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Στα 3 δισ.ευρώ το πρωτογενές πλεόνασµα
Στα 3 δισ. ευρώ διαµορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασµα της κεντρικής κυβέρνησης στο
οκτάµηνο ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας.
Σύµφωνα µε τον ίδιο αν αφαιρεθούν τα κέρδη από τις αγορές οµολόγων της ΕΚΤ τότε το
πρωτογενές πλεόνασµα είναι στα 1,5 δισ. Oπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του
υπουργείου Οικονοµικών, σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού
προϋπολογισµού, σε τροποποιηµένη ταµειακή βάση, για το 8-µηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου,
παρουσιάζεται έλλειµµα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισµού ύψους 2.441 εκατ. ευρώ
έναντι ελλείµµατος 12.484 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα του 2012 και στόχου για
έλλειµµα 7.833 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσµα διαµορφώθηκε σε πλεόνασµα ύψους
2.922 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς ελλείµµατος 1.414 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το
2012 και στόχου για πρωτογενές έλλειµµα 2.496 εκατ. ευρώ.
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού ανήλθε σε 34.943 εκατ. ευρώ
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.956 εκατ. ευρώ ή 5,9% έναντι του στόχου του οκταµήνου 2013
(32.987 εκατ. ευρώ).
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Ενισχύεται η εµπιστοσύνη των εργοδοτών στην οικονοµία
Σταθερά αν και οριακά ενισχύεται για ένα ακόµη τρίµηνο ο βαθµός εµπιστοσύνης των ελλήνων
εργοδοτών στην οικονοµία, όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα της τριµηνιαίας έρευνας για
τις Προοπτικές Απασχόλησης της Manpower, η οποία αφορά το διάστηµα Οκτώβριος ∆εκέµβριος
2013.
Η έρευνα της Manpower για το τέταρτο τρίµηνο του 2013 πραγµατοποιήθηκε µέσω
συνεντεύξεων σε αντιπροσωπευτικό δείγµα 751 εργοδοτών του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.
Μεταξύ άλλων αποκαλύπτει ότι το 12% των εργοδοτών αναµένει αύξηση των ατόµων που
απασχολεί, το 16% µείωση, ενώ το 69% εκτιµά ότι δεν θα υπάρξει κάποια µεταβολή. Σε
συνέχεια της εποχικής προσαρµογής των δεδοµένων, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης
ανέρχονται στο -1%.
Πτώση 9,4% κατέγραψε ο τζίρος του χονδρικού εµπορίου στο δεύτερο τρίµηνο 2013
Μείωση 9,4% κατέγραψε ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εµπόριο του δευτέρου
τριµήνου 2013, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του δευτέρου τριµήνου 2012, έναντι
µείωσης 15,3% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.
Σύµφωνα µε την Ελληνική Στατιστική Αρχή ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό
Εµπόριο του δευτέρου τριµήνου 2013, σε σύγκριση µε το ∆είκτη του πρώτου τριµήνου 2013,
παρουσίασε αύξηση κατά 11,1%, έναντι αύξησης 5,3% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη
σύγκριση του έτους 2012.
Πτώση 31,3% κατέγραψε ο αριθµός των οικοδοµικών αδειών τον Ιούνιο
Πτώση κατά 31,3% εµφάνισε ο αριθµός των οικοδοµικών αδειών τον Ιούνιο του 2013 σε
σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2012.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά το
µήνα Ιούνιο 2013 το µέγεθος της Συνολικής Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας (Ιδιωτικής∆ηµόσιας) στο σύνολο της Χώρας µετρούµενο µε βάση τις εκδοθείσες οικοδοµικές άδειες,
ανήλθε σε 1.347 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 245,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και
1.020,7 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, µείωση κατά 31,3% στον αριθµό των
οικοδοµικών αδειών, κατά 17,9% στην επιφάνεια και κατά 8,1 % στον όγκο, σε σχέση µε τον
αντίστοιχο µήνα του 2012.
Εκτός λειτουργίας το απόγευµα το TAXISnet
Από τις 16:00 έως 21:00, ορισµένες υπηρεσίες του TAXISnet δεν θα είναι διαθέσιµες λόγω
εργασιών αναβάθµισης των συστηµάτων, όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων
Εσόδων.
Πρόκειται για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων Παρακρατούµενων Φόρων,
Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων και Εντύπων Κ.Β.Σ. Οι υπηρεσίες Προσωποποιηµένης
Πληροφόρησης, έκδοσης Φορολογικής Ενηµερότητας και Υποβολής Αίτησης Ρύθµισης.
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Το ίδιο θα ισχύσει και τις παρακάτω ηµεροµηνίες: 12/09/2013, 17/09/2013, 19/09/2013,
24/09/2013, 26/09/2013.
Σηµειώνεται ότι κατά τις παραπάνω ηµεροµηνίες, η ηλεκτρονική υποβολή των περιοδικών
δηλώσεων ΦΠΑ (Φ1, Φ2, Φ4 και Φ5) καθώς και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής υποβολής των
δηλώσεων Φόρου Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων (Ε1, Ε2, Ε3 και Ε9) θα λειτουργούν
κανονικά.
«Φωτιά» παίρνει η Παιδεία µε πολυήµερες απεργίες
Όµηροι των απεργιακών κινητοποιήσεων βρίσκονται χιλιάδες µαθητές καθώς στη συνέλευση
των προέδρων των τοπικών ενώσεων καθηγητών (ΕΛΜΕ) υπερψηφίσθηκε η πρόταση για
πενθήµερη απεργία από την προσεχή ∆ευτέρα, ενώ ήδη εξετάζουν νέα πενθήµερη απεργία από
τη ∆ευτέρα 23 Σεπτεµβρίου.
Μάλιστα, η ΟΛΜΕ, αναζητώντας κοινωνικές συµµαχίες στον απεργιακό αγώνα, απέστειλε
ανοιχτές επιστολές προς γονείς και µαθητές, εκθέτοντας τα προβλήµατα που εκτιµά ότι θα
αντιµετωπίσουν τα σχολεία την προσεχή χρονιά.
Το υπουργείο Παιδείας από την πλευρά του έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα προχωρήσει σε
επιστράτευση των εκπαιδευτικών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίµος Κεδίκογλου απηύθυνε
έκκληση στους καθηγητές να µη δοκιµάσουν τις αντοχές της κοινωνίας κάνοντας λόγο για ένα
φθινόπωρο που η ελληνική οικογένεια δοκιµάζεται, να µην τους επιβαρύνουµε άλλο».
Κλείδωσε η ελληνική πρόταση για ΕΑΣ, ΕΛΒΟ, ΛΑΡΚΟ
∆ιάσπαση και διατήρηση µόνο του στρατιωτικού σκέλους για ΕΑΣ και ΕΛΒΟ και επιτάχυνση
της ιδιωτικοποίησης για ΛΑΡΚΟ περιλαµβάνει η τελική κυβερνητική πρόταση, που, σύµφωνα
µε πληροφορίες, κλείδωσε στις διαδοχικές συσκέψεις για το µέλλον των τριών εταιρειών στο
υπουργείο Οικονοµικών.
Την Παρασκευή θα είναι έτοιµη η απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης στην Κοµισιόν για την
εταιρεία Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα (ΕΑΣ) δήλωσε αξιωµατούχος µετά την ολοκλήρωση
της σύσκεψης του Γ.Στουρνάρα µε την Φ.Γεννηµατά.
Άµεση ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης στην Ευρωζώνη ζητά το ∆ΝΤ
Να δοθεί προτεραιότητα στην ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης στην Ευρωζώνη ζήτησε
σήµερα, Τρίτη, από το Παρίσι η Γενική ∆ιευθύντρια του ∆ΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ.
Η επικεφαλής του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου µιλώντας σε διεθνές συνέδριο που
διοργανώνουν το ∆ΝΤ και το υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών της Γαλλίας µε θέµα τη
δηµοσιονοµική ενοποίηση και τη διακυβέρνηση της Ευρωζώνης χαρακτήρισε τη ζώνη του
ευρώ «ως ένα όµορφο πλοίο που κτίστηκε και µεγάλωσε για τα εύκολα ταξίδια αλλά δεν έχει
ακόµη ολοκληρωθεί για τα δύσκολα ταξίδια».
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Νεκρός 22χρονος τούρκος διαδηλωτής
Νεκρός από δακρυγόνο της αστυνοµίας µε το οποίο χτυπήθηκε στο κεφάλι είναι 22χρονος
τούρκος διαδηλωτής στην Αντάκια (Αντιόχεια).
Όπως µετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Dogan ο νεαρός διαδηλωτής συµµετείχε σε
συγκέντρωση διαµαρτυρίας που πραγµατοποιήθηκε το βράδυ της ∆ευτέρας στη µνήµη ενός
από τα θύµατα καταστολής των αντικυβερνητικών συγκεντρώσεων στην Τουρκία τον
περασµένο
Ιούνιο.
Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που συγκλόνισαν την χώρα τον Ιούνιο, ξεκίνησαν αρχικά µε
αφορµή ένα σχέδιο ανάπλασης του Πάρκου Γκεζί στην Κωνσταντινούπολη.

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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