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Στα 2,27 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα στο 7μηνο
Στα 2,27 δισ. ευρώ ανήλθε το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού σε
τροποποιημένη ταμειακή βάση στο 7μηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2014, έναντι
πρωτογενούς πλεονάσματος 2,55 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2013 και στόχου για
πρωτογενές πλεόνασμα 800 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, στο 7μηνο
καταγράφεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1,736 δισ.
ευρώ, έναντι ελλείμματος 1,92 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2013 και
επικαιροποιημένου στόχου για δημοσιονομικό έλλειμμα 3,36 δισ. ευρώ.
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 29,53 δισ. ευρώ
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 651 εκατ. ευρώ ή 2,3% έναντι του επικαιροποιημένου
στόχου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 26,24 δισ. ευρώ,
αυξημένα κατά 451 εκατ. ευρώ ή 1,7% υψηλότερα έναντι του επικαιροποιημένου στόχου.
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Μπλόκο από τα ασφαλιστικά ταμεία σε όσους περιμένουν επιστροφή φόρου
Μπλόκο και καθυστερήσεις στην επιστροφή φόρου για 800.000 φορολογούμενους
φέρνει η αυτόματη παρακράτηση των ποσών που έχουν λαμβάνειν από την εφορία όσοι
χρωστούν ταυτόχρονα και στα ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο.
Και αυτό γιατί πρώτα θα ελεγχθεί πόσοι δικαιούχοι επιστροφής φόρου χρωστούν στα
ταμεία και στη συνέχεια όσοι δεν έχουν καμία οφειλή θα πάρουν την επιστροφή φόρου
εισοδήματος ή ΦΠΑ. Αντίθετα, για όσους χρωστούν στα ταμεία η επιστροφή φόρου θα
συμψηφιστεί με την οφειλή τους. Και μάλιστα ο συμψηφισμός θα γίνει ακόμη και αν ο
οφειλέτης έχει ενταχθεί με ρύθμιση και πληρώνει κανονικά τις δόσεις του.
Το μέτρο του συμψηφισμού χρεών με τις επιστροφές φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ
αποφασίστηκε τον Απρίλιο, αλλά άρχισε να εφαρμόζεται πριν από λίγες ημέρες και όπως
αποκαλύπτει σήμερα ο «Ελεύθερος Τύπος» η αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου
Οικονομικών απέστειλε στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών λίστα με 800.000
φορολογούμενους που δικαιούνται επιστροφή φόρου ή ΦΠΑ και θα καθυστερήσουν να
πάρουν τα ποσά που δικαιούνται μέχρι να ελεγχθεί πόσοι από αυτούς έχουν χρέη στα
ταμεία ώστε να γίνει ο συμψηφισμός.
ΓΓΔΕ: Μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις φοροδιαφυγής η δέσμευση τραπεζικών
λογαριασμών
Σχετικά με δημοσιεύματα αναφορικά με δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων
και άλλων περιουσιακών στοιχείων φορολογουμένων, από τη Γενική Γραμματεία
Δημοσίων Εσόδων διευκρινίζονται τα εξής:
-Η ΠΟΛ 1194/14.08.2014 που εξέδωσε η ΓΓΔΕ, κοινοποιεί και παρέχει διευκρινίσεις και
οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή
της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης
της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, προκειμένου οι υπηρεσίες της
Φορολογικής Διοίκησης να ενημερώνουν την Αρχή της Καταπολέμησης της
Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για παραβάσεις της
φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας.
-Η ενημέρωση της Αρχής της Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από
Εγκληματικές Δραστηριότητες από τη ΓΓΔΕ για την τέλεση ορισμένων φορολογικών
παραβάσεων, συνιστά υποχρέωση της ΓΓΔΕ σύμφωνα με το ν.3691/2008. Μετά την
ενημέρωσή της, η Αρχή της Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από
Εγκληματικές Δραστηριότητες δεν προβαίνει αυτόματα στη λήψη μέτρων όπως
δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών κλπ. Η λήψη των μέτρων αυτών από την Αρχή της
Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
πραγματοποιείται μόνο εφόσον η Αρχή κρίνει ότι είναι απαραίτητη και μόνο σε
επείγουσες
περιπτώσεις
που
συνδέονται
με
τις
αρμοδιότητές
της.
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ΔΕΣΦΑ: Ενισχύει με 30.000 ευρώ τις έρευνες στην Αμφίπολη
Με 30.000 ευρώ θα ενισχύσει τις αρχαιολογικές έρευνες που γίνονται στην Αμφίπολη ο
δημόσιος φορέας Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου(ΔΕΣΦΑ). Αυτό
γνωστοποίησε ο ΔΕΣΦΑ δια του προέδρου του Αντωνίου Νάτσικα και του διευθύνοντος
συμβούλου Κωνσταντίνου Ξιφαρά στον υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Κώστα
Τασούλα.
Στο μεταξύ, νέες ανακοινώσεις εντός της ημέρας για τον Τύμβο Καστά προανήγγειλε ο κ.
Τασούλας. Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Mega ο υπουργός Πολιτισμού και
Αθλητισμού αναφερόμενος στην «αποκάλυψη» των δύο Σφιγγών έκανε λόγο για
εντυπωσιακό εύρημα που δίνει κύρος και όγκο στον τάφο και πρόσθεσε: «Είμαστε
μπροστά σε μία πολύ σημαντική αρχαιολογική εξέλιξη». Ακόμη ο αρμόδιος υπουργός
αναφέρθηκε και στο παγκόσμιο ενδιαφέρον που εκδηλώνεται, καθώς όπως ανέφερε
πολλά είναι τα διεθνή ΜΜΕ που έχουν ζητήσει να κάνουν λήψεις στο χώρο της
ανασκαφής.
Παραδόθηκε το δεύτερο άτομο για την διπλή δολοφονία στη Μάνη
Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα, Πέμπτη, οι δύο 19χρονοι, οι οποίοι
φέρονται ως δράστες της διπλής δολοφονίας των δύο νεαρών στη Μεσσηνιακή Μάνη. Ο
ένας εκ των δύο προσήχθη χθες ως ύποπτος από την Αστυνομία και στη συνέχεια
φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, ενώ ο δεύτερος παραδόθηκε τις πρώτες πρωινές
ώρες.
Όπως όλα δείχνουν, το κίνητρο της δολοφονίας ήταν οικονομικό. Τα θύματα φέρονται να
είχαν λάβει χρηματικό ποσό 800 ευρώ έναντι παράνομων αναβολικών, τα οποία, όμως,
δεν παρέδωσαν ποτέ στους δράστες. Οι δύο 19χρονοι φέρονται ως οι δράστες της εν
ψυχρώ δολοφονίας των δύο νεαρών, 25 και 26 χρονών, που ξεκίνησαν με μηχανή από την
Καρδαμύλη για την Καλαμάτα το βράδυ της Τετάρτης, αλλά δεν έφτασαν ποτέ στον
προορισμό τους.
Την επόμενη εβδομάδα οι βάσεις σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
Έως το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα
Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας, καθώς πυρετωδώς εργάζονται οι αρμόδιες
υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Η ακριβής
ημερομηνία για την ανακοίνωση των βάσεων αναμένεται να γίνει γνωστή τη Δευτέρα, 25
Αυγούστου. Πάντως χρονιά εκπλήξεων αναμένεται η εφετινή για τις βάσεις εισαγωγής
στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας, με κύρια τάση την άνοδο στα περισσότερα
τμήματα αλλά και μεγάλη πτώση στο 5ο επιστημονικό πεδίο (επιστήμες Οικονομίας και
Διοίκησης).
Στο πεδίο αυτό, για πρώτη φορά έπειτα από χρόνια, είναι πιθανόν να καταγραφούν κενές
θέσεις. Στις περιζήτητες Ιατρικές και Πολυτεχνικές σχολές από την άλλη πλευρά, η
άνοδος των βάσεων αναμένεται ότι θα ξεκινήσει από τα 250 και θα φτάσει τα 500 μόρια.
Στις Νομικές οι αυξομειώσεις αναμένεται ότι θα είναι ελάχιστες. Στα περιφερειακά ΑΕΙ
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του 5ου πεδίου η πτώση των βάσεων μπορεί να φτάσει και τα 1.000 μόρια ή και να τα
ξεπεράσει.
Κατώτερη των προβλέψεων τον Αύγουστο η δραστηριότητα στην οικονομία της
Ευρωζώνης
Επιβραδύνθηκε τον Αύγουστο η δραστηριότητα του μεταποιητικού κλάδου και του
κλάδου υπηρεσιών στη ζώνη του ευρώ, γεγονός που τροφοδότησε τις ανησυχίες για
αύξηση των αποπληθωριστικών πιέσεων και πιέσεις στο ΑΕΠ.
Ο σύνθετος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) υποχώρησε στις 52,8 μονάδες, από
53,8 μονάδες τον Ιούλιο, πολύ χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που
προέβλεπαν πτώση στις 53,4 μονάδες.
Ο δείκτης της μεταποιητικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη υποχώρησε τον Αύγουστο
στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 13 μηνών στις 50,8 μονάδες, από 51,8 μονάδες
τον Ιούλιο, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης στον τομέα των υπηρεσιών υποχώρησε στις 53,5
μονάδες, από 54,2 τον Ιούλιο.
Αποτυχημένη επιχείρηση διάσωσης είχε προηγηθεί του αποκεφαλισμού Φόλεϊ
Τα όσα κατέληξαν στον φρικαλέο αποκεφαλισμό του αμερικανού δημοσιογράφου Τζέιμς
Φόλεϊ μπροστά στην κάμερα βγαίνουν σταδιακά στη δημοσιότητα: Οι αμερικανικές
στρατιωτικές δυνάμεις είχαν προσπαθήσει να απελευθερώσουν ομάδα ομήρων από τους
τζιχαντιστές στη Συρία, αλλά η επιχείρηση απέτυχε, ενώ η οικογένεια είχε ειδοποιηθεί
από τους ίδιους τους απαγωγείς και ήλπιζε πως μπορούσε μέχρι την τελευταία στιγμή να
διαπραγματευτεί την απελευθέρωσή του με λύτρα.
Πίσω από την τραγική κατάληξη βρίσκεται η αγωνία δύο χρόνων για την οικογένεια και
ένα δράμα που κορυφώθηκε τους τελευταίους μήνες, με παρέμβαση -ανεπιτυχή- ακόμη
και των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων. Ο Φόλεϊ ήταν ένας μόνο από τους ξένους που
έχουν απαχθεί από τζιχαντιστές στις εμπόλεμες περιοχές της Συρίας και του Ιράκ.
Η απόπειρα διάσωσης όμως απέτυχε επειδή, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, οι όμηροι
είχαν απομακρυνθεί από το σημείο που ήταν ο στόχος της επιχείρησης. Η επιχείρηση είχε
και χερσαίο και εναέριο σκέλος και είχε επικεντρωθεί, όπως σημείωσε το Πεντάγωνο, «σε
ένα συγκεκριμένο δίκτυο απαγωγών εντός της ISIS». Δεν δόθηκαν διευκρινίσεις για το
πότε έγινε η απόπειρα.
Αίρεται το ρωσικό εμπάργκο για ορισμένα είδη διατροφής
Αίρουν οι ρωσικές αρχές το εμπάργκο σε ορισμένα είδη διατροφής που εισάγονται από
δυτικές χώρες και είναι δύσκολο να υποκατασταθούν με άλλα. Με το διάταγμα που
εκδόθηκε την Τετάρτη αίρεται η απαγόρευση για το γάλα και τα γαλακτοκομικά
προϊόντα χωρίς λακτόζη, τα ιχθύδια σολομού, τον πατατόσπορο, τα κρεμμύδια, το
καλαμπόκι και τα συμπληρώματα διατροφής, όπως οι βιταμίνες, μετέδωσαν τα ρωσικά
ειδησεογραφικά πρακτορεία.
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Η απαγόρευση που τέθηκε σε ισχύ στις 7 Αυγούστου αφορά σχεδόν όλα τα κρέατα, τα
ψάρια και τα τυροκομικά προϊόντα. Ωστόσο οι Ρώσοι παραγωγοί και οι έμποροι έχουν
διαμαρτυρηθεί για τις κυρώσεις αυτές θεωρώντας ότι τους πλήττουν δυσανάλογα.

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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