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Μείωση 20,7% κατέγραψε το Φεβρουάριο η οικοδομική δραστηριότητα
Μείωση 20,7% κατέγραψε το Φεβρουάριο η οικοδομική δραστηριότητα σύμφωνα με
στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα Δευτέρα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
Ειδικότερα, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής-δημόσιας)
στο σύνολο της χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε
983 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 162,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 716,6
χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 20,7% στον αριθμό των
οικοδομικών αδειών, κατά 15,1% στην επιφάνεια και κατά 5,9% στον όγκο, σε σχέση με
τον αντίστοιχο μήνα του 2013.
Το μέγεθος ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε
975 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 161,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 711,6
χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 20,7% στον αριθμό των
οικοδομικών αδειών, κατά 14,6% στην επιφάνεια και κατά 5,0% στον όγκο, σε σχέση με
τον αντίστοιχο μήνα του 2013.
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Στα 858 ευρώ ο μέσος φόρος των χρεωστικών εκκαθαριστικών
Μηδενικά είναι 1 στα 2 εκκαθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων, όπως προκύπτει
από τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Έως σήμερα έχουν υποβληθεί περισσότερες από 432.000 φορολογικές δηλώσεις εκ των
οποίων οι 428.271 δηλώσεις έχουν ήδη εκκαθαριστεί. Σύμφωνα με το in.gr, το 31,4% των
εκκαθαριστικών σημειωμάτων (134.563) είναι χρεωστικά, δηλαδή οι φορολογούμενοι θα
πληρώσουν με τα έως τώρα στοιχεία, κατά μέσο όρο 858 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο 20%
είναι πιστωτικό (86.011 σημειώματα) και οι φορολογούμενοι θα έχουν κατά μέσο όρο
επιστροφή φόρου 197 ευρώ. Η υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών
προσώπων για το οικονομικό έτος 2014 θα γίνεται έως τις 30 Ιουνίου.
Σύγκρουση ΝΔ με ΣΥΡΙΖΑ για τη Νέα Ελλάδα
Πόλεμος έχει ξεσπάσει μεταξύ της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ για τη χρήση του όρου «νέα
Ελλάδα». Η ΝΔ υποστηρίζει ότι ο όρος είναι δικός της και μέσα στην ένδεια ιδεών του
ΣΥΡΙΖΑ εκείνος τον καπηλεύεται, χρησιμοποιώντας τον ως σύνθημα. Πάντως, ο ΣΥΡΙΖΑ
έχει προχωρήσει στη δημιουργία ιστότοπου με τον τίτλο «Νέα Ελλάδα», ενώ την έννοια
που δίνει το κόμμα στον όρο εξηγεί ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του.
«Η Νέα Ελλάδα δεν υπακούει στους υπαλλήλους της Μέρκελ και της τρόικας. Πιστεύει
στις αξίες της. Στηρίζεται στους ανθρώπους της. Έχει τη δημοκρατία σημαία της»
υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη που παραχώρησε στο ειδησεογραφικό
site «Νέα Ελλάδα» που άρχισε να λειτουργεί στις 20:00 την Κυριακή. Στη συνέντευξή του,
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον ελληνικό λαό να διαλέξει: «Ποια Ελλάδα θέλει. Την
παλιά Ελλάδα ή την Νέα Ελλάδα;» τονίζοντας ότι «για πρώτη φορά στην ιστορία, η
Αριστερά μπορεί να κερδίσει τις εκλογές. Ο λαός γράφει ιστορία. Αυτές οι εκλογές είναι
δημοψήφισμα. Θέλουμε την ανοιχτή θάλασσα της Νέας Ελλάδας, ή το βάλτο της παλιάς
Ελλάδας;».
Παρουσιάζεται εντός της εβδομάδας το νέο Εθνικό Αναπτυξιακό Πρότυπο
Μείωση των φορολογικών βαρών και αλλαγές στην παραγωγική δομή της Ελλάδος
προβλέπει το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο που θα παρουσιάσει εντός της εβδομάδας ο
πρωθυπουργός Αντ. Σαμαράς. Σύμφωνα με όσα έχουν ήδη γίνει γνωστά βάρος το σχέδιο
με τίτλο «Ελλάδα 2021: Το νέο Εθνικό Αναπτυξιακό Πρότυπο» θα δίνει βάρος στον
τουρισμό, στην ενέργεια, στο διαμετακομιστικό εμπόριο και στις συνδυασμένες
μεταφορές, στην πρωτογενή παραγωγή και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, στη
έρευνα και στην καινοτομία, στην βιομηχανία φαρμάκων, στην βιομηχανία μετάλλων και
δομικών υλικών και στην ναυτιλία.
Το νέο Εθνικό Αναπτυξιακό Πρότυπο προβλέπει φορολογικές ελαφρύνσεις αρχής
γενομένης από το 2015. Συγκεκριμένα προβλέπει ότι θα μειωθεί σταδιακά η φορολογία
των κερδών επιχειρήσεων, ότι θα επέλθει σταδιακή μείωση των φορολογικών
συντελεστών των φυσικών προσώπων, ότι θα μειωθούν οι φόροι που επιδρούν στο
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κόστος παραγωγής, ότι θα υπάρξουν φορολογικές ελαφρύνσεις σε έρευνα και καινοτομία
και ότι θα μειωθούν περαιτέρω οι ασφαλιστικές εισφορές.
Σε «B-» από «CC» αναβάθμισε την Ελλάδα η Rating and Investment
Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας σε «B-» από «CC»
προχώρησε σήμερα Δευτέρα ο ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης R&I (Rating and Investment
Information), διατηρώντας σταθερές τις προοπτικές. Ο οίκος αξιολόγησης θεωρεί ότι η
Ελλάδα ανακάμπτει με τη δημοσιονομική εξυγίανση να προχωρεί όπως είχε
προγραμματιστεί και το πρωτογενές ισοζύγιο να καθίσταται θετικό.
«Το δημόσιο χρέος είναι τεράστιο σε σχέση με το ΑΕΠ, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα
αρχίσει να μειώνεται μέσα σε ένα ή δύο χρόνια σε συνδυασμό με τη βελτίωση της
δημοσιονομικής εξισορρόπησης», σημειώνει ο οίκος.
Στ.Θεοδωράκης: Ανοιχτός σε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ
Ανοιχτός στο ενδεχόμενο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ο επικεφαλής του
Ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης. Σε συνέντευξη που δημοσιεύεται τη Δευτέρα, στην
Εφημερίδα των Συντακτών, επικρίνει τον Ευ.Βενιζέλο για το «εκβιαστικό δίλημμα» που
θέτει προς τους πολίτες, ενώ εξαπολύει βολές κατά του Αντ.Σαμαρά για την επιλογή
παλαιών στελεχών για καίριες θέσεις, σημειώνοντας ότι «ίσως εννοεί τη σταθερότητα
στα πρόσωπα».
Ερωτηθείς για τη φράση του Αλέξη Τσίπρα «σε αυτή τη ζωή έχω μάθει να μην λέω
"ποτέ"», όταν είχε ερωτηθεί για τη συνεργασία με το Ποτάμι, ο Σταύρος Θεοδωράκης
απαντά: «Κι εγώ το επαναλαμβάνω αυτό. Η χώρα για εμάς χρειάζεται μεγάλες
συνεργασίες. Με ποιον θα συνεργαστεί ο Τσίπρας; Με το ΚΚΕ που τον καταγγέλλει ως
δεκανίκι του συστήματος; Με τους Ανεξάρτητους Έλληνες που δεν έχουν καμία σχέση με
την κοσμοθεωρία της Αριστεράς; Πρέπει λοιπόν να καταλάβει η Αριστερά ότι η λύση
είναι οι συνεργασίες.»
Μήνυμα Γεωργιάδη στα διαγνωστικά κέντρα που θα κάνουν επίσχεση εργασίας
Σε επίσχεση εργασίας προχωρούν από σήμερα τα διαγνωστικά κέντρα και οι
εργαστηριακοί γιατροί αντιδρώντας στον συρρικνωμένο προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ σε
ό,τι αφορά στις εργαστηριακές εξετάσεις. Μιλώντας στην ΝΕΡΙΤ, ο υπουργός Υγείας,
Άδωνις Γεωργιάδης, κάλεσε τους ασφαλισμένους να πάνε για εξετάσεις μετά τις 12:00
καθώς όπως είπε το υπουργείο θα ζητήσει εγγράφως σε όλα τα διαγνωστικά κέντρα να
δηλώσουν αν θα λειτουργήσουν ή όχι.
Ο κ. Γεωργιάδης, διεμήνυσε ότι όσα διαγνωστικά κέντρα δε λειτουργήσουν, «δε θα είναι
συμβεβλημένα ούτε τώρα, ούτε στον αιώνα τον άπαντα». Πρόσθεσε επίσης, πως η
επίσχεση εργασίας δεν έχει νόημα καθώς οι συμβάσεις τους έχουν λήξει. «Σήμερα θα
παρουσιάσουμε τους όρους της νέας συμβάσεως», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης, καθώς
σήμερα θα γίνει η κρίσιμη συνάντηση για το θέμα, με τους εκπροσώπους του
Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και των παρόχων του ΕΟΠΥΥ.
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Δυσαρεστημένοι με τη ζωή τους οι 7 στους 10 Έλληνες
Τα αρνητικά συναισθήματα της πλειοψηφίας των πολιτών σε σχέση με τη ζωή τους, την
οικονομική τους κατάσταση, αλλά και το μέλλον τους, καταγράφει το δεύτερο μέρος της
έρευνας πολιτικής συγκυρίας της Public Issue που δημοσιεύεται σήμερα στην ‘Εφημερίδα
των Συντακτών’. Ειδικότερα, 7 στους 10 δηλώνουν δυσαρεστημένοι από την ζωή που
ζουν σήμερα. Όσον αφορά το πως αισθάνονται όταν σκέπτονται το μέλλον τους «τα
επόμενα χρόνια», το 71% δηλώνει ανασφαλές και μόνο το 26% ασφαλές.
Όταν οι ερωτώμενοι καλούνται να εκφράσουν τις εκτιμήσεις τους για την προσωπική
οικονομική κατάστασή τους, σε ποσοστό 73% απαντούν ότι έχει χειροτερέψει, το 24%
δηλώνει ότι παραμένει η ίδια, ενώ μόλις το 3% δηλώνει ότι έχει καλυτερέψει. Σε ότι
αφορά την ανεργία, η εκτίμηση των πολιτών για την εξέλιξή της στους επόμενους 12
μήνες, είναι: σε ποσοστό 49% πιστεύουν ότι θα αυξηθεί, το 28% ότι θα μείνει η ίδια και
το 23% ότι θα μειωθεί.
Νέα υποχώρηση της ύφεσης στο τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2014
Υποχώρηση της ύφεσης στο τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2014 θα καταδεικνύουν τα
στοιχεία για τους Τριμηνιαίους Εθνικούς Λογαριασμούς που θα δημοσιοποιήσει η
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) την προσεχή Πέμπτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ θα τοποθετούν την ύφεση για το πρώτο τρίμηνο του 2014 στο
1,3% - 1,4%, έναντι ύφεσης 6% στο πρώτο τρίμηνο του 2013. Αυτό συνεπάγεται πως το
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν στο πρώτο τρίμηνο του 2014 διαμορφώθηκε σε 36,7 δισ.
ευρώ, έναντι 37,2 δισ. ευρώ στο τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2013.
Σημειώνεται πως ήδη από το δεύτερο τρίμηνο του 2013 καταγράφεται διαρκής
αποκλιμάκωση της υφέσεως στην ελληνική οικονομία, ως αποτέλεσμα της διαρκούς
σταθεροποίησης των οικονομικών συνθηκών.
Ποιες αλλαγές έρχονται στη φορολογική διοίκηση έως το 2017
Η μεγιστοποίηση των δημοσίων εσόδων, ο εντοπισμός, η καταπολέμηση και η τιμωρία
της αποφυγής και διαφυγής φόρων και τελών, η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
και η ενίσχυση της εκούσιας συμμόρφωσης, αλλά και η αποτελεσματικότερη και
αξιόπιστη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση συνιστούν τους βασικούς στόχους της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για την περίοδο έως το 2017. Δίνοντας στη
δημοσιότητα το πρώτο στρατηγικό σχέδιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
για την περίοδο 2013- 2017 ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Χ.Θεοχάρης τόνισε
πως με αυτό ορίζεται μία ξεκάθαρη στρατηγική κατεύθυνση για τη φορολογική και
τελωνειακή διοίκηση και τίθενται οι στόχοι, οι άξονες παρέμβασης και οι προτεραιότητες
όπου θα βασίσουμε όλες τις μελλοντικές μας ενέργειες.
«Το σχέδιο αυτό, που θα εξειδικευθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες από το
Επιχειρησιακό Σχέδιο της Γενικής Γραμματείας, έρχεται επιπλέον να ολοκληρώσει και να
διαρθρώσει ένα ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, και έχει
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ως στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των λειτουργιών
μας» τόνισε.
Το ΒΕΘ επιδοτεί τα μέλη του για συμμετοχή στην alexpo 2014
Σε τέσσερις θεματικές ημέρες (τουρισμού, πρωτογενούς τομέα, καινοτομίας &
μεταποίησης, λιμανιού) διαρθρώνεται η 16η Διεθνή Έκθεση Αλεξανδρούπολης “alexpo
2014”. Η διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 24 Ιουνίου στο λιμένα
Αλεξανδρούπολης, τελεί υπό την αιγίδα του επιμελητηρίου Έβρου.
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) στο πλαίσιο της εκθεσιακής του
πολιτικής προτίθεται να επιδοτήσει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων μελών του. Πιο
συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις-μέλη του ΒΕΘ που θα συμμετέχουν με ατομικό stand 12 τ.μ.
θα επωφεληθούν από την ειδική εκπτωτική τιμή (48,00 ευρώ/τ.μ.) και την επιδότηση
του επιμελητηρίου. Βασική προϋπόθεση επιδότησης μιας επιχείρησης είναι να μην έχει
χρηματοδοτηθεί από το ΒΕΘ για συμμετοχή της σε έκθεση εσωτερικού ή εξωτερικού τα
τρία τελευταία χρόνια.
Όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να συμμετέχουν παρακαλούμε να δηλώσουν το ενδιαφέρον
τους στον υπεύθυνο επικοινωνίας κρατήσεων περιπτέρων, Νίκο Νεγιάννη, τηλέφωνο :
25510 35848, εσωτερικό 22.
Το Λονδίνο «πρωτεύουσα» των δισεκατομμυριούχων
Το Λονδίνο φιλοξενεί τους περισσότερους δισεκατομμυριούχους από οποιαδήποτε άλλη
πόλη του κόσμου και η Βρετανία έχει τους περισσότερους πολυεκατομμυριούχους ανά
κάτοικο, σε σύγκριση με άλλες χώρες, σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη
δημοσιότητα το Σάββατο. Με βάση την έρευνα που διενεργήθηκε για λογαριασμό της
εφημερίδας Sunday Times, στο Λονδίνο ζουν 72 δισεκατομμυριούχοι.
Ακολουθεί η Μόσχα, την οποία έχουν επιλέξει ως μόνιμη κατοικία τους 48
δισεκατομμυριούχοι. Τις επόμενες θέσεις καταλαμβάνουν η Νέα Υόρκη με 43, το Σαν
Φρανσίσκο με 42, το Λος Άντζελες με 38 και το Χονγκ Κονγκ με 34. Οι 104
δισεκατομμυριούχοι που ζουν στη Βρετανία έχουν συνολική περιουσία 301,13 δισ. λίρες
(368,75 δισ. ευρώ). Πέρσι ήταν μόνο 88 και τα περιουσιακά τους στοιχεία ήταν
σημαντικά χαμηλότερα, φτάνοντας μόλις τα... 245,66 δισ. στερλίνες ή 300,8 δισ. ευρώ.
Στο μεταξύ, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη Βρετανία, που συχνά χρησιμοποιείται ως δείκτης
για το μέσο όρο του πλούτου, βρίσκεται σημαντικά κάτω από το όριο στο οποίο είχε
φτάσει το 2008 και δεν αναμένεται να ξαναφτάσει στο ίδιο επίπεδο πριν από το 2017.
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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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