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Έρχονται έλεγχοι για τους «ξεχασιάρηδες» φορολογούµενους
Στο στόχαστρο του υπουργείου Οικονοµικών µπαίνουν όσοι «ξέχασαν» να υποβάλλουν τη φετινή
φορολογική τους δήλωση. Σύµφωνα µε εγκύκλιο που εστάλη σε όλες τις εφορίες, η ηγεσία του
ΥΠΟΙΚ ζητεί να σταλούν στη ΓΓΠΣ το αργότερο έως 31/8 για εκκαθάριση οι φορολογικές
δηλώσεις που υποβλήθηκαν στις εφορίες χειρόγραφα ή ταχυδροµικά.
ΟΑΕ∆: Νέα αύξηση των εγγεγραµµένων ανέργων τον Ιούλιο
Αύξηση κατά 1,59% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα, εµφάνισε ο αριθµός των εγγεγραµµένων
ανέργων τον Ιούλιο, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού
∆υναµικού (ΟΑΕ∆).Oι εγγεγραµµένοι άνεργοι κατά το µήνα Ιούλιο ανέρχονται στα 794.924
άτοµα, ενώ παράλληλα καταγράφεται αύξηση των µακροχρόνια ανέργων (στοιχείο που οι ειδικοί
κρίνουν ιδιαιτέρως ανησυχητικό) και µικρή µείωση των επιδοµάτων ανεργίας. Οι 6 στους 10
ανέργους ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα από 30 έως 54 ετών, ενώ το 90% είναι Έλληνες υπήκοοι.
Με πακέτο µέτρων έως 13,5 δισ. ευρώ αναχωρεί για το Βερολίνο ο Αντ.Σαµαράς
Το «πράσινο φως» φαίνεται να έδωσε ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαµαράς, στην εξειδίκευση του
εξαιρετικά επώδυνου πακέτου µέτρων, το οποίο θα πρέπει να ανακοινωθεί µέχρι τα µέσα
Σεπτεµβρίου, οπότε επιστρέφει στην Αθήνα η τρόικα. Ο κατάλογος των µέτρων -ίσως και 13,5
δισ. ευρώ- για τη διετία 2013-2014 θα τεθεί υπόψη του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ο οποίος φτάνει
στην Αθήνα την Τετάρτη, αλλά και της Α.Μέρκελ, µε την οποία ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί
την Παρασκευή.
Εναλλακτικές ρυθµίσεις επεξεργάζονται οι τράπεζες για την αποπληρωµή των
στεγαστικών
Σειρά προτάσεων για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών που δυσκολεύονται να αποπληρώσουν
το στεγαστικό τους δάνειο επεξεργάζονται οι τράπεζες. Στόχος είναι το ποσό της µηνιαίας δόσης
να µην ξεπερνά το 30% των αποδοχών του δανειολήπτη ή ακόµα και το 25% για τις περιπτώσεις
εξαιρετικά χαµηλά εισοδηµάτων.
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∆εν βλέπει ενδεχόµενο «Grexit» η Goldman Sachs
Κόντρα στο ρεύµα των περισσότερων αναλύσεων, που προοιωνίζονται την σύντοµη έξοδο της
Ελλάδας από την ευρωζώνη - ένα σενάριο γνωστό πλέον παγκοσµίως ως «Grexit», από τiς λέξεις
Greek και exit - κινείται στην τελευταία έκθεση της η τράπεζα Goldman Sachs. Ως προς την
ελληνική πολιτική σκηνή, η Goldman σηµειώνει ότι η κατάσταση είναι σήµερα «σαφώς
βελτιωµένη» σε σχέση µε την αβεβαιότητα που επικρατούσε πριν τις εκλογές του Ιουνίου,
χαρακτηρίζοντας ως «την πιο θετική έκπληξη» των ηµερών την επιµονή του πρωθυπουργού
Αντώνη Σαµαρά να ανοικοδοµήσει την τρωθείσα αξιοπιστία της χώρας προς τους ξένους
δανειστές προτού ζητήσει την χαλάρωση των όρων δανεισµού της Ελλάδας. Σε γενικές γραµµές,
η αµερικανική τράπεζα εκτιµά πως η παρούσα κυβέρνηση θα κάνει ότι µπορεί για να µην
εξοργίσει τους ισχυρούς της ευρωζώνης και να µην τους δώσει «πατήµατα» για να αποφασίσουν
την διακοπή των εκταµιεύσεων προς την Ελλάδα.
Μείωση των νέων παραγγελιών, οριακή αύξηση του τζίρου στη βιοµηχανία τον Ιούνιο
Συνεχίσθηκε τον Ιούνιο η µείωση των νέων παραγγελιών στη βιοµηχανία, ενώ ο τζίρος σηµείωσε
οριακή αύξηση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που ανακοίνωσε τη ∆ευτέρα η Ελληνική
Στατιστική Αρχή. Συγκεκριµένα, ο Γενικός ∆είκτης Νέων Παραγγελιών στη Βιοµηχανία (σύνολο
εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του µηνός Ιουνίου 2012, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτης
του Ιουνίου 2011, παρουσίασε µείωση κατά 8,8%, έναντι µείωσης 0,7% που σηµειώθηκε κατά την
αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.
Μείωση 15% των βασικών µισθών στην νέα κλαδική σύµβαση των ζαχαροπλαστών
Μείωση των βασικών µισθών κατά 15% (από 1/9/2012) ήταν το τίµηµα που κατέβαλαν οι
εργαζόµενοι στα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής προκειµένου να σώσουν άλλους οικονοµικούς και
θεσµικούς όρους στη νέα κλαδική σύµβαση ζαχαρωδών, για την οποία τα αντισυµβαλλόµενα
µέρη κατέληξαν σε συµφωνία. Η νέα σύµβαση θα έχει ισχύ από 20 Αυγούστου 2012 έως 19
Αυγούστου 2013.Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι διαπραγµατεύσεις των
αντισυµβαλλοµένων για την Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας του εργατοτεχνικού
προσωπικού των πάσης φύσεως εργαστηρίων ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας, κατέληξαν
σε συµφωνία µε διάρκεια ισχύος από 20 Αυγούστου 2012 έως 19 Αυγούστου 2013 (1 έτος).
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