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Κοµισιόν: Ανάπτυξη 0,6% το 2014 και 2,9% το 2015 «βλέπει» για την Ελλάδα
Στο 0,6% αναµένεται να φτάσει η ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2014 η οποία θα ενισχυθεί
περαιτέρω στο 2,9% το 2015, σύµφωνα µε τις οικονοµικές προβλέψεις που έδωσε η Επιτροπή
στη δηµοσιότητα. Ουσιαστικά η Κοµισιόν επιβεβαιώνει τις προβλέψεις που είχε κάνει στις 25
Φεβρουαρίου. Η ανάπτυξη στην ευρωζώνη θα φτάσει το +1,2% το 2014 (+1,2% επίσης το
Φεβρουάριο) η οποία θα ενισχυθεί στο 1,7% το 2015 (1,8% ήταν η εκτίµηση το Φεβρουάριο).
Για την ΕΕ οι εκτιµήσεις είναι ανάπτυξη +1,6% το 2014 (1,5% ήταν η πρόβλεψη το
Φεβρουάριο)
και
2%
το
2015
(επίσης
2%
το
Φεβρουάριο).
Πτωτική θα είναι η εξέλιξη της ανεργίας στην Ελλάδα, η οποία από 27,3% το 2013 θα µειωθεί
στο 26% το 2014 ( 25,7% εκτιµούσε η Κοµισιόν το Φεβρουάριο) και στο 24% το 2015 (24,6%
ήταν η εκτίµηση το Φεβρουάριο).
ΙΟΒΕ : Ελαφρά επιδείνωση του οικονοµικού κλίµατος τον Απρίλιο
Επιδείνωση κατέγραψε τον Απρίλιο ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος στην Ελλάδα, ωστόσο η
έντονη απαισιοδοξία των καταναλωτών αµβλύνθηκε περαιτέρω. Σύµφωνα µε την Έρευνα
Οικονοµική Συγκυρίας του Ιδρύµατος Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) ο
∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος στην Ελλάδα, µετά από ένα τρίµηνο συνεχούς βελτίωσης,
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υποχώρησε ελαφρά τον Απρίλιο και διαµορφώθηκε στις 95,4 µονάδες, από 97,5 µονάδες το
Μάρτιο, σηµειώνοντας όµως τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση από τον Οκτώβριο του 2008.
Στους επιµέρους τοµείς της οικονοµίας, οι τάσεις είναι µικτές: στις επιχειρηµατικές προσδοκίες
στις Υπηρεσίες καταγράφεται ανάκαµψη, στη Βιοµηχανία και τις Κατασκευές το κλίµα
επιδεινώνεται, ενώ στο Λιανικό Εµπόριο κυριαρχεί η σταθερότητα. Η καταναλωτική
εµπιστοσύνη πάντως, κινείται ανοδικά για δεύτερο διαδοχικό µήνα, στα λιγότερο αρνητικά
επίπεδα της τελευταίας τετραετίας.
Επί τάπητος στο Eurogroup η ελάφρυνση του ελληνικού χρέους
Το θέµα για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους θέτει επίσηµα στο Eurogroup της ∆ευτέρας
o υπουργός Οικονοµικών Γιάννης Στουρνάρας, επισηµαίνοντας ότι η Ελλάδα εκπλήρωσε τις
δεσµεύσεις της αναφορικά µε το πρωτογενές πλεόνασµα.
Η Αθήνα περιµένει µια δήλωση από το Eurogroup που θα επιβεβαιώνει ότι η Ευρώπη θα
τηρήσει τις δεσµεύσεις της, δηλαδή θα αρχίσει τη διαπραγµάτευση για τη µείωση του χρέους.
Καταργείται η υποχρέωση επίσκεψης στην ∆ΟΥ για την αλλαγή ταυτότητας
Καταργείται εφεξής η υποχρέωση των φορολογουµένων να επισκέπτονται την εφορία για την
αλλαγή της ταυτότητας τους, καθώς η διαδικασία γίνεται πλέον αυτόµατα. H Γενική
Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων ανακοίνωσε σήµερα ∆ευτέρα ότι σε συνεργασία µε την
Ελληνική Αστυνοµία, προχώρησε σε ενηµέρωση των ταυτοτήτων στο µητρώο
φορολογουµένων της. Η νέα διαδικασία, που θα ενεργοποιείται τακτικά, µειώνει το
γραφειοκρατικό κόστος αφού εξαλείφει την υποχρέωση για επίσκεψη στην ∆ΟΥ για την
αλλαγή της ταυτότητας.
Οι φορολογούµενοι που αλλάζουν την ταυτότητά τους, καλούνται να ελέγχουν στο TAXISnet
τα στοιχεία µητρώου τους για την ορθότητα της ταυτότητας. Σε περίπτωση σωστής αναγραφής
της δεν χρειάζεται να κάνουν καµία άλλη ενέργεια.
Μαυραγάνης: Στην ατζέντα η µείωση φορολογικών συντελεστών
Η µείωση των φορολογικών συντελεστών, από το 26% που είναι σήµερα στο 20% και για το
µέλλον ακόµα και 15%, βρίσκεται στις προθέσεις της κυβέρνησης, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη
ο υφυπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Μαυραγάνης, στη διάρκεια συνάντησης που είχε στη
Θεσσαλονίκη µε εκπροσώπους παραγωγικών φορέων από τη Βόρεια Ελλάδα.
Ο κ. Μαυραγάνης είπε ακόµα ότι το νέο σύστηµα πληρωµής του ΦΠΑ, που θα αρχίσει να
εφαρµόζεται από το ερχόµενο Φθινόπωρο θα «δώσει βαθιά ανάσα ρευστότητας στις
επιχειρήσεις», ενώ αναφέρθηκε στα βήµατα που έχουν γίνει στο µέτωπο του εκσυγχρονισµού
της φορολογικής νοµοθεσίας. Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι των συνδέσµων, των
επιµελητηρίων και των άλλων παραγωγικών φορέων, µεταξύ άλλων, αναφέρθηκαν στα
προβλήµατα από τη συνεχιζόµενη φυγή επιχειρήσεων από τη Μακεδονία και τη Θράκη, σε
γειτονικές βαλκανικές χώρες, την περιορισµένη ρευστότητα, ενώ ζήτησαν την επέκταση του
συµψηφισµού των οφειλών, µεταξύ ∆ηµοσίου και ιδιωτών.
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Περιορισµένη αγοραστική κίνηση στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή
Με τη φράση «µας έπεσαν πολλές οι Κυριακές και µας βαρυστοµάχιασαν» περιέγραψε ο
πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ) Κώστας Χαντζαρίδης τη χθεσινή
εικόνα της αγοράς, εξηγώντας πως καταγράφηκε περιορισµένη αγοραστική κίνηση και χαµηλή
επισκεψιµότητα. «Φαίνεται ότι το ενδιαφέρον του κόσµου για τις Κυριακές έχει ξεφουσκώσει»,
δήλωσε στο ΑΜΠΕ και συµπλήρωσε ότι πολλοί ιδιοκτήτες εµπορικών καταστηµάτων σε
κεντρικούς δρόµους της πόλης αποφάσισαν να κλείσουν νωρίς το µεσηµέρι.
Ο κ. Χαντζαρίδης είπε ακόµη πως παρόλο που ο καιρός ήταν καλός, «ακόµα και τα καφέ
ξεκίνησαν να γεµίζουν µετά τις 15:00», ενώ ανέφερε ότι δεν κυκλοφορούσε κόσµος στους
δρόµους, πλην της Τσιµισκή. Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του ΕΣΘ, «όταν το εξαιρετικό γεγονός
γίνεται καθηµερινότητα, τότε χάνει και την αίγλη του». Μάλιστα, ο κ. Χαντζαρίδης άφησε
ανοιχτό το ενδεχόµενο να µην λειτουργήσουν τα καταστήµατα στο νοµό Θεσσαλονίκης την
πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων, στις 21 Ιουλίου.
Μέσα στην εβδοµάδα το κοινωνικό µέρισµα σε 265.000 δικαιούχους
Εντός της εβδοµάδας θα χορηγηθεί το κοινωνικό µέρισµα σε 265.000 δικαιούχους που
υπέβαλαν αίτηση στην Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων έως τις 30 Απριλίου, ενώ την
Παρασκευή θα πιστωθεί η ενίσχυση και στους 75.000 ένστολους.
Το υπουργείο Οικονοµικών εξετάζει στους δικαιούχους να συµπεριληφθούν και όσοι έχουν
εισοδήµατα λίγο πάνω από τα 6.000 ευρώ -έως και 6.500 ευρώ. Εξάλλου, έχει ήδη ανακοινωθεί
ότι µε την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής
αιτήσεων, ώστε να καταβληθεί κοινωνικό µέρισµα σε όσους έµειναν άνεργοι κατά τη διάρκεια
του περασµένου έτους.
Το ΒΕΘ στην 79 ∆ΕΘ
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης προτίθεται να συµµετέχει στην 79η ∆ιεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα πραγµατοποιηθεί από 6 έως 14 Σεπτεµβρίου 2014. Οι
επιχειρήσεις-µέλη του ΒΕΘ που θα συµµετέχουν, µε ατοµικό stand 12 τετραγωνικών µέτρων,
θα επωφεληθούν από την ειδική εκπτωτική τιµή 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. Η
πραγµατοποίηση της συµµετοχής αυτής θα εξαρτηθεί από τον αριθµό των εκθετών-µελών του,
καθώς
και
από
το
συνολικό
χώρο
που
θα
καλύψουν.
Ο συνολικός αριθµός των επιχειρήσεων που θα επιδοτηθούν από το επιµελητήριο είναι
περιορισµένος και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Όσοι επιθυµούν να
συµµετέχουν µπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους άµεσα στο Γραφείο ∆ηµοσίων
Σχέσεων του ΒΕΘ (τηλέφωνο : 2310 271708, 2310271854).
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Ξεκίνησε η λειτουργία της ΝΕΡΙΤ
Στις 18:00 την Κυριακή, µε το απογευµατινό δελτίο ειδήσεων, άρχισε η λειτουργία της νέας
δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης, ΝΕΡΙΤ. Με την έναρξη της λειτουργίας της ΝΕΡΙΤ, το λογότυπο
της ∆Τ αντικαταστάθηκε από το Ν.
Νωρίτερα, το µεσηµέρι της Κυριακής, είχε αρχίσει και η λειτουργία του διαδικτυακού τόπου
της ΝΕΡΙΤ.
Νέα τραγωδία στο Αιγαίο µε µετανάστες, τουλάχιστον δύο νεκροί
Σε εξέλιξη βρίσκεται από τα ξηµερώµατα της ∆ευτέρας µεγάλη επιχείρηση του Λιµενικού για
τον εντοπισµό δεκάδων µεταναστών που επέβαιναν σε ιστιοφόρο που ανατράπηκε, ανοικτά της
Σάµου. Το γιοτ αναποδογύρισε περίπου 4,5 ναυτικά µίλια ανοιχτά του Αγίου Κωνσταντίνου
στη
Σάµο,
µε
αποτέλεσµα
να
πνιγούν
δύο
γυναίκες.
Το σκάφος στο οποίο επέβαιναν οι µετανάστες ήταν ένα σύγχρονο γιοτ µε τέσσερις
κυβερνήτες, ενώ ακολουθούσε δεµένη, όπως συνηθίζεται στα ιστιοφόρα, και µία µικρή λέµβος.
Η λέµβος έχει ήδη ρυµουλκηθεί στο Βαθύ, ενώ το ιστιοφόρο, µε τη βοήθεια δύο ρυµουλκών,
θα φτάσει στο ίδιο λιµάνι. Εκφράζονται φόβοι ότι µπορεί να υπάρχουν και άλλοι µετανάστες
εγκλωβισµένοι
εντός
του
σκάφους.
«Καθαρή» έξοδος από το πρόγραµµα στήριξης για την Πορτογαλία
Η Πορτογαλία θα βγει από το πρόγραµµα στήριξης της οικονοµίας της, το οποίο λήγει την 17η
Μαΐου, χωρίς να ζητήσει να της χορηγηθεί µια προληπτική γραµµή πιστώσεων από τους
ευρωπαίους εταίρους της, ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής ο πρωθυπουργός της χώρας
Πέδρου Πάσους Κουέλιου.
«Η κυβέρνηση αποφάσισε να βγούµε από το πρόγραµµα βοήθειας χωρίς να καταφύγουµε σε
κανένα προληπτικό πρόγραµµα» πιστώσεων από µέρους της ΕΕ, είπε ο Πάσους Κουέλιου κατά
τη διάρκεια συνέντευξη Τύπου η οποία µεταδόθηκε τηλεοπτικά. Όπως είπε ο πρωθυπουργός
της χώρας η κυβέρνηση έκρινε ότι αυτή είναι η επιλογή που «προασπίζεται µε τον καλύτερο
τρόπο τα συµφέροντα της Πορτογαλίας».
Οι 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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