04 Ιουνίου 2014

Ντάϊσελμπλούμ: «Δεν αποκλείεται να χρειαστεί η Ελλάδα και τρίτο πακέτο
στήριξης»
Το ενδεχόμενο να χρειαστεί η Ελλάδα ένα τρίτο πακέτο στήριξης δεν απέκλεισε την Τρίτη
εμμέσως πλην σαφώς ο πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάϊσελμπλούμ, συμπλέοντας
με την γραμμή του υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.
Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι το ύψος της βοήθειας θα είναι δυνατόν να καθοριστεί μετά το
καλοκαίρι. «Πόσα χρήματα θα χρειαστεί η Ελλάδα και σε ποιο επίπεδο θα κινείται η νέα
βοήθεια θα αποφασιστεί μετά το καλοκαίρι» τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup.
Συγκεκριμένα, μιλώντας κατά τη διάρκεια ολλανδικής τηλεοπτικής εκπομπής, ο κ.
Νταϊσελμπλούμ τόνισε ότι το δημόσιο χρέος της Ελλάδας παραμένει σε υψηλά επίπεδα.
«Αν η Ελλάδα κληθεί να το χρηματοδοτήσει τότε το επιτόκιο θα κυμαίνεται γύρω στο 6%
με 7%, γεγονός που καθιστά την εξυπηρέτησή του σχεδόν αδύνατη» δήλωσε ο ολλανδός
υπουργός Οικονομικών.
Με e-mail ο φόρος ακινήτων και η εκκαθάριση φορολογικών δηλώσεων
Ηλεκτρονικά μέσω e-mail θα αποστείλει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων τη
«λυπητερή» για το ποσό του Ενιαίου φόρου ακινήτων που θα πρέπει να πληρώσουν οι
ιδιοκτήτες μετά την εκκαθάριση των δηλώσεων μέσω του Ε9. Με τον ίδιο τρόπο
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ηλεκτρονικά μέσω e-mail θα ειδοποιηθούν οι φορολογούμενοι και για την εκκαθάριση
των φετινών φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος. Όπως ενημέρωσε η γενική
γραμματεία εσόδων ο νέος φόρος (ΕΝΦΙΑ) που επιβάλλεται χωρίς αφορολόγητο όριο
σχεδόν σε όλα τα ακίνητα θα πρέπει να καταβληθεί είτε εφάπαξ με έκπτωση 1,5% είτε σε
έξι ίσες μηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι το τέλος
Ιουλίου.
Φέτος για πρώτη φορά θα φορολογηθούν τα αγροτεμάχια και οι «τακτοποιημένοι»
αυθαίρετοι χώροι, ενώ από τον νέο φόρο ακινήτων «γλιτώνουν» τα γεωργικά και
κτηνοτροφικά κτίσματα (αποθήκες, μαντριά κ.λπ.) αλλά και κτίσματα τα οποία δεν έχουν
καθόλου... στέγη.
Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων λήγει στις 30 Ιουνίου και ο φόρος θα εξοφληθεί σε
τρείς διμηνιαίες δόσεις (Ιούλιο, Σεπτέμβριο και Νοέμβριο).
Στη Βουλή η έκθεση νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδας
Την Ετήσια Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής 2013-2014 θα υποβάλει αύριο Πέμπτη στη
Βουλή των Ελλήνων και το Υπουργικό Συμβούλιο ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας
κ. Γεώργιος Προβόπουλος.
Η έκθεση αναμένεται να υπογραμμίζει πως η οικονομία έχει εισέλθει σε τροχιά
ανάκαμψης και ότι μετά από μια εξαετή ύφεση το ΑΕΠ θα αυξηθεί το 2014.
Συγκεκριμένα, θα τονίζει πως επανέρχεται η εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής
οικονομίας, όπως προκύπτει από την έξοδο της χώρας στις αγορές, την μεγάλη
συμμετοχή ξένων επενδυτών στις αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών και τη βελτίωση
του οικονομικού κλίματος.
Ακόμη θα αναφέρει πως η δημοσιονομική προσαρμογή έχει καλύψει μεγάλη διαδρομή
όλα αυτά τα χρόνια, καταλήγοντας σε αξιόλογο πρωτογενές πλεόνασμα το 2013.
Αναφορά θα γίνεται και στην ανάκτηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητα ως προς το
κόστος εργασίας, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως η ανταγωνιστικότητα ως προς τις τιμές
δεν έχει ακόμη καλύψει ολόκληρη την απώλεια. Για τις εξαγωγές θα σημειώνεται πως
βελτιώθηκαν το 2013, αλλά θα πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω, ενώ για το έλλειμμα
του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών θα σημειώνεται πως έχει πλέον μηδενιστεί.
Εισήγηση για «ψαλίδι» 5,2% στις επικουρικές συντάξεις από τη διοίκηση του ΕΤΕΑ
Εισήγηση για οριζόντια μείωση κατά 5,2% των επικουρικών συντάξεων υπέβαλε στην
κυβέρνηση
η
διοίκηση
του
Ενιαίου
Ταμείου
Επικουρικής
Ασφάλισης.
Όπως εξήγησε μιλώντας στην τηλεόραση του MEGA ο διοικητής του ΕΤΕΑ Τάσος
Παπανικολάου η μείωση αυτή προκύπτει από την υποχρέωση εφαρμογής από τις αρχές
Ιουλίου του νόμου 4052/2012 για αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων.
Σύμφωνα με τον κ. Παπανικολάου η μείωση κατά μέσο όρο θα είναι της τάξης των 10
ευρώ καθώς η μέση επικουρική σύνταξη είναι ύψους 200 ευρώ.«Σε μια δύσκολη στιγμή
κάναμε τη μικρότερη μείωση για τους πολίτες» υποστήριξε ο διοικητής του ΕΤΕΑ.
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Ανέφερε, δε, ότι «θα δούμε ξανά τα νούμερά μας στο τέλος του έτους αλλά πιστεύω ότι
αυτή θα είναι η τελευταία μείωση για φέτος».
Αυξάνεται το εισοδηματικό όριο για το κοινωνικό μέρισμα
Την αύξηση του εισοδηματικού ορίου από τα 6.000 ευρώ στα 7.050 ευρώ για τον άγαμο,
προκειμένου να δικαιούται το κοινωνικό μέρισμα, αποφασίστηκε, στη σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με τη συμμετοχή του υπουργού
αναπληρωτή Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα και στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Όσες αιτήσεις
έχουν απορριφθεί έως τώρα, θα επανεξεταστούν με βάση τα εισοδήματα του 2013
(φορολογικές δηλώσεις 2014). Παράλληλα, σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς,
επιπλέον 40.000 νέοι άνεργοι (άνεργοι το 2013) θα ενταχθούν στους δικαιούχους του
μερίσματος.
Στη σύσκεψη αποφασίστηκε, επίσης, ότι παραμένουν οι συντελεστές προσαύξησης κατά
1/3 για τη σύζυγο (το εισοδηματικό όριο για τους έγγαμους διαμορφώνεται στις 9.400
ευρώ) και κατά 1/6 για κάθε παιδί (για τετραμελή οικογένεια, το εισοδηματικό όριο
διαμορφώνεται στις 11.750 ευρώ). Όπως ανακοινώθηκε, πάντως από το υπουργείο
Οικονομικών, τις αμέσως επόμενες ημέρες θα καταβληθεί κοινωνικό μέρισμα σε επιπλέον
115.000 νοικοκυριά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό τους στα 320.000.
Πτώση 37% κατέγραψε ο τζίρος της αγοράς τυχερών παιχνιδιών την πενταετία
2009-2013
Πτώση 37% κατέγραψε την πενταετία 2009-2013 ο τζίρος της αγοράς τυχερών
παιχνιδιών
στην
Ελλάδα,
επιστρέφοντας
στα
επίπεδα
του
2004.
Σύμφωνα με την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων
(ΕΕΕΠ) που κατατέθηκε χθες Τρίτη στη Βουλή ο κύκλος εργασιών τυχερών παιχνιδιών
(ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων και καζίνο) το 2013 διαμορφώθηκε στα 5,49
δισ. ευρώ, έναντι 8,73 δισ. ευρώ το 2009. Τα έσοδα εξαιρουμένων των κερδών των
νικητών υποχώρησαν το 2013 στο 1,55 δισ. ευρώ έναντι 2,539 δισ. ευρώ το 2009 (38,7%).
Αν και η οικονομική κρίση κατέφερε σημαντικό πλήγμα στην ελληνική αγορά τυχερών
παιχνιδιών αυτή παραμένει μια από τις μεγαλύτερες στην ΕΕ και καταλαμβάνει την 9η
θέση μεταξύ των 28 αγορών της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου
Παιγνίων θα λάβει μέσα στους επόμενους μήνες πρόσθετες πρωτοβουλίες για την
καλύτερη εποπτεία της αγοράς.
Σιδηροδέσμιοι στη Βουλή Μιχαλολιάκος, Παππάς και Λαγός
Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας θα γίνει σήμερα η μεταγωγή Μιχαλολιάκου, Παππά
και Λαγού στην Βουλή, όπου θα συζητηθεί η άρση της ασυλίας τους. Μιχαλολιάκος και
Λαγός κατηγορούνται για παράνομη οπλοκατοχή, ενώ ο Χρηστός Παππάς κατηγορείται
για την κατοχή παράνομου σχεδίου. Πρόκειται για συμπληρωματικές κατηγορίες σε
αυτές της σύστασης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης.
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Και οι τρεις προφυλακισμένοι αναμένεται να λάβουν το λόγο, ενώ τα βλέμματα όλων θα
είναι εστιασμένα και στις ομιλίες τους αλλά και στις τυχόν αντιδράσεις των Χρυσαυγιτών
και το ενδεχόμενο κάποιου επεισοδίου.
Σε Βιολογία, Ν.Λογοτεχνία και Αρχές Οργάνωσης εξετάζονται οι υποψήφιοι
Με τα μαθήματα της Βιολογίας (κατεύθυνσης), Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
(κατεύθυνσης) και Αρχές Οργάνωσης (κατεύθυνσης) συνεχίζονται σήμερα, Τετάρτη, οι
Πανελλαδικές Εξετάσεις, για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων.
Οι εξετάσεις θα συνεχιστούν την Παρασκευή με τα μαθήματα Λατινικά (κατεύθυνσης),
Χημεία (κατεύθυνσης) και Ανάπτυξη Εφαρμογών (κατεύθυνσης) για τους υποψήφιους
των γενικών λυκείων.
Τρίτος ο Λευκός Πύργος πανελλαδικά σε αύξηση εσόδων
Εντυπωσιακή αύξηση εσόδων διαπιστώνεται στο Μουσείο του Λευκού Πύργου και στο
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, ήδη από τον Απρίλιο, όπου άρχισε να εφαρμόζεται το
εθνικό πιλοτικό σχέδιο αναβάθμισης. Το σχέδιο περιλαμβάνει την επέκταση του ωραρίου,
την ανακαίνιση και επαναλειτουργία των πωλητηρίων, τον επανασχεδιασμό της
πολιτικής των πωλητέων ειδών, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το
υπουργείο Πολιτισμού.
Το Μουσείο του Λευκού Πύργου, παρουσιάζει αύξηση εισπράξεων κατά 100,26% για τον
μήνα Απρίλιο σε σχέση με πέρσι, ενώ το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού κατά 87,98%.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα δύο μουσεία καταλαμβάνουν την πρώτη θέση μεταξύ
των 33 αρχαιολογικών χώρων και μουσείων με διευρυμένο ωράριο 8.00 π.μ.- 20.00 μ.μ.
στην ηπειρωτική χώρα. Για πρώτη φορά η Έκθεση του Λευκού Πύργου λειτουργεί με
διευρυμένο ωράριο από την έναρξη της λειτουργίας της το 2008.
Χρυσές στιγμές της εποχής Ωνάση ξαναζεί ο Σκορπιό
Την αίγλη της εποχής Ωνάση θα ξαναζήσει σήμερα, Τετάρτη, ο Σκορπιός, αφού υψηλοί
προσκεκλημένοι του διεθνούς jet set θα καταφτάσουν στο νησί για να γιορτάσουν τα 25α
γενέθλια της νέας ιδιοκτήτριας, Κάτια Ριμπολόβλεβα.
Η λίστα των προσκεκλημένων λέγεται πως περιλαμβάνει τουλάχιστον 120 ονόματα και
τα ιδιαιτέρως αυξημένα μέτρα ασφαλείας προδίδουν το κύρος όσων θα διασκεδάσουν με
την Εκατερίνα και τον πατέρα της. Σε επιφυλακή βρίσκονται άνδρες της αστυνομίας και
του Λιμενικού ελέγχουν τα παραπλέοντα σκάφη, ενώ μέχρι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης
απαγορεύεται η προσέγγιση των ακτών σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων.
G7: Εκτός των συνομιλιών η Ρωσία
Χωρίς τη Ρωσία για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια συνεδριάζει το G7 στις Βρυξέλλες
την Τετάρτη, αφήνοντας τον Βλαντιμίρ Πούτιν εκτός των συνομιλιών μετά την
προσάρτηση της Κριμαίας. Αν και η Ρωσία δεν θα συμμετάσχει επίσημα στις διεργασίες, ο
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Ρώσος πρόεδρος θα έχει ξεχωριστές συζητήσεις με τη Γερμανίδα καγκελάριο Μέρκελ, τον
Βρετανό πρωθυπουργό Κάμερον αλλά και τον Γάλλο πρόεδρο Ολάντ μέσα στην
εβδομάδα.
Οι επτά ηγέτες αναμένεται να πιέσουν τον πρόεδρος Πούτιν να συναντηθεί με τον νέο
πρόεδρο της Ουκρανίας, Πέτρο Ποροσένκο, για τον σχηματισμό της νέας Ουκρανίας και
μια μελλοντική εμπορική συμφωνία με την Ε.Ε.
Στην ατζέντα της συνόδου των επτά μεγαλύτερων ανεπτυγμένων χωρών (ΗΠΑ,
Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Καναδάς, Ιαπωνία και Ιταλία) βρίσκονται θέματα όπως οι
εντάσεις στην Ουκρανία, ο πόλεμος στη Συρία, το Μάλι και η Κεντροαφρικανική
Δημοκρατία, ενεργειακά ζητήματα, όπως η ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης από τη
Ρωσία αλλά και η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αλλά οικονομικά
θέματα, με επίκεντρο τις διαπραγματεύσεις για την διατλαντική συμφωνία Ε.Ε. - ΗΠΑ και
την παγκόσμια ανάπτυξη.

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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