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Αρνητικός κατά 1,3% ο πληθωρισμός και τον Απρίλιο
Αμετάβλητες διατηρήθηκαν οι αποπληθωριστικές πιέσεις τον Απρίλιο σε ετήσια βάση με
τον πληθωρισμό να σημειώνει μείωση 1,3%, ωστόσο σε σχέση με τον Μάρτιο 2014 ο
πληθωρισμός παρουσίασε αύξηση 0,5%.
Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) από τη σύγκριση του Γενικού
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) του μηνός Απριλίου 2014, προς τον αντίστοιχο Δείκτη
του Απριλίου 2013 προκύπτει μείωση 1,3%, έναντι μείωσης 0,6%, που σημειώθηκε κατά
την ίδια σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012.
Ο Γενικός Δείκτης κατά το μήνα Απρίλιο 2014 σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2014,
παρουσίασε αύξηση 0,5%, έναντι αύξησης επίσης 0,5%, που σημειώθηκε κατά την
αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους. Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαΐου
2013 – Απριλίου 2014 σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2012 –
Απριλίου 2013 παρουσίασε μείωση 1,3%, έναντι αύξησης 0,8%, που σημειώθηκε κατά το
αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο.
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Βρούτσης: Δημιουργία 30.000
ασφαλιστικών εισφορών
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Την εκτίμηση ότι η αθροιστική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5% θα
δημιουργήσει περίπου 30.000 νέες θέσεις εργασίας τα επόμενα δύο χρόνια διατύπωσε ο
υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης μιλώντας στο πρακτορείο Bloomberg. Ο κ.
Βρούτσης δήλωσε πως το κόστος ασφάλισης στην Ελλάδα θα μειωθεί σε επίπεδο
κατώτερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου καθώς οι ασφαλιστικές εισφορές μετά την
μείωση κατά 3,9% θα έχουν μειωθεί αθροιστικά από το 2012 κατά 5%, ενισχύοντας έτσι
σημαντικά
την
ανταγωνιστικότητα
της
ελληνικής
οικονομίας.
Ο υπουργός Εργασίας τόνισε ακόμη πως στη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας έχουν
γίνει σχεδόν όλα όσα απαιτούνται, ωστόσο προανήγγειλε την «απλοποίηση» όλου του
σώματος της εργατικής νομοθεσίας μέσα στον επόμενο χρόνο. Στο ίδιο πλαίσιο ανάφερε
πως τον Ιούνιο του 2016 θα αναθεωρηθεί το ύψος του κατώτατου μισθού κάτι που θα
προκύψει από τις συνομιλίες εργαζομένων και εργοδοτών, της Τράπεζας της Ελλάδος και
της Κυβέρνησης.
Αλλαγές στους φορολογικούς έλεγχους προβλέπει εγκύκλιος του Χ.Θεοχάρη
Την υποχρέωση ειδοποίησης του φορολογουμένου στις περιπτώσεις διενέργειας
πλήρους επιτόπιου φορολογικού έλεγχου πριν την επίσκεψη του ελεγκτή στις
εγκαταστάσεις του έχει η φορολογική διοίκηση σύμφωνα με όσα αναφέρει εγκύκλιος του
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρη. Εξαιρούνται ωστόσο οι
περιπτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί φοροδιαφυγή.
Η εγκύκλιος που παράσχει οδηγίες για την διενέργεια των φορολογικών ελέγχων
σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας αποσαφηνίζει πως πλήρης έλεγχος
είναι αυτός που διενεργείται για όλες τις φορολογίες και όλα τα φορολογικά αντικείμενα
καθώς και για τις εισφορές και τα τέλη ο οποίος είναι και οριστικός, ενώ μερικός έλεγχος
είναι αυτός που δεν συγκεντρώνει τα παραπάνω στοιχεία του πλήρους ελέγχου.
Στις περιπτώσεις που η φορολογική διοίκηση αποφασίζει να διενεργήσει πλήρη επιτόπιο
φορολογικό έλεγχο πρέπει, την απόφασή της αυτή, να τη γνωστοποιήσει στον
φορολογούμενο πριν την επίσκεψη του ελεγκτή στις εγκαταστάσεις του
φορολογουμένου. Σημειώνεται ότι είναι δυνατόν ύστερα από πράξη του Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων να διενεργείται πλήρης επιτόπιος φορολογικός έλεγχος
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σε περιπτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει
διαπραχθεί φοροδιαφυγή.
ΕΤΕ: Το κοινωνικό μέρισμα δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται
Tο κοινωνικό μέρισμα δεν κατάσχεται, ούτε συμψηφίζεται με οφειλές και κατά συνέπεια
πιστώνεται κανονικά στους λογαριασμούς των δικαιούχων, επισημαίνει η Εθνική
Τράπεζα σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα.
Η Τράπεζα σημειώνει επίσης ότι σε περίπτωση που εκ λάθους ή αβλεψίας έγινε
παρακράτηση ή συμψηφισμός, αποδεσμεύεται άμεσα και αποδίδεται στο δικαιούχο.
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Μήνυμα συστράτευσης της ΝΔ στο μνημόσυνο για τον ιδρυτή της
Μήνυμα ενότητας και συστράτευσης προς την κομματική και κοινωνική βάση της ΝΔ
έστειλαν ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και ο πρώην πρόεδρος του κόμματος
Κ.Καραμανλής με την κοινή τους παρουσία στο ετήσιο μνημόσυνο του Κωνσταντίνου
Καραμανλή, που τελέστηκε το πρωί της Παρασκευής στο Ίδρυμα Καραμανλή στη
Φιλοθέη.
Στην τελετή έδωσε το «παρών» σύσσωμη η ΝΔ, καθώς για πρώτη φορά αποφασίστηκε
από το ΔΣ του Ιδρύματος να μην γίνει η επιμνημόσυνη δέηση σε κλειστό κύκλο, αλλά να
ανοίξουν τις πόρτες του Ιδρύματος σε βουλευτές, υπουργούς και κεντρικούς παράγοντες
της ΝΔ.
Βενιζέλος: Η πραγματικότητα δεν είναι ποτέ εκβιαστική
Απάντηση σε όσους τον επέκριναν για το δίλημμα αναφορικά με τα ποσοστά της «Ελιάς»
στις ευρωεκλογές έδωσε από τη συνεδρίαση της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ ο Ευάγγελος Βενιζέλος.
Όπως είπε χαρακτηριστικά, «η περιγραφή της πραγματικότητας δεν είναι ποτέ
εκβιαστική». «Τι είναι εκβιαστικό; Η περιγραφή της κατάστασης, της αλήθειας;
Εκβιαστικό είναι το απατηλό ανάμεσα σε μια δύσκολη πραγματικότητα που τώρα μας
βγάζει από την κρίση και μια ψευδαίσθηση, ένα τεχνητό παράδεισο» πρόσθεσε .
Αυτό το ψευτοδίλημμα είναι εκβιασμός τόνισε ο κ. Βενιζέλος, διότι κανείς δε θα διαλέξει
το δύσκολο δρόμο. Ο κ. Βενιζέλος διεμήνυσε ότι στις εκλογές δεν κρίνεται μόνο η
σταθερότητα της κυβέρνησης, κρίνεται η πορεία της χώρας. Τόνισε επίσης πως θέτει με
ευθύτητα θέμα αντοχής της κυβέρνησης, κάτι που «άλλωστε κυριαρχεί στη σκέψη των
ίδιων των βουλευτών της πλειοψηφίας και του ΠΑΣΟΚ».
Υπερ-θωρακισµένη κεφαλαιακά η Εθνική Τράπεζα
Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε σήµερα, Παρασκευή, την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας
του διεθνούς βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος σε θεσµικούς και λοιπούς ειδικούς επενδυτές
µέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στα πλαίσια της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου ύψους 2,5 δισ.
ευρώ.
Η τράπεζα ανακοίνωσε πως διέθεσε και σκοπεύει να εκδώσει 1.136.363.637 νέες κοινές
μετοχές, στην τιμή των 2,20 ευρώ ανά μετοχή, για την άντληση συνολικού ποσού
κεφαλαίων ύψους 2,5 δισ. ευρώ.
Ξεκινούν τα δρομολόγια τρένων από τον ΟΛΘ στα Βαλκάνια
Με σημαντική άνοδο στη διακίνηση των κοντέινερς ολοκληρώθηκε το πρώτο τρίμηνο του
2014 για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, κάτι που οδηγεί σε εκτίμηση για αύξηση του
τζίρου, αλλά και της κερδοφορίας της ΟΛΘ ΑΕ. Η διακίνηση κοντέινερς μέσω του Σταθμού
Εμπορευματοκιβωτίων διαμορφώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου
σε 77.141 TEUs, αυξημένη κατά 16,33%, έναντι του πρώτου τριμήνου του 2013. Αύξηση
κατά 2,93% καταγράφει η διακίνηση του γενικού φορτίου, ενώ μείωση σημείωσαν το
ξηρό χύδην φορτίο (-9,34%) και το συμβατικό φορτίο (-6,3%). Η συνολική διακίνηση
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φορτίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης διαμορφώθηκε το πρώτο τρίμηνο του έτους σε
1.682.356 τόνους, αυξημένη έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος κατά 0,67%.
Με βάση την ποσοτική διακύμανση, αλλά και το είδος των φορτίων που διακινήθηκαν
στο πρώτο τρίμηνο, η διοίκηση της ΟΛΘ ΑΕ εκτιμά ότι οι πωλήσεις και τα κέρδη της
εταιρίας στο συγκεκριμένο διάστημα θα καταγράψουν αύξηση πέριξ του 4%. Στο μεταξύ,
ολοκληρώθηκε η παραχώρηση χώρου από την ΟΛΘ ΑΕ στο υπουργείο Οικονομικών, ώστε
να στεγαστούν στο λιμάνι τα τελωνεία της Θεσσαλονίκης, κάτι που αναμένεται να
ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες. Πρόκειται για πρωτοβουλία που δημιουργεί
καλύτερες συνθήκες για τους συναλλασσόμενους με τις τελωνιακές υπηρεσίες, αλλά και
για τους χρήστες του λιμανιού, οι οποίοι θα γλιτώσουν την ταλαιπωρία των
μετακινήσεων από υπηρεσία σε υπηρεσία.
Την Κυριακή το ‘Sail for pink’
Με μια μεγάλη γιορτή σε θάλασσα και σε στεριά ο Σύλλογος Γυναικών με καρκίνο του
μαστού «Άλμα Ζωής» νομού Θεσσαλονίκης διοργανώνει την εκστρατεία “Sail for pink”,
που έχει σαν σκοπό τη διάδοση του μηνύματος ότι ο καρκίνος του μαστού μπορεί να
νικηθεί. Ο συμβολικός ιστιοπλοικός αγώνας με παράλληλες δράσεις στεριάς θα ξεκινήσει
στις 11.00 π.μ., την Κυριακή 11 Μαΐου. Ο Σύλλογος εμπνευσμένος από την περσινή
επιτυχία επιχειρεί να καθιερώσει το “Sail for pink” ως θεσμό μέσα από σειρά
εκδηλώσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στηρίζει
το ' Άλμα Ζωής' .
Στόχος του “Sail for pink” είναι: η ενημέρωση στο ευρύ κοινό για τον καρκίνο του μαστού
και απομυθοποίηση του, η συγκέντρωση χρημάτων για τους σκοπούς του σωματείου
'Άλμα Ζωής' νομού Θεσσαλονίκης και η επαφή του κόσμου με την ιστιοπλοΐα και την
θάλασσα και την διάδοση του αθλήματος της ιστιοπλοΐας και των αξιών που αυτή
πρεσβεύει, αλλά και εμμέσως την ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού στην περιοχή του
Β. Αιγαίου.
Economist: Στην τελευταία θέση στην Ευρώπη το εκπαιδευτικό σύστημα της
Ελλάδας
Στην τελευταία θέση στην Ευρώπη και στην 33η στον κόσμο κατατάσσεται το
εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας, σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη του
εκδοτικού οίκου Pearson για λογαριασμό του ιδρύματος Economist Intelligence Unit.
Η θέση της Ελλάδας είναι η χειρότερη ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες στην αξιολόγηση,
η οποία περιλαμβάνει 39 χώρες και μια περιοχή (το Χονγκ Κονγκ), ενώ παραμένει
αμετάβλητη σε σχέση με την αξιολόγηση του ίδιου οίκου το 2013. To καλύτερο
εκπαιδευτικό σύστημα στον κόσμο κατέχει η Νότιος Κορέα, ενώ το καλύτερο στην
Ευρώπη η Φινλανδία. Πιο συγκεκριμένα οι 10 χώρες με τα καλύτερα εκπαιδευτικά
συστήματα στον κόσμο είναι οι Νότιος Κορέα, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη, Χονγκ Κονγκ – Κίνα,
Φινλανδία, Μ. Βρετανία, Καναδάς, Ολλανδία, Ιρλανδία, Πολωνία.
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Δουλειά σε κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων έπιασε ο Μπερλουσκόνι
Την ποινή του -καταδίκη σε κοινωφελή εργασία για έναν χρόνο- άρχισε να εκτίει ο Σίλβιο
Μπερλουσκόνι, δίνοντας το «παρών» σε κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων.
«Όνειρό μας να σε δούμε στη φυλακή» του φώναξε άνδρας που τον περίμενε, ενώ ο ίδιος
ο Μπερλουσκόνι δεν χάρισε ούτε ένα νεύμα στο πλήθος φωτογράφων και ρεπόρτερ που
τον περίμεναν.

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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