπτεστε το www.b2bmall.eu, προκειµένου να ενηµερώνεστε και να
προµηθεύστε προϊόντα µελών του επιµελητηρίου.
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