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Προς υπέρβαση του στόχου για έσοδα 13,5 δισ. ευρώ από το ΦΠΑ το 2014
Την εκτίμηση ότι ο ετήσιος στόχος του Προϋπολογισμού για την είσπραξη 13,5 δισ. ευρώ
από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας θα επιτευχθεί και ενδεχομένως να υπερκαλυφθεί
εκφράζουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών. Η πεποίθηση του οικονομικού
επιτελείου της κυβέρνησης στηρίζεται στα στοιχεία για το ταξιδιωτικό ισοζύγιο το οποίο
παρουσίασε πλεόνασμα 2,917 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο 2014, έναντι πλεονάσματος
2,589 δισ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2013.
Πρέπει να υπογραμμισθεί πως η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων στο πρώτο
εξάμηνο 2014 οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αφίξεων κατά 15,6%, καθώς η μέση
δαπάνη κατά ταξίδι μειώθηκε κατά 10 ευρώ ή 1,7%. Το υπουργείο Οικονομικών θεωρεί
πως η τουριστική κίνηση θα στηρίξει πρόσθετα τα έσοδα από τον ΦΠΑ κάτι που θα
καταδειχθεί στα τέλη Οκτωβρίου, όταν και θα είναι διαθέσιμα τα αναλυτικά στοιχεία της
περιόδου Μαΐου - Αυγούστου. Στη βάση αυτή υπογραμμίζεται πως το μέτρο του
μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% στην εστίαση κατέστησε ειδικά στην εφετινή σεζόν πιο
ανταγωνιστικό το ελληνικό τουριστικό προϊόν.
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Ταμειακή ασφυξία στον ΟΑΕΕ
«Έξτρα» χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό θα χρειαστούν ο ΟΑΕΕ και το
ΙΚΑ έως το τέλος του χρόνου, για να είναι σε θέση να καταβάλουν τις συντάξεις.
Σύμφωνα με την Ημερησία, την επερχόμενη ταμειακή «ασφυξία» των δύο μεγαλύτερων
ταμείων αποκαλύπτει το γεγονός ότι στο επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου έχουν
απορροφήσει ο ΟΑΕΕ το 81,3% της προβλεπόμενης ετήσιας κρατικής επιχορήγησης και
το ΙΚΑ, αντίστοιχα, το 64%, χωρίς να έχουν υπολογιστεί οι απώλειες εσόδων από τη
μείωση κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες, από την 1η Ιουλίου, των συνεισπραττόμενων (από
το ΙΚΑ για λογαριασμό του ΟΑΕΔ) ασφαλιστικών εισφορών.
Ο ΟΑΕΕ έχει υπολογίσει έλλειμμα 462,7 εκατ. ευρώ στον κλάδο των συντάξεων που,
όμως, εκτιμάται ότι θα φτάσει στα 720 εκατ ευρώ, καθώς τα έσοδα από τις τρέχουσες
εισφορές περιορίζονται γιατί μόνο ένας στους δύο πληρώνει, ενώ η ρύθμιση των
οφειλών, οι οποίες έχουν εκτοξευτεί στα 9,1 δισ. ευρώ, δεν αποδίδει.
Το ΙΚΑ έχει προϋπολογίσει έλλειμμα 807,9 εκατ. ευρώ λαμβάνοντας υπόψη τα μειωμένα
(λόγω της ανεργίας και των μειώσεων των μισθών) έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές
και τις δαπάνες για πληρωμές συντάξεων και άλλων παροχών.
Με 279 εφοριακούς ενισχύεται η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Με 279 νέους εφοριακούς υπαλλήλους ενισχύεται η Γενική Γραμματεία Δημοσίων
Εσόδων. Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης ενέκρινε την
κατανομή και το διορισμό των 279 επιτυχόντων του ΑΣΕΠ στο υπουργείο Οικονομικών
και έτσι άνοιξε ο δρόμος για την άμεση τοποθέτησή τους στις εφορίες.
Από τους εν λόγω εφοριακούς οι 90 έχουν πτυχίο νομικής και θα καλύψουν κυρίως τα
κενά στα δικαστικά τμήματα των εφοριών και οι 189 πτυχίο οικονομικών και θα
καλύψουν θέσεις ελεγκτών, αλλά ενδεχομένως και θέσεις στην κεντρική υπηρεσία.
Δένδιας: Οι φόροι στα ακίνητα δημιουργούν πρόβλημα στην ανάπτυξη
Προβλήματα στην ανάπτυξη δημιουργούν μεσοπρόθεσμα φόροι όπως ο ΕΝΦΙΑ
υποστήριξε ο υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Δένδιας. Όπως είπε χαρακτηριστικά μιλώντας
στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ οι φόροι στα ακίνητα δεν είναι χρήσιμοι προσθέτοντας ότι «η
αντίληψη μου είναι λιγότεροι φόροι και μικρότερο κράτος».
Τόνισε επίσης ότι το παραμικρό θα μπορούσε να λειτουργήσει καταστροφικά για την
ελληνική οικονομία που βρίσκεται σε ευαίσθητη φάση καθώς βρίσκεται στην αρχή της
ανάκαμψης. Μιλώντας, τέλος, για τις επαφές με τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε ο υπουργός
Ανάπτυξης επανέλαβε ότι στο επίκεντρο της ατζέντας βρέθηκε η ενίσχυση των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η δημιουργία του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου.
Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ ζητά ο Μίχαλος
Την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και την κατάρτιση ενός νέου νόμου για την φορολογία των
ακινήτων, που θα βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία και δε θα καταστρέφει την
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κτηματαγορά, τις επιχειρήσεις και γενικότερα την οικονομία, ζήτησε ο πρόεδρος της
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος.
Αναφερόμενος στον ΕΝΦΙΑ ειδικά για τα βιομηχανικά και βιοτεχνικά ακίνητα ο κ.
Μίχαλος τόνισε πως όπως αποδεικνύεται από τα εκκαθαριστικά που αποστάλθηκαν είναι
υπέρογκος και στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να
ανταποκριθούν και σε αυτή τη φορολογική τους υποχρέωση.
Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε πως το επιθυμητό θα ήταν να μην επιβάλλεται φόρος ακινήτων
στα βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίσματα, αλλά σε κάθε περίπτωση, αν επιβληθεί ο
φόρος αυτός, δε θα πρέπει να ξεπερνά το 0,5% επί των νέων πραγματικών
αντικειμενικών αξιών για τις ιδιοχρησιμοποιούμενες βιομηχανικές, βιοτεχνικές και
γενικότερα επαγγελματικές επιχειρήσεις, ενώ ο συντελεστής θα πρέπει να πέφτει στο
0,3% για κτίσματα οικοδομής που ανεγείρονται αν ηλεκτροδοτούνται, και να
απαλλάσσονται του φόρου τα ημιτελή κτίρια εφόσον δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν
αποφέρουν
τεκμαρτό
ή
πραγματικό
εισόδημα.
Ρωσία: Από τη Δύση εξαρτάται η άρση του εμπάργκο στα ελληνικά προϊόντα
Η άρση του εμπάργκο στα ελληνικά προϊόντα θα εξαρτηθεί από το χρόνο που η Δύση θα
άρει τις κυρώσεις που έχει επιβάλει στη Ρωσία δήλωσε ο επικεφαλής της Υπηρεσίας
Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Ρωσίας (Ροσσελχοζναντζόρ) Σεργκέι Ντάνκβερτ ο οποίος
τόνισε ότι η Τουρκία και άλλες χώρες επιθυμούν να αντικαταστήσουν όλη την γκάμα των
ελληνικών προϊόντων που εισάγονται στη ρωσική αγορά. Ο Ντάνκβερτ συναντήθηκε την
Τετάρτη έπειτα από ελληνικό αίτημα, με αντιπροσωπεία της ελληνικής Πρεσβείας στη
Μόσχα, ενώ από ελληνικής πλευράς παρόντες ήταν ο επιτετραμμένος της Ελλάδας στη
Ρωσία Γεράσιμος Ντάβαρης και ο προϊστάμενος του γραφείου ΟΕΥ Ηλίας Θανασάς.
Στην ανακοίνωση της ρωσικής υπηρεσίας αναφέρεται σύμφωνα με το ΑΜΠΕ ότι:«Υπό τις
διαμορφωμένες συνθήκες πολλά θα εξαρτηθούν από το πόσο γρήγορα ή όχι οι δυτικές
χώρες θα άρουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και αυτό διότι άλλες χώρες, όπως για
παράδειγμα η Τουρκία, επιθυμούν να αντικαταστήσουν ολόκληρη τη γκάμα των
ελληνικών προϊόντων, που εισάγονταν στη ρωσική αγορά. Λόγω της πτώσης του
επιπέδου των τιμών στην Ε.Ε. στο σύνολό της, που συνδέεται με την υπερπαραγωγή, η
ρωσική αγορά γίνεται ιδιαίτερα ελκυστική για τις χώρες που εξάγουν προϊόντα
διατροφής».
«Τσακωμένοι» με τους υπολογιστές οι έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι
Κακές σχέσεις με την τεχνολογία δείχνουν να έχουν οι έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι,
καθώς από τα επικαιροποιημένα στοιχεία του μητρώου μισθοδοτούμενων σε δημόσιους
φορείς προκύπτει ότι δεν κάνουν επαρκή χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Όπως
αναφέρουν Τα Νέα, το 64% του προσωπικού δεν χρησιμοποιεί το e-mail, επιμένοντας
στον παραδοσιακό τρόπο διακίνησης χειρόγραφων εγγράφων.
Οι έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι δεν έχουν έφεση και στην γλωσσομάθεια, αφού από τα
στοιχεία προκύπτει πως μόλις ένας στους τέσσερις έχει γνώση αγγλικών. Γαλλικά
δηλώνει ότι μιλάει το 5,3%, ενώ γερμανικά το 3,3%. Σχολιάζοντας τα στοιχεία, ο
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υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης παραδέχτηκε -μιλώντας
στο Mega- πως το προφίλ των υπαλλήλων δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής
και πρόσθεσε πως επόμενος στόχος είναι να γίνει το ελληνικό Δημόσιο πιο
αποτελεσματικό. Κατά τα άλλα, οι υπάλληλοι στο ελληνικό δημόσιο φτάνουν τους
583.338, εκ των οποίων μόνιμοι έιναι οι 527.702 και αορίστου χρόνου οι 48.834.
ΠΟΣΕ ΙΚΑ : Αντιδρά στην είσπραξη των ληξιπρόθεσμων από ιδιώτες
Την αντίθεσή της στην πρόταση του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών
Ερευνών (ΚΕΠΕ) για την ανάθεση της διαδικασίας είσπραξης τμήματος των
ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών σε ειδικευμένες ιδιωτικές εταιρείες, παράλληλα
με τη λειτουργία του Κέντρου Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών (ΚΕΑΟ) εξέφρασε
σήμερα Παρασκευή η, Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ (ΠΟΣΕ-ΙΚΑ)
χωρίς ωστόσο να κάνει αναφορά στο ΚΕΠΕ.
Σε σχετική ανακοίνωση η ΠΟΣΕ-ΙΚΑ ξεκαθαρίζει πως οι εισπρακτικές εταιρείες που
οφείλουν στα ασφαλιστικά ταμεία τεράστια ποσά, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να
εμπλακούν και με κανένα τρόπο στην λειτουργία του Κέντρου Είσπραξης Ανεξόφλητων
Οφειλών και να κυνηγούν οφειλέτες προς όφελος τους.
«Η είσπραξη των οφειλόμενων από τις επιχειρήσεις, δεν γίνεται σε μια περιρρέουσα
ατμόσφαιρα τρόμου και εκβιασμού, αλλά με μια γενναία πάγια νομοθετική ρύθμιση
(κεφαλαιοποίηση των οφειλόμενων εισφορών και 100 έως 120 δόσεις) που θα
εξασφαλίζει τη δυνατότητα ένταξης σε όλους τους υπόχρεους, συγχρόνως δε με την
αλλαγή των γενικότερων χαρακτηριστικών ύφεσης και συρρίκνωσης της ελληνικής
οικονομίας που απειλούν το λαό και τη χώρα, κάτι που δεν φαίνεται, παρά τα
επικοινωνιακά πυροτεχνήματα της συγκυβέρνησης» αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Σεισμός 5 Ρίχτερ στη Χαλκιδική
Σεισμός μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7.28 το πρωί στη
θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Χαλκιδικής, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.
Όπως ανακοινώθηκε το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται 17 χλμ. δυτικά του
Παλιουρίου Κασσάνδρας. Η δόνηση έγινε αισθητή σε όλη τη Χαλκιδική και περιοχές της
Θεσσαλονίκης.
Με δηλώσεις του στον Σκάι, ο καθηγητής Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών,
Ευθύμιος Λέκκας, ανέφερε ότι ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός επειδή ήταν διπλός,
καθώς είχε προηγηθεί άλλη μια δόνηση νωρίτερα, περίπου τεσσάρων Ρίχτερ. Πρόσθεσε
ακόμη πως «δεν μπορούμε να πούμε ακόμη ότι ήταν ο κύριος σεισμός», συμπληρώνοντας
πως πρόκειται πάντως για συνηθισμένες -για τα δεδομένα της περιοχής- δονήσεις. Όπως
είπε ο ίδιος, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.
Στους 40 βαθμούς σκαρφαλώνει ο υδράργυρος
Νέα άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα από σήμερα, Παρασκευή, ενώ το
Σαββατοκύριακο ο υδράργυρος θα αγγίξει σε πολλές περιοχές τους 40 βαθμούς Κελσίου.
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Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από τη Δευτέρα. Συγκεκριμένα, την Παρασκευή
προβλέπονται πρόσκαιρες βροχές ή καταιγίδες τις απογευματινές ώρες στη βόρεια
Ελλάδα. Η θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα κυρίως στην κεντρική και νότια
ηπειρωτική
χώρα.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές
ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και τις μεσημβρινές και
απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει
τους 34 βαθμούς Κελσίου.
ΗΠΑ: Μεγαλύτερη απειλή οι τζιχαντιστές
Το Ισλαμικό Κράτος, η οργάνωση των εξτρεμιστών τζιχαντιστών είναι μια απειλή που
«ξεπερνά τα όσα γνωρίζαμε» δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ
Τσακ Χέιγκελ. «Το Ισλαμικό Κράτος) ξεπερνά τα όσα εμείς θα μπορούσαμε να
γνωρίζουμε. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τα πάντα» δήλωσε ο υπουργός κατά τη
διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στην Ουάσιγκτον.
Σύμφωνα με τον ίδιο η σύνθεση της οργάνωσης και ο εξοπλισμός της αποτελούν
μεγαλύτερη απειλή για τις ΗΠΑ ακόμη και από την Αλ Κάιντα. Υπογράμμισε μάλιστα πως
το Ισλαμικό Κράτος αποτελεί άμεση απειλή για τα συμφέροντα των ΗΠΑ ανεξάρτητα εάν
αυτά είναι στο Ιράκ ή οπουδήποτε αλλού. Από την πλευρά του ο αρχηγός του γενικού
επιτελείου εθνικής άμυνας στρατηγός Μάρτιν Ντέμπσεϊ εξέφρασε τον προβληματισμό
του για τον κίνδυνο που αποτελούν οι μαχητές εκείνοι που προέρχονται από δυτικές
χώρες και κάποια στιγμή θα επιχειρήσουν να επιστρέψουν στις πατρίδες τους.

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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