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Πτώση 31,5% της μέσης μηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών στο διάστημα 20092013
Υποχώρηση 31,5% κατέγραψε η μέση μηνιαία δαπάνη των ελληνικών νοικοκυριών την
πενταετία 2009-2013, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της Έρευνας
Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2013 που δημοσιοποίησε σήμερα Παρασκευή η
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Βάσει της έρευνας η μέση μηνιαία δαπάνη των
νοικοκυριών υποχώρησε από τα 2.203,55 ευρώ το 2009 σε 1.509,39 ευρώ το 2013, η
οποία αντιστοιχεί σε μείωση κατά 31,5%.Η αντίστοιχη μείωση σε τρέχουσες τιμές
ανέρχεται σε 26,9%.
Στο διάστημα 2009 -2013 η μεγαλύτερη μείωση τόσο σε τρέχουσες όσο και σε σταθερές
τιμές 2013 εμφανίζεται στα είδη ένδυσης και υπόδησης (-46,3% και -48,4% αντίστοιχα).
Η μικρότερη μείωση καταγράφεται στα οινοπνευματώδη ποτά και καπνό (-8,5%), σε
τρέχουσες τιμές, ενώ σε σταθερές τιμές 2013 καταγράφεται στην εκπαίδευση (-16,6%).
Την περίοδο από το 2009 έως το 2013, το σχετικά μεγαλύτερο μέρος των δαπανών επί
του συνολικού οικογενειακού προϋπολογισμού αφορούσε σε είδη διατροφής. Συνεχής
πάντως ήταν η μείωση των δαπανών για διαρκή αγαθά ως ποσοστό επί του
οικογενειακού προϋπολογισμού, από 6,7% το 2009 σε 5,6% το 2012.
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Στα 2 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα στο 8μηνο 2014
Στα 2 δισ. ευρώ ανήλθε στο 8μηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2014 το πρωτογενές
αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία
εκτέλεσης που παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.
Σημειώνεται πως το πρωτογενές πλεόνασμα στο 7μηνο ήταν στα 2,28 δισ. ευρώ. Πάντως
το πλεόνασμα 8μηνου είναι διπλάσιο σε σχέση με το στόχο του προγράμματος που έκανε
λόγο για 962 εκατ. ευρώ.
Έως τις 15 Οκτωβρίου η κωδικοποίηση των φορολογικών αλλαγών
Με τις μεταβολές της φορολογικής νομοθεσίας που θεσπίστηκαν ή πρόκειται να
θεσπιστούν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 θα πρέπει να ενημερώσει έως τις 15
Οκτωβρίου τον τόμο των φορολογικών δαπανών που συνοδεύει τον Κρατικό
Προϋπολογισμό 2015 η 17μελης επιτροπή στελεχών του υπουργείου Οικονομικών που
όρισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Σύμφωνα με το νόμο
ο Γενικός Προϋπολογισμός του Κράτους συνοδεύεται απαραιτήτως από προσαρτημένο
προϋπολογισμό φορολογικών δαπανών, οι οποίες αφορούν σε ρυθμίσεις ισχύουσες κατά
το χρόνο κατάθεσης του ή σε ρυθμίσεις που προβλέπεται να ισχύσουν κατά το οικείο
οικονομικό έτος από τις οποίες προκαλείται άμεσα ή έμμεσα, απώλεια φορολογικών
εσόδων.
Στον ανωτέρω προσαρτημένο προϋπολογισμό παραθέτονται κατά κατηγορία, οι
φορολογικές ελαφρύνσεις και η δικαιολογητική τους βάση, η χρονική διάρκεια της ισχύος
τους, οι εκτιμήσεις ως προς τον αριθμό των ωφελούμενων προσώπων και το ύψος της
προκαλούμενης απώλειας φορολογικών εσόδων και γενικότερα κάθε άλλο στοιχείο που
υποβοηθεί την άσκηση του δημοσιονομικού ελέγχου.
ΟΑΕΕ: Μηνιαίες δόσεις από 1η Μαρτίου 2015
Σε μηνιαίες, από διμηνιαίες, θα μετατραπούν οι δόσεις καταβολής των εισφορών
ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ από την 1η Μαρτίου 2015. Ο υφυπουργός Εργασίας Αντώνης
Μπέζας υπέγραψε απόφαση για τον καθορισμό της νέας διαδικασίας, σε εφαρμογή του
νόμου ν.4254/2014.
Το υπουργείο Εργασίας αναφέρει πως η μηνιαία καταβολή θεσπίστηκε αφενός για τη
διευκόλυνση των ασφαλισμένων οι οποίοι, λόγω της οικονομικής συγκυρίας, αδυνατούν
να ανταποκριθούν στη διμηνιαία καταβολή των εισφορών, αφετέρου για την
αποτελεσματικότερη παρακολούθηση του τρόπου είσπραξής τους.
Η μηνιαία καταβολή θα ξεκινήσει τον ερχόμενο Μάρτιο, έτσι ώστε το διάστημα μέχρι τότε
να ολοκληρωθεί η τροποποίηση του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος του
ΟΑΕΕ.
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Ενημέρωση του Eurogroup από Χαρδούβελη για την ελληνική πρόοδο
Για την πρόοδο του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας θα
ενημερώσει σήμερα Παρασκευή το Eurogroup ο υπουργός Οικονομικών, Γκίκας
Χαρδούβελης, ενώ αναμένεται να εγείρει το θέμα της μορφής που θα έχει η εποπτεία της
ελληνικής οικονομίας μετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Στο άτυπο Eurogroup του Μιλάνο θα
εξετασθεί αρχικά η οικονομική κατάσταση στη ζώνη του ευρώ, το πρόγραμμα
οικονομικής προσαρμογής της Κύπρου και το πρόβλημα που έχει ανακύψει με τις
εκποιήσεις ακινήτων. Εν συνεχεία ο κ. Χαρδούβελης θα ενημερώσει για τις επαφές της
κυβέρνησης με την τρόικα στο Παρίσι, για την πορεία εφαρμογής των μνημονιακών
δράσεων και για τις εκκρεμότητες εν όψει της επικείμενης έναρξης της έκτης
αξιολόγησης στα τέλη Σεπτεμβρίου.
Σημειώνεται πως από την επικείμενη αξιολόγηση της τρόικας στα τέλη Σεπτεμβρίου, δεν
θα εξαρτηθεί μόνο η χορήγηση της τελευταίας δόσης του προγράμματος του EFSF ύψους
1,9 δισ. ευρώ και η δόση 3,5 δισ. ευρώ από το ΔΝΤ, αλλά θα αποκρυσταλλωθεί το ζήτημα
της βιωσιμότητας του χρέους και οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας για την
προσεχή διετία.
Aναλυτικές οδηγίες για τον ΕΝΦΙΑ, από 22 Σεπτεμβρίου τα νέα εκκαθαριστικά
Τις νέες δόσεις του ΕΝΦΙΑ που θα πρέπει να καταβάλουν σε βάθος εξαμήνου θα
γνωρίζουν από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου οι φορολογούμενοι, ενώ από τις 22
Σεπτεμβρίου θα εκτυπώνουν τα εκκαθαριστικά τους οι φορολογούμενοι, για τους
οποίους θα γίνει νέα εκκαθάριση του φόρου.
Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε ότι μετά την ψήφιση του νόμου που
αφορά στον ΕΝΦΙΑ, οι αρμόδιες υπηρεσίες της θα προβούν με εντατικούς ρυθμούς στις
απαραίτητες εσωτερικές διαδικασίες, προκειμένου το νέο νομοθετικό πλαίσιο να
ενσωματωθεί σταδιακά και το ταχύτερο δυνατόν στα ηλεκτρονικά συστήματα του
υπουργείου Οικονομικών.
Αποκαλύφθηκαν ολόσωμες οι Καρυάτιδες στην Αμφίπολη
Τη συνέχεια των χειριδωτών χιτώνων των δύο Καρυάτιδων, έφεραν στο φως την Πέμπτη
οι ανασκαφικές εργασίες στον λόφο Καστά Αμφίπολης, μετά την αφαίρεση του πρώτου
δόμου του τοίχου σφράγισης. Οι χιτώνες φέρουν εξαιρετικής τέχνης πτυχώσεις. Οι
Καρυάτιδες, από την εξωτερική πλευρά, φαίνεται ότι ανασηκώνουν ελαφρά τον χιτώνα
τους, με το αντίστοιχο χέρι τους. Τμήματα του προσώπου και της πόλου της ανατολικής
καρυάτιδας, εντοπίστηκαν κατά την ανασκαφή και αποδόθηκαν στο γλυπτό. Τα μέλη της
διεπιστημονικής ομάδας διαπίστωσαν ότι οι εσωτερικοί βραχίονες των Καρυάτιδων δεν
στήριζαν το επιστύλιο, καθώς δεν παρατηρούνται σύνδεσμοι μολυβδοχόησης, ούτε
επεξεργασία της κάτω επιφάνειας του επιστυλίου, ώστε να δικαιολογείται η άποψη της
στήριξης.
Προχώρησαν οι εργασίες απομάκρυνσης των αμμωδών χωμάτων στον χώρο, μπροστά
και πίσω από τον διαφραγματικό τοίχο με τις καρυάτιδες. Μέχρι την στάθμη της
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μαρμάρινης οροφής, οι δύο πλευρικοί τοίχοι του καλύπτονται από μαρμάρινους
ορθοστάτες, οι οποίοι μιμούνται τον περίβολο. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με
πληροφορίες, σήμερα θα πραγματοποιηθεί στν Αμφίπολη μεγάλη σύσκεψη, προκειμένου
να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο οι αρχαιολόγοι θα μπορέσουν να εισέλθουν στον
τρίτο και πιθανότατα, τελευταίο θάλαμο.
Συνελήφθη για ασφαλιστικές εισφορές ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ
Για µη έγκαιρη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ύψους 2,9 εκατ. ευρώ συνελήφθη χθες το
πρωί ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ, Χρήστος Στεφανίδης, από αστυνοµικούς του Τµήµατος
Αναζητήσεων Προσώπων της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.
Οι κατηγορίες που τον βαρύνουν αφορούν στις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1,2 Α.Ν. 86/67
όπως ισχύει και παρ. 6 του άρθρου 1 του ιδίου νόµου και άρθρο 22, παρ. 1 του Ν. 4038/12,
περί ασφαλιστικών εισφορών. Ο κ. Στεφανίδης οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Θεσσαλονίκης, όπου ορίστηκε δικάσιµος για τις 2 Φεβρουαρίου 2015.
Ντράγκι: Χωρίς επενδύσεις η Ευρώπη δεν θα πετύχει ανάκαμψη
«Χωρίς επενδύσεις η Ευρώπη δεν μπορεί να πετύχει την οικονομική ανάκαμψη» τόνισε
στο Μιλάνο, στο δείπνο του χρηματοοικονομικού Φόρουμ Eurofi, ο πρόεδρος της ΕΚΤ
Μάριο Ντράγκι. «Αν δεν καταφέρουμε να δώσουμε νέα ώθηση στις επενδύσεις, θα
αποδυναμώσουμε την οικονομία βραχυπρόθεσμα και θα επηρεασθούν αρνητικά οι
μακροπρόθεσμες προοπτικές της» πρόσθεσε.
O ιταλός τραπεζίτης υπογράμμισε παράλληλα ότι «δεν υπάρχει καμία βοήθεια
νομισματικού χαρακτήρα που να μπορεί να φέρει αποτέλεσμα, αν δεν πλαισιωθεί από τις
πρέπουσες δομικές πολιτικές παρεμβάσεις». Ο Ντράγκι αναφέρθηκε αναλυτικά στην
σημασία των επενδύσεων, καθιστώντας σαφές ότι «με την κρίση συνολικά μειώθηκαν
κατά 20%.
Ένοχος για ανθρωποκτονία εξ αμελείας ο Πιστόριους
Την ενοχή του Όσκαρ Πιστόριους για ανθρωποκτονία εξ αμελείας ανακοίνωσε το πρωί
της Παρασκευής η δικαστής στην πολύκροτη υπόθεση που κράτησε σχεδόν έξι μήνες.
Υπενθυμίζεται ότι στην μαραθώνια ανάγνωση του σκεπτικού της απόφασης η δικαστής
είχε υπογραμμίσει ότι δεν αποδείχθηκε η προμελέτη στο έγκλημα με θύμα την φίλη του.
Η δικαστής είπε ότι ο νοτιοαφρικανός ολυμπιονίκης και παραολυμπιονίκης δεν μπορούσε
να προβλέψει ότι θα σκότωνε τη σύντροφό του Ρίβα Στέενκαμπ, η οποία βρισκόταν πίσω
από την πόρτα του μπάνιου. «Δεν αποδείχθηκε ότι ο κατηγορούμενος είναι ένοχος για
φόνο εκ προμελέτης. Δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να το αποδεικνύουν» είπε η
δικαστής. Ο Πιστόριος βρίσκεται ενώπιον ποινής κάθειρξης έως 15 έτη.
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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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