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Αναβλήθηκε για την Παρασκευή η παρουσίαση της αξιολόγησης από την Κοµισιόν
Αναβλήθηκε η προγραµµατισµένη για σήµερα, Πέµπτη, παρουσίαση της έκθεσης αξιολόγησης
του ελληνικού προγράµµατος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αναβολή συνδέεται µε την
ολιγοήµερη παράταση στην καταβολή της δόσης των 4 δισ. ευρώ και µε το γεγονός ότι µία από
τις 22 προαπαιτούµενες δράσεις ακόµη εκκρεµεί.
Σύµφωνα µε πληροφορίες του in.gr, η παρουσίαση µετατέθηκε για µετά την ψήφιση του
προαπαιτούµενου και θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή. Σύµφωνα µε πληροφορίες, λίγο
µετά το τέλος της αυριανής τηλεδιάσκεψης του EuroWorking Group ο εκπρόσωπος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην τρόικα Ματθίας Μόρς, θα δώσει το τεχνικό "briefing", στις
Βρυξέλλες, το οποίο ήταν προγραµµατισµένο για σήµερα.
Στη Βουλή η τροπολογία για τη διαθεσιµότητα εκπαιδευτικών µε µεταπτυχιακά
Τροπολογία µε την οποία τίθενται σε διαθεσιµότητα εκπαιδευτικοί που κατέχουν µεταπτυχιακό
ή διδακτορικό δίπλωµα, εφόσον καταργούνται οι ειδικότητές τους, κατατέθηκε στη Βουλή. Με
την αναµενόµενη ψήφιση της τροπολογίας -που εντάχθηκε στο νοµοσχέδιο του υπουργείου
Οικονοµικών για τον «Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας»- το βράδυ της Πέµπτης, η
1

κυβέρνηση εκπληρώνει και το τελευταίο προαπαιτούµενο για την εκταµίευση της δόσης των 4
δισ. ευρώ.
Η τροπολογία καταργεί τη ρύθµιση του πολυνοµοσχεδίου που υπερψηφίστηκε πριν από µία
εβδοµάδα στη Βουλή, µε την οποία εξαιρούνταν από το µέτρο της διαθεσιµότητας οι
λειτουργοί της δευτεροβάθµιας τεχνικής εκπαίδευσης που ήταν κάτοχοι διδακτορικού ή
µεταπτυχιακού τίτλου.
Κατά 6,2% φτωχότερα τα νοικοκυριά το πρώτο τρίµηνο του 2013
Υποχώρηση 6,2% κατέγραψε κατά το πρώτο τρίµηνο του 2013 το διαθέσιµο εισόδηµα του
τοµέα των νοικοκυριών και των µη κερδοσκοπικών ιδρυµάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά σε
σύγκριση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του προηγούµενου έτους.
Συγκεκριµένα, από 30,9 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίµηνο 2012, µειώθηκε σε 29 δισ. ευρώ στο
πρώτο τρίµηνο του 2013. Σύµφωνα µε την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) αυτό
οφείλεται κατά κύριο λόγο στη µείωση κατά 11,1% των αποδοχών των εργαζοµένων και στη
µείωση κατά 11,7% των κοινωνικών παροχών που εισπράττουν τα νοικοκυριά.
Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των µη κερδοσκοπικών ιδρυµάτων που
εξυπηρετούν νοικοκυριά, µειώθηκε κατά 8,9% σε σύγκριση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του
προηγούµενου έτους, από 35,6 δισ. ευρώ σε 32,4 δισ. ευρώ.
Στα 305,3 δισ. ευρώ αυξήθηκε το δηµόσιο χρέος το πρώτο τρίµηνο
Στα 305,291 δισ. ευρώ διαµορφώθηκε το χρέος της γενικής κυβέρνησης το πρώτο τρίµηνο του
2013, σηµειώνοντας αύξηση κατά 1,4 δισ. ευρώ έναντι του τελευταίου τριµήνου του 2012,
σύµφωνα µε τα στοιχεία για τους Τριµηνιαίους Μη Χρηµατοοικονοµικούς Λογαριασµούς της
Γενικής Κυβέρνησης, που ανακοίνωσε την Πέµπτη η ΕΛΣΤΑΤ. Στα τέλη του προηγούµενου
έτους, το κρατικό χρέος ήταν 303,918 δισ. ευρώ.
Το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης ανήλθε στα 7,359 δισ. ευρώ, από 2,922 δισ. ευρώ το δ'
τρίµηνο του 2012 και το πρωτογενές έλλειµµα (χωρίς τις δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους)
αυξήθηκε στα 5,495 δισ. ευρώ, από 892 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα µειώθηκαν στα 16,663 δισ.
ευρώ, από 24,842 δισ. ευρώ το δ' τρίµηνο του 2012 και οι δαπάνες υποχώρησαν σε 24,022 δισ.
ευρώ από 27,7645 το δ' τρίµηνο του 2012.
Μείωση 7,6% των καταθέσεων στις κυπριακές τράπεζες τον Ιούνιο
Οι ιδιωτικές καταθέσεις στις κυπριακές τράπεζες µειώθηκαν τον Ιούνιο κατά 7,6% στα 37,6
δισ. ευρώ, µετά από τη µείωσή τους κατά περίπου 2% τον Μάιο, σύµφωνα µε στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στις άλλες χώρες του Νότου της Ευρωζώνης, οι καταθέσεις
παρέµειναν σχετικά σταθερές.
Συγκεκριµένα, υποχώρησαν κατά 0,6% στην Ελλάδα, κατά 0,1% σε Ιταλία και Πορτογαλία,
ενώ αυξήθηκαν κατά 1% στην Ισπανία. Τα στοιχεία της ΕΚΤ είναι εποχιακά προσαρµοσµένα
και διαφέρουν ελαφρά από τα στοιχεία που ανακοινώνουν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των
χωρών της Ευρωζώνης.
2

Ανεπαρκείς οι εισπράξεις για το 75% των Εφοριών
Το 75% των εφοριών δεν πέτυχαν να πιάσουν στο εξάµηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2013 τους
στόχους εσόδων που είχε θέσει η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων του υπουργείου
Οικονοµικών. Mάλιστα, µόλις 6 από τις 35 µεγάλες εφορίες που εισπράττουν το 75% των
εσόδων του προϋπολογισµού κατάφεραν στο εξάµηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2013 να πιάσουν
τον στόχο των εσόδων.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του υπουργείου Οικονοµικών, τα έσοδα των 35 µεγαλύτερων εφοριών
που εισπράττουν το 75% των εσόδων υστέρησαν στο εξάµηνο κατά 150 εκατ. ευρώ ή
διαφορετικά 1,5% σε σχέση µε τον στόχο που έχει τεθεί για το προαναφερθέν διάστηµα.
Το συγκεκριµένο διάστηµα εισπράχθηκαν έσοδα 9,3 δισ. ευρώ έναντι στόχου για 9,45 δισ.
ευρώ. Τα έσοδα από τον ΦΠΑ ανήλθαν στα 3,46 δισ. ευρώ έναντι στόχου 3,62 δισ. ευρώ. Τις
χειρότερες επιδόσεις παρουσίασαν οι ∆ΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, Νέας Ιωνίας, Αγ.
Παρασκευής και Κορωπίου. Αντίθετα πάνω από το στόχο βρέθηκαν τα έσοδα που εισέπραξαν
οι ∆ΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Α Αθηνών, Πλοίων Πειραιά, Περιστερίου, ΦΑΕ Πειραιά, ΦΑΕ
Θεσσαλονίκης.
Στη ρύθµιση για τις οφειλές και όσοι αντιµετωπίζουν ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή
Τροπολογία, µε την οποία δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων
φορολογικών οφειλών και σε εκείνους που αντιµετωπίζουν ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή,
χωρίς ωστόσο να έχουν καταδικαστεί και πρωτοδίκως για το συγκεκριµένο αδίκηµα,
κατατέθηκε στη Βουλή.
Με την ίδια τροπολογία, παρέχεται η δυνατότητα καταβολής της ετήσιας οικονοµικής χορηγίας
στις Μονές του Αγίου Όρους σε µία ή περισσότερες δόσεις, ενώ αποδίδονται αυτοδικαίως στα
Σώµατα Ασφαλείας και οι Κινητές Μονάδες Επιτήρησης που έχουν αγοραστεί στο πλαίσιο της
προµήθειας του συστήµατος C4I.
Στα 1,43 δισ. ευρώ η αντικειµενική αξία των ακινήτων των Ταµείων
Την Ενιαία Βάση Ακίνητης Περιουσίας «Εστία», παρουσίασαν την Πέµπτη ο υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης και οι διοικητές των
ασφαλιστικών ταµείων.
Η συνολική αντικειµενική αξία των κτιρίων που ανήκουν στα ασφαλιστικά ταµεία ανέρχεται
στα 1.288.390.434,39 ευρώ, ενώ η αντικειµενική αξία των οικοπέδων στα 140.955.786,76
ευρώ.
Σιδηροδροµική τραγωδία µε 78 νεκρούς στην Ισπανία
Ο τραγικός απολογισµός από τον εκτροχιασµό τρένου στη βορειοδυτική Ισπανία φτάνει τους
τουλάχιστον 78 νεκρούς, έχοντας βυθίσει στο πένθος ολόκληρη τη χώρα. Ο αριθµός των
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τραυµατιών υπολογίζεται σε πάνω από 140, µε αρκετούς (µεταξύ 10 και 20) να βρίσκονται σε
κρίσιµη κατάσταση.
Οι πρώτες εκτιµήσεις αποδίδουν το δυστύχηµα στη µεγάλη ταχύτητα µε την οποία το τρένο
περνούσε από καµπύλη στις γραµµές. Όπως αναφέρουν οι ισπανικές εφηµερίδες, στο σηµείο
που έστριβαν οι γραµµές το τρένο θα έπρεπε κανονικά να πηγαίνει µε 80 χλµ./ώρα, αλλά
κινούνταν µε ταχύτητα 180 χλµ./ώρα.

Οι 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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