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Στα 707 εκατ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα στο πρώτο εξάμηνο
Στα 707 εκατ. ευρώ ανήλθε το πρωτογενές αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού
στο 6μηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2014, περίπου 5 εκατ. ευρώ χαμηλότερα έναντι της
αρχικής πρόβλεψης που είχε ανακοινώσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Σύμφωνα
με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, στο 6μηνο
Ιανουαρίου – Ιουνίου 2014 το δημοσιονομικό έλλειμμα ανήλθε σε 2,41 δισ. ευρώ, έναντι
ελλείμματος 4,99 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2013 και επικαιροποιημένου
στόχου για έλλειμμα 3,85 δισ. ευρώ.
Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 707 εκατ. ευρώ, έναντι
πρωτογενούς ελλείμματος 1,51 δισ. ευρώ στην ίδια περίοδο το 2013 και στόχου για
πρωτογενές έλλειμμα 635 εκατ. ευρώ. Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού
προϋπολογισμού ανήλθε σε 23,61 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 241 εκατ.
ευρώ ή 1% έναντι του επικαιροποιημένου στόχου του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου. Τα
καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού ανήλθαν σε 20,64 δισ. ευρώ, αυξημένα
κατά 65 εκατ. ευρώ ή 0,3 % υψηλότερα έναντι του επικαιροποιημένου στόχου.
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Από τον επόμενο μήνα αρχίζει η μηνιαία παρακράτηση του φόρου εισοδήματος, για τους
συνταξιούχους που έχουν εισόδημα από δύο ή και περισσότερες συντάξεις, σύμφωνα με
πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ. Πρόκειται για 1.146.089 άτομα σε σύνολο περίπου 2,7 εκατ.
συνταξιούχων.
Οι αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης μισθωτών και συνταξιούχων, περιλαμβάνονται στις
διατάξεις του ν. 4172/2013 του υπουργείου Οικονομικών και εφαρμόζονται ήδη για τους
συνταξιούχους που λαμβάνουν μόνο μία σύνταξη. Ο φόρος παραμένει σταθερός, δεν
αυξάνεται, αλλάζει όμως ο τρόπος πληρωμής.
Με το νέο σύστημα, τα ασφαλιστικά Ταμεία παρακρατούν κάθε μήνα το 1/12 των
ετήσιων φόρων για τα συνολικά εισοδήματα. Το ύψος της μηνιαίας παρακράτησης
προσαρμόζεται, ώστε ο συνταξιούχος να μην οφείλει φόρο μετά την εκκαθάριση των
φορολογικών δηλώσεων. Στο εξής, η μόνη επαφή των συνταξιούχων, που δεν έχουν άλλα
εισοδήματα, με την Εφορία θα είναι η στιγμή της ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης,
όμως η εφαρμογή του μέτρου επιφέρει αναπροσαρμογές στο καθαρό ποσό της σύνταξης,
με μικρές αυξήσεις ή μειώσεις.
Πτώση 4,9% του τζίρου της βιομηχανίας το Μάιο
Μείωση 4,9% παρουσίασε ο Γενικός δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία το Μάιο,
σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2013, έναντι αύξησης 0,4% που
σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012.
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα Δευτέρα η Ελληνική Στατιστική Αρχή ο
μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκάμηνου Ιουνίου 2013 - Μαΐου 2014, σε σύγκριση με τον
ίδιο δείκτη του δωδεκάμηνου Ιουνίου 2012 - Μαΐου 2013, παρουσίασε μείωση 5,5%,
έναντι μείωσης 1,5% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων
δωδεκάμηνων.
ΠΟΜΙΔΑ: Έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ για τα άδεια διαμερίσματα
Έκπτωση 50% του ΕΝΦΙΑ για τα άδεια διαμερίσματα ζητεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Ιδιοκτητών Ακινήτων. «Με την τροπολογία για τον ΕΝΦΙΑ που κατέθεσε την Παρασκευή
στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών, δείχνει να αγνοεί τα πραγματικά προβλήματα των
ιδιοκτητών ακινήτων. Με άλλα λόγια, για την "ταμπακιέρα" το υπουργείο Οικονομικών
δεν λέει κουβέντα. Και η "ταμπακιέρα" είναι γνωστό ότι δεν είναι άλλη από τη μείωση
κατά 50 % του ΕΝΦΙΑ για τα κενά ακίνητα, που δεν αποφέρουν κανένα έσοδο στους
ιδιοκτήτες τους», αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η ΠΟΜΙΔΑ.
Η ρύθμιση για το Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου που περιλαμβάνεται στην
τροπολογία βρίσκεται πράγματι στη σωστή κατεύθυνση, αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ, αφορά
όμως ιδιοκτήτες οικοπέδων συγκεκριμένων περιοχών και μόνο. Οι δε λοιπές διατάξεις
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ρυθμίζουν διαδικαστικά και διοικητικής φύσης θέματα σε σχέση με την είσπραξη του
ΕΝΦΙΑ.
ΕΣΕΕ: Υποτονική η κίνηση στην αγορά την Κυριακή
Υποτονική ήταν χθες, πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων η κίνηση στις περισσότερες
αγορές, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου Β.
Κορκίδης, σύμφωνα με τον οποίο «τον κόσμο κέρδισαν οι παραλίες και όχι οι εκπτώσεις».
«Η χθεσινή εμπορική κίνηση στην Αθήνα χαρακτηρίζεται μέτρια, στη Θεσσαλονίκη
μάλλον ικανοποιητική και στον Πειραιά απογοητευτική. Κερδισμένοι της Κυριακής, εκτός
από τα Μall και τα εκπτωτικά χωριά, είναι και οι αγορές της Λάρισας και της Πάτρας που
τα
καταστήματα
παρέμειναν
κλειστά»,
ανέφερε
ο
κ.
Κορκίδης.
Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ υποστήριξε ότι τα πρώτα στοιχεία της
έρευνας της Συνομοσπονδίας που έχουν συγκεντρωθεί, και τα οποία θα συγκριθούν και
θα ανακοινωθούν τη Τρίτη 22 Ιουλίου, «φαίνεται να μην ανταποκρίνονται με τα
τελευταία δημοσιογραφικά ρεπορτάζ». «Τηρήσαμε το νόμο των επτά Κυριακών,
ανοίξαμε, μετρήσαμε επισκεψιμότητα και τζίρο και θα αποδείξουμε τα όσα λέμε με τα
πραγματικά στοιχεία της ίδιας της αγοράς, χωρίς εικονικές προσεγγίσεις», πρόσθεσε ο
ίδιος.
Κλειστά τα κοσμηματοπωλεία στη Θεσσαλονίκη τα Σάββατα μέχρι 18 Αυγούστου
Ο Σύλλογος Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών Θεσσαλονίκης (Σ.Κ.Ω.Θ.) ανακοινώνει στο
καταναλωτικό κοινό της Θεσσαλονίκης ότι σύμφωνα με το προτεινόμενο ωράριο τα
κοσμηματοπωλεία μέλη θα είναι κλειστά τα Σάββατα κατά τη περίοδο από 19 Ιουλίου
έως 18 Αυγούστου 2014.
Κατακόρυφη άνοδος των βάσεων
Μεγάλη άνοδος αναμένεται για τις βάσεις εισαγωγής στα υψηλόβαθμα τμήματα των
κεντρικών πανεπιστημίων,αλλά και της περιφέρειας. Μάλιστα, σε κάποιες από τις
λεγόμενες περιζήτητες σχολές, η άνοδος αναμένεται να ξεπεράσει και τα 700 μόρια.
Σύμφωνα με το Έθνος, στις σχολές όπου αναμένεται να σημειωθεί η μεγαλύτερη άνοδος
συγκαταλέγονται οι Πολυτεχνικές, Νομικές, Ιατρικές και Φυσικομαθηματικές. Με βάση
αυτές τις εκτιμήσεις θα υπάρξει άνοδος των βάσεων έως και 600 ή και 700 μόρια σε
πολυτεχνικές σχολές με υψηλή ζήτηση, ενώ και στο 5ο επιστημονικό πεδίο οι Οικονομικές
σχολές θα διατηρήσουν τις βάσεις τους χωρίς πτώση ούτε κατά ένα μόριο. Παράλληλα
τμήματα φυσικής και μαθηματικών αναμένεται να ανέβουν... σκαλοπάτι, με τους
υποψήφιους να χρειάζονται ως και 350 επιπλέον μόρια σε σχέση με πέρυσι για τις
"πιάσουν", ενώ ανάλογη αναμένεται να είναι η αύξηση και στις ιατρικές σχολές.
Περισσότερα από 250 μόρια αναμένεται να αυξηθούν και σχολές όπως οι φιλολογικές και
οι νομικές. Από τα τελευταία στοιχεία, η γενική εκτίμηση είναι ότι οι βάσεις στις
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υψηλόβαθμες σχολές όλων των επιστημονικών πεδίων θα κινηθούν ανοδικά και θα
πρέπει να συγκριθούν με αυτές του 2012 και σε καμία περίπτωση με αυτές του 2013.
Στο νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού ο ανακριτής για την απολογία
Μαζιώτη
Στο νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού αναμένεται να μεταβεί ο ανακριτής για την
απολογία του Νίκου Μαζιώτη. Το Σάββατο μετέβη στον Ευαγγελισμό ο 27ος τακτικός
ανακριτής, αλλά ο συνήγορος υπεράσπισης του Ν.Μαζιώτη ζήτησε και έλαβε προθεσμία
ώς
τη
Δευτέρα
για
να
απολογηθεί
ο
εντολέας
του.
Εν τω μεταξύ, ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής στο κρησφύγετο του
Νίκου
Μαζιώτη
και
της
Πόλας
Ρούπα
στο
Μαρούσι.
Σύμφωνα με το in.gr, στο μικροσκόπιο έχουν μπει πλέον διάφορα σημεία τόσο στα Κάτω
Πατήσια όσο και στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Πληροφορίες αναφέρουν, επίσης, ότι
το κουδούνι, στην εξώπορτα της πολυκατοικίας, έγραφε «Παπασωτηρίου».
Σε επέμβαση υπεβλήθη ο Καρατζαφέρης μετά από ισχαιμικό επεισόδιο
Ισχαιμικό επεισόδιο υπέστη αργά το απόγευμα του Σαββάτου ο πρόεδρος του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερμού Γιώργος Καρατζαφέρης. Ο ασθενής εισήχθη στο Ιατρικό Κέντρο
στο Μαρούσι, όπου υπεβλήθη σε στεφανιογραφία, η οποία έδειξε στένωση ενός αγγείου.
Οι θεράποντες ιατροί αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αγγειοπλαστική με μεταλλικό
νάρθηκα (στεντ) για τη διάνοιξη του φραγμένου αγγείου. Η επέμβαση ήταν επιτυχής.
Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ νοσηλεύεται σε πολύ καλή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας, όπως είθισται, για προληπτικούς λόγους, μετά από αγγειοπλαστική και εντός
της ημέρας αναμένεται να βγει από τη Μονάδα.
Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου οι εγγραφές στο πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου
Μέχρι τα τέλη Σεπτεµβρίου θα συνεχιστούν οι εγγραφές στο πανεπιστήµιο Νεάπολις Πάφου,
σύµφωνα µε ενηµέρωση που είχε το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης από το εν λόγω
πανεπιστήµιο. Πιο συγκεκριµένα σύµφωνα µε σχετική ενηµερωτική επιστολή "όλα τα
προγράµµατα του πανεπιστηµίου είναι πλήρως αναγνωρισµένα από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία
καθώς και όλες τις χώρες της ΕΕ. Το Νεάπολις Πάφου είναι αναγνωρισµένο από τον
∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαικών και Πληροφόρησης
(∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) της Ελλάδας, ως Οµοταγές Ίδρυµα προς τα ελληνικά ΑΕΙ".
Όπως αναφέρεται στην επιστολή "το Νέαπολις έχει θέσει ως πρωταρχικούς του στόχους,
αφενός τη δηµιουργία ενός δυναµικού µαθησιακού περιβάλλοντος και αφετέρου τη βασική και
εφαρµοσµένη έρευνα σε γνωστικά πεδία που σχετίζονται άµεσα µε τις ανάγκες της κοινωνίας.
Η επένδυση στη σύγχρονη µαθησιακή τεχνολογία και η παρουσία ακαδηµαϊκού προσωπικού
µε πολυετή εµπειρία διδασκαλίας και έρευνας σε πανεπιστήµια του εξωτερικού, αποτελούν
τα εχέγγυα για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει το πανεπιστήµιο". Επιπρόσθετα
προσφέρονται
ειδικά
µειωµένα
δίδακτρα στους
φοιτητές από
την
Ελλάδα.
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Οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν
να απευθύνονται στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση http://www.nup.ac.cy/ καθώς και να επικοινωνήσουν για τυχόν ερωτήσεις στο
00357-26843300 ή
στο
e-mail: info@nup.ac.cy
Ανασύρθηκαν 251 πτώματα από τα συντρίμμια του αεροσκάφους της Malaysia
Συνολικά 251 πτώματα και 86 ανθρώπινα μέλη είχαν ανασυρθεί μέχρι αργά το βράδυ της
Κυριακής από τα συντρίμμια του αεροσκάφους της Malaysia Airlines, ενώ και δεύτερο
τρένο με βαγόνια-ψυγεία έχει φθάσει στην περιοχή για τη μεταφορά τους. Οι ουκρανικές
αρχές ανακοίνωσαν ότι το πρώτο τρένο που μεταφέρει τις σορούς 200 θυμάτων έχει
παραμείνει στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Τόρεζ, διότι «τρομοκράτες εμποδίζουν
την αναχώρησή του».
Στο μεταξύ, την πρόθεση της Μόσχας να στηρίξει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ
απόφαση που ζητεί απρόσκοπτη πρόσβαση στον τόπο της πτώσης του αεροσκάφους της
Malaysia Airlines εφόσον δεν επιρρίπτει σε κάποια πλευρά την ευθύνη για την
κατάρριψη της πτήσης MH17, δήλωσε ο πρεσβευτής της Ρωσίας στην Αυστραλία
Βλαντίμιρ Μοροζόφ. «Η απόφαση αυτή υποστηρίζεται από τη Ρωσία... υπό την
προϋπόθεση ότι δεν επιρρίπτονται ευθύνες σε κάποιους», δήλωσε ο ρώσος διπλωμάτης
στην εφημερίδα Australian Financial Review.

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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