
Economist για την Ελλάδα: «Με ασυνήθιστη ροή θετικών 

ειδήσεων ξεκινά το 2014 - Προβληματική η οικονομική και η πολιτική 

κατάσταση» 

Με ασυνήθιστη ροή καλών ειδήσεων ξεκινά το 2014 η Ελλάδα, το μέ-

χρι πρότινος προβληματικό παιδί των χαμένων οικονομικών στόχων 
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Τα email των φορολογουμένων ζητά ο Θεοχάρης 

Προσκλητήριο σε όλους τους φορολογούμενους να αποκτήσουν -αν δεν 

έχουν ήδη- κωδικούς πρόσβασης στο taxis και να δηλώσουν το email 

τους απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρης. 

Όσοι έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης και έχουν δηλώσει τη διεύθυνση 

του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου θα πρέπει να την επικαιροποιή-

σουν μέσα στις επόμενες 30 ημέρες. 

Αν δεν το κάνουν και η Φορολογική Διοίκηση τους στείλει οποιαδήποτε 

ειδοποίηση δεν θα έχουν το δικαίωμα να πουν «δεν την έλαβα γιατί είχα 

αλλάξει το email μου», ως δικαιολογία. 

 

Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για σύνταξη από ΙΚΑ 

 
Ηλεκτρονικά θα υποβάλλουν από την 1η Ιουνίου την αίτηση συ-

νταξιοδότησης οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, ενώ με έναν κλειδάριθ-

μο θα «παρακολουθούν» την πορεία της αίτησής τους. Ταυτόχρο-

να μπαίνουν ποσοτικοί στόχοι για τους υπαλλήλους -που θα απο-

νέμουν τουλάχιστον τέσσερις συντάξεις την ημέρα- ώστε να μπει 

τέλος στην ταλαιπωρία των ασφαλισμένων.  

Λιγότεροι φόροι 

για μισθωτούς, 

συνταξιούχους και 

«μπλοκάκια» 

Τη μείωση των φόρων 

για μισθωτούς, συντα-

ξιούχους και 

"μπλοκάκια και τον 

περιορισμό ή ακόμα 

και την κατάργηση της 

εισφοράς αλληλεγγύης 

σχεδιάζει η Γενική 

Γραμματεία Δημοσίων 

Εσόδων.  

Σύμφωνα με πληροφο-

ρίες, που δημοσιεύει η 

Καθημερινή της Κυρι-

ακής, είναι πολύ πιθα-

νόν να τεθεί σε ισχύ 

ακόμα και από το 

2015.  

Eurostat: Αποπληθωρισμό 1,6% είχε 

η Ελλάδα τον Απρίλη  

Τον χαμηλότερο πληθωρισμό στην ΕΕ εμφάνισε 

η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιο-

ποίησε η Eurostat. 

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή υποχώρησε τον 

Απρίλη στην Ελλάδα κατά 1,6%, έναντι μείωσης 

1,3% στη Βουλγαρία και 0,4% στην Κύπρο. 

Πρωτογενές πλεόνασμα 1,05 δισ. ευρώ στο 

τετράμηνο  

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,05 δισ. ευρώ ή 

0,6% του ΑΕΠ, έναντι ελλείμματος 306 εκατ. ευρώ ή 

0,2% του ΑΕΠ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, πα-

ρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός από το Γενάρη 

μέχρι τον Απρίλη του 2014, σύμφωνα με τα προσω-

ρινά στοιχεία που δημοσιοποίησε ο αναπληρωτής 

υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.  


