
 

Ο ατυρικός 

Πλεόνασμα 177 εκατ. ευρώ παρουσίασε 
ο κρατικός προϋπολογισμός τον Ιανουάριο 
έναντι ελλείμματος 491 εκατ. ευρώ τον 
αντίστοιχο μήνα πέρυσι, όπως προκύπτει 
από τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους (GLK) που δόθηκαν στη 
δημοσιότητα. Σημειώνεται ότι ο στόχος 
του προϋπολογισμού για τον ίδιο μήνα 
προέβλεπε έλλειμμα ύψους 873 εκατ. ευρώ. 

[περισσότερα…]  
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Καταργείται  το 
επίδομα γάμου από τον 
Απρίλιο  

Καταργείται από τον Α-
πρίλιο το επίδομα γάμου με 
αποτέλεσμα όλοι οι παντρε-
μένοι εργαζόμενοι που αμεί-
βονται με την εθνική συλλο-
γική σύμβαση θα δουν το 
μισθό τους να μειώνεται 
κατά 10%.  

Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 
45 ετών διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον 
Ιανουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που 
έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατι-
στική Αρχή. Συγκεκριμένα διαμορφώθηκε 
στο 0,2%, ενώ χαμηλότερο επίπεδο συνα-
ντάται τον Μάιο του 1968 που ήταν αρνητι-
κός 0,3%.  
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ε χαμηλό 45 ετών έκλεισε ο 
πληθωρισμός τον Ιανουάριο 

Επιβράδυνση μεγαλύτερη του αναμενό-
μενου σημείωσε ο πληθωρισμός στην ευ-
ρωζώνη τον Ιανουάριο, σε μια ένδειξη ότι 
οι επιχειρήσεις μειώνουν τις τιμές τους για 
να προσελκύσουν καταναλωτές. Συγκεκρι-
μένα, ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 2% 
τον Ιανουάριο σε ετήσια 
βάση, σύμφωνα με την Eu-
rostat.  
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το 2% ο πληθωρισμός της 
Ευρωζώνης 

Ο πρώτος προϋπολογισμός λιτότητας και 
περικοπών στην ιστορία της ΕΕ μπήκε σε 
τροχιά χθες στις Βρυξέλλες, ύστερα από μία 
ακόμη σύνοδο-θρίλερ των Ευρωπαίων ηγε-
τών. Ύστερα από ένα διήμερο σκληρών δια-
πραγματεύσεων και εντάσεων, η Σύνοδος 
Κορυφής κατέληξε στο πλαίσιο συμφωνίας 
για τον προϋπολογισμό 2014-2020, έναν 
προϋπολογισμό που ορίζει τις συνολικές 
δαπάνες της ΕΕ στα 960 δισ. ευρώ για την 
επταετία.  
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Ψαλιδισμένος ο νέος προϋπολογι-
σμός της ΕΕ 

Στο 1968 γύρισε ο ρυθ-
μός αύξησης των τιμών 
στην αγορά, καθώς ο πλη-
θωρισμός διαμορφώθηκε 
μόλις σε 0,1% το Φε-
βρουάριο, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που ανακοίνωσε 
η Ελληνική Στατιστική 
Αρχή. 

Τον Φεβρουάριο και σε 
σύγκριση με τον ίδιο μήνα 

πέρυσι ο Γενικός Δείκτης 
Τιμών Καταναλωτή αυξή-
θηκε οριακά κατά 0,1%, 
έναντι αύξησης 2,1%, που 
σημειώθηκε κατά την ίδια 
σύγκριση του έτους 2012 
προς το 2011. 

Όπως ανέφερε το 
Reuters, πρόκειται για 
επίδοση που έχει να κατα-

γραφεί εδώ και 45 χρόνια 
στην ελληνική οικονομία. 

Σε μηνιαία βάση και σε 
σύγκριση με τον Ιανουά-
ριο ο αντίστοιχος δείκτης 
παρουσίασε μείωση 1,6%, 
έναντι μείωσης 1,5% που 
σημειώθηκε κατά την 
αντίστοιχη σύγκριση του 
προηγούμενου έτους. 

Πηγή: www.kerdos.gr 

ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟ... 1968 
ΕΛΣΑΣ: το 0,1% ο πληθωρισμός το Φεβρουάριο  

Πώς θα φορολογηθούν με 
15% οι τόκοι καταθέσεων 
και ομολόγων  

Όλοι οι τόκοι από κάθε είδους 
καταθέσεις και repos θα φορολογη-
θούν με συντελεστή 15% εφόσον 
καταστούν ληξιπρόθεσμοι και απαι-
τητοί, ήτοι ο κατά τον χρόνο εκτο-
κισμού, μετά την 1η Ιανουαρίου, 
ανεξαρτήτως του χρόνου που έγινε 
η κατάθεση ή συνάφθηκε η προθε-
σμιακή κατάθεση, όπως προβλέπε-
ται σε εξαιρετικώς επείγουσα εγκύ-
κλιο του γ.γ. Δημοσίων Εσόδων Χ. 
Θεοχάρη. 

[περισσότερα…]  
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