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Στα 1.503 ευρώ ο µέσος φόρος των χρεωστικών εκκαθαριστικών
Στα 1.503 ευρώ ανέρχεται εφέτος ο µέσος φόρος των χρεωστικών εκκαθαριστικών όταν πέρυσι
ήταν στα 1.300 ευρώ περίπου. Η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων δηµοσιοποίησε την
Τρίτη τα απολογιστικά στοιχεία για τις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα
το 2014. Σύµφωνα µε αυτά:
•

Οι εµπρόθεσµες τροποποιητικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά ανήλθαν σε
5.811.933 δηλώσεις και ήταν 277.136 περισσότερες σε σχέση µε πέρυσι.

•

Από τις 5.725.773 δηλώσεις που έχουν εκκαθαριστεί χρεωστικές είναι οι 2.493.241 ή το
43,53% του συνόλου, πιστωτικές 1.153.917 δηλώσεις ή το 20,15% του συνόλου και
µηδενικές οι 2.078.615 δηλώσεις, ή το 36,3% του συνόλου.
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Επιτυχηµένη η δηµοπρασία των 3µηνων εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε σήµερα, Τρίτη, η δηµοπρασία τρίµηνων εντόκων
γραµµατίων του Ελληνικού ∆ηµοσίου από τον Οργανισµό ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους
(Ο∆∆ΗΧ).
Ο στόχος του Ο∆∆ΗΧ για δανεισµό 1,25 δισ. ευρώ, ποσό που µαζί µε τις µη ανταγωνιστικές
προσφορές θα ανερχόταν σε 1,625 δισ. ευρώ, επιτεύχθηκε πλήρως και µάλιστα το ∆ηµόσιο
δανείσθηκε µε µειωµένο επιτόκιο.
Σηµειώνεται πως στην προηγούµενη δηµοπρασία εντόκων γραµµατίων 13 εβδοµάδων στις 17
Ιουνίου ο Ο∆∆ΗΧ είχε δανειστεί µε επιτόκιο 1,80%. Σήµερα δανείσθηκε µε επιτόκιο 1,75%.
Συµφωνία κυβέρνησης - τρόικας για «διασφαλισµένες» φοροελαφρύνσεις
Ικανοποίηση επικρατεί στο οικονοµικό επιτελείο καθώς διαπιστώθηκε ότι η τρόικα δίνει
ελευθερία κινήσεων σε ό,τι αφορά το δηµοσιονοµικό πεδίο, δηλαδή τις φοροελαφρύνσεις και
τις ρυθµίσεις για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το ∆ηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία.
Βασικός όρος της τρόικας είναι πάντως να διαφυλαχθεί ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασµα
και ως εκ τούτου να προγραµµατισθούν εφεδρικά δηµοσιονοµικά ισοδύναµα µέτρα.
Στα 225,6 εκατ. ευρώ οι ακάλυπτες επιταγές και απλήρωτες συναλλαγµατικές
Στα 225,6 εκατ. ευρώ ανήλθαν στα τέλη Ιουνίου 2014 οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες
συναλλαγµατικές. Σε σχέση µε τα τέλη Μαΐου (199,7 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 25,9 εκατ.
ευρώ.
Σύµφωνα µε το Σύστηµα Αθέτησης Υποχρεώσεων της «Τειρεσίας», οι ακάλυπτες επιταγές
ανήλθαν τον Ιούνιο στα 180,1 εκατ. ευρώ, ενώ οι απλήρωτες συναλλαγµατικές ανήλθαν στα
45,4 εκατ. ευρώ.
Τον Ιούνιο 2014 σφραγίσθηκαν 1.625 ακάλυπτες επιταγές αξίας 19,6 εκατ. ευρώ και
αποσύρθηκαν ακόµη 4.568 απλήρωτες συναλλαγµατικές αξίας 6,24 εκατ. ευρώ.
Εµπορικά κέντρα εκτός πιλοτικών περιοχών διεκδικούν τις Κυριακές
Φουντώνει ο πόλεµος της «Κυριακής», καθώς µετά τις αντιδράσεις των µικροµεσαίων
εµπόρων και των εργαζοµένων στην πιλοτική λειτουργία των καταστηµάτων σε οκτώ
τουριστικές περιοχές της χώρας, µία νέα εστία αντιπαράθεσης έρχεται στο προσκήνιο.
Εµπορικά κέντρα και επιχειρήσεις του λιανεµπορίου εκτός των πιλοτικών περιοχών εξετάζουν
να διεκδικήσουν την πλήρη απελευθέρωση της λειτουργίας τους τις Κυριακές, προσφεύγοντας
στο ΣτΕ.
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Γιούνκερ: Στην Ευρώπη ή όλοι νικάµε ή όλοι χάνουµε
Για µία νέα αρχή στην Ευρώπη έκανε λόγο ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ στην οµιλία του ενώπιον του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο αναµένεται να επικυρώσει σε λίγη ώρα την εκλογή του
στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Για την Ελλάδα ο κ. Γιούνκερ ανέφερε ότι έκανε ότι µπορούσε στη διάρκεια της κρίσης και
είναι υπερήφανος ότι αυτός ο µεγάλος λαός, όπως είπε χαρακτηριστικά, εξακουλουθεί να είναι
µέλος της ευρωζώνης. H κρίση, τόνισε, δεν ήταν κρίση του ευρώ αλλά χρέους και
αναφερόµενος στην περίοδο εκείνη που ήταν πρόεδρος του Eurogroup, είπε πως «σώσαµε ένα
φλεγόµενο αεροπλάνο εν πτήσει».
Ο κ. Γιούνκερ τάχθηκε υπέρ της κοινωνικής οικονοµίας της αγοράς, όπως είπε, τονίζοντας ότι
η οικονοµία πρέπει να εξυπηρετεί τους πολίτες. «Μέσω κοινωνικού κρατούς θα
διαρτηρήσουµε την εσωτερική αγορά» τόνισε και δήλωσε «ενθουσιώδης υποστηρικτής της
κοινωνικής οικονοµίας της αγοράς» λέγοντας πως θέλει να είναι ο πρόεδρος του κοινωνικού
διαλόγου. Ψηλά στις προτεραιότητες του έθεσε την καταπολέµηση της ανεργίας, την ενίσχυση
της ανάπτυξης και των επενδύσεων, η εµβάθυνση της ενιαίας αγοράς, µία νέα ενιαία πολιτική
ασύλου και µετανάστευσης, τα περιβαλλοντικά θέµατα, τη θεσµική µεταρρύθµιση για µία πιο
δηµοκρατική ΕΕ, οι οικονοµικές σχέσεις µε τις ΗΠΑ και η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας
της
Ένωσης.
Συµπληρώθηκαν 40 χρόνια από το πραξικόπηµα κατά του Μακαρίου
Ήχησαν το πρωί της Τρίτης οι σειρήνες σε όλες τις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου, ξυπνώντας
τις µνήµες του προδοτικού πραξικοπήµατος της χούντας των Αθηνών και των οργάνων της στο
νησί, που άνοιξε τον δρόµο της τουρκικής εισβολής, της οποίας τις συνέπειες βιώνει ακόµη ο
κυπριακός ελληνισµός.
Με αφορµή τη συµπλήρωση 40 χρόνων από το πραξικόπηµα, ο Πρόεδρος της Κυπριακή
∆ηµοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, θα παραστεί στο επίσηµο µνηµόσυνο για όσους έπεσαν
για την προάσπιση της νοµιµότητας και της δηµοκρατίας.
Παπαµιµίκος: Κακόγουστο αστείο η στάση ΣΥΡΙΖΑ για την Προεδρία
Επίθεση κατά του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά µε την επιδίωξή του να µην εκλεγεί Πρόεδρος της
∆ηµοκρατίας, προκειµένου να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές, εξαπέλυσε ο γραµµατέας της
Ν∆ Ανδρέας Παπαµιµίκος την Τρίτη. Χαρακτήρισε «κακόγουστο αστείο» και επανάληψη του
µοντέλου Παπανδρέου τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ έθεσε το δίληµµα «σταθερότητα ή
ανωµαλία;».
Μιλώντας στο ΣΚΑΙ, ο κ. Παπαµιµίκος έθεσε το δίληµµα «σταθερότητα ή ανωµαλία»,
τονίζοντας πως στο Κοινοβούλιο θα αποφασίσει κανείς «αν θέλει σταθερότητα ή αν θέλει
ανωµαλία, αν θέλει η χώρα να πάει µπροστά και να µην πάνε χαµένες οι θυσίες των Ελλήνων
πολιτών ή αν θέλει να γυρίσουµε στο χθες».

3

Εµπορικά κέντρα, εκτός πιλοτικών περιοχών, διεκδικούν τις Κυριακές
Φουντώνει ο πόλεµος της... Κυριακής, καθώς µετά τις αντιδράσεις των µικροµεσαίων εµπόρων
και των εργαζοµένων στην πιλοτική λειτουργία των καταστηµάτων σε οκτώ τουριστικές
περιοχές της χώρας, µία νέα εστία αντιπαράθεσης έρχεται στο προσκήνιο: Εµπορικά κέντρα
και επιχειρήσεις του λιανεµπορίου εκτός των πιλοτικών περιοχών εξετάζουν να διεκδικήσουν
την πλήρη απελευθέρωση της λειτουργίας τους τις Κυριακές, προσφεύγοντας στο ΣτΕ.
Σύµφωνα µε την εφηµερίδα Τα Νέα, δύο µεγάλα εµπορικά κέντρα που βρίσκονται εκτός των
περιοχών όπου επιτρέπεται πιλοτικά το άνοιγµα των καταστηµάτων όλες τις Κυριακές του
χρόνου εξετάζουν το ενδεχόµενο να προσφύγουν µε το αιτιολογικό ότι το άνοιγµα των
καταστηµάτων στις οκτώ περιοχές λειτουργεί επιλεκτικά προς όφελος των καταστηµάτων σε
αυτές και νοθεύει τον ανταγωνισµό.
Προβλήµατα από τις βροχοπτώσεις στη Θεσσαλονίκης
Προβλήµατα δηµιούργησε στη Θεσσαλονίκη η ισχυρή καταιγίδα που πέφτει από τα
ξηµερώµατα στην πόλη. Σε αρκετές περιοχές οι δρόµοι µετατράπηκαν σε ποτάµια.
Η πυροσβεστική δέχθηκε τουλάχιστον 100 κλήσεις για απάντληση υδάτων από υπόγεια, οικίες
και καταστήµατα, ενώ σε πέντε περιπτώσεις χρειάστηκε να επέµβει για τον απεγκλωβισµό
οδηγών ΙΧ, καθώς η στάθµη του νερού έφθανε έως τους προφυλακτήρες των οχηµάτων.
Οι απεγκλωβισµοί πραγµατοποιήθηκαν στο κέντρο της πόλης, στη Μουδανίων, καθώς και
κοντά στο χωριό Αγία Παρασκευή, όπου υποχώρησε γεφυράκι, µε αποτέλεσµα µια γυναίκα
που οδηγούσε αυτοκίνητο και διερχόταν της γέφυρας να εγκλωβιστεί σ' αυτό. Στη συνέχεια, µε
την κινητοποίηση των πολιτών και της πυροσβεστικής Υπηρεσίας απεγκλωβίστηκε.
Παράλληλα, σηµειώθηκε πρόσκαιρη διακοπή της ηλεκτροδότησης σε περιοχές περιµετρικά του
κέντρου της πόλης, ενώ υπήρξαν µικρές καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις των αεροσκαφών
στο αεροδρόµιο «Μακεδονία». Ωστόσο, οι αφίξεις των αεροσκαφών γίνονται χωρίς πρόβληµα.
Τα περισσότερα προβλήµατα από την νεροποντή σηµειώθηκαν στην γέφυρα των Αγίων
Πάντων και στην περιοχή των ∆ικαστηρίων. Σηµειώνεται ότι τα ∆ικαστήρια παρέµειναν
κλειστά.
Σε κατ΄ οίκον περιορισµό ο Ν. Μίχος
Στο σπίτι του µε δικαίωµα να µεταβαίνει µόνο στη Βουλή θα παραµείνει ο βουλευτής της
Χρυσής Αυγής, Νίκος Μίχος.
Το συµβούλιο Εφετών µε βούλευµα που εξέδωσε του επέβαλε και τον περιοριστικό όρος της
απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.
∆έκα νεκροί και δεκάδες βαριά τραυµατίες από εκτροχιασµό στο µετρό της Μόσχας
Τουλάχιστον δέκα άτοµα έχουν χάσει τη ζωή τους και περίπου 50 έχουν τραυµατιστεί σοβαρά
σε εκτροχιασµό συρµού στο µετρό της Μόσχας. Ο συνολικός αριθµός των τραυµατιών φτάνει
τους 106.
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Σύµφωνα µε τα ρωσικά ΜΜΕ, αριθµός βαγονιών συρµού που εκτελούσε δροµολόγια της µπλε
γραµµής εκτροχιάστηκε νωρίς το µεσηµέρι της Τρίτης, σε ώρα αιχµής. Τα αίτια είναι ακόµη
άγνωστα, µε τις πρώτες εκτιµήσεις να µιλούν για ηλεκτρική βλάβη.
Το δυστύχηµα συνέβη µεταξύ των σταθµών Σλαβιάνσκι Μπουλβαρ και Παρκ Πόµπεντι, και
πιο κοντά στον δεύτερο -που είναι και ο βαθύτερος στη ρωσική πρωτεύουσα, πράγµα που
δυσκολεύει τη διάσωση. Τα βαγόνια έχουν εκτροχιαστεί αλλά δεν έχουν ανατραπεί. Από το
συρµό αποµακρύνθηκαν περίπου 200 επιβάτες. Ορισµένοι χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν και
ένας παραµένει παγιδευµένος, αλλά ζωντανός.

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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