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Αλλάζει η ημερομηνία υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ
Με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Μαυραγάνη, ορίζεται ότι η
περιοδική δήλωση ΦΠΑ θα υποβάλλεται πλέον μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
επομένου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση.
Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών.
Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι αντί για τις 20 του μήνα που είναι η υφιστάμενη προθεσμία,
οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν χρονικό περιθώριο μέχρι το τέλος του εκάστοτε μήνα.
Για την πληρωμή του ΦΠΑ ούτως ή άλλως μετά την ψήφιση του τελευταίου νόμου
υπάρχει χρονικό περιθώριο μέχρι το τέλος του μήνα. Μάλιστα, ο ΦΠΑ μπορεί να
πληρωθεί σε δύο δόσεις χωρίς προσαύξηση καθώς καταργήθηκε η προσαύξηση του 2%.
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ΤΑΙΠΕΔ: Τρέχει ο διαγωνισμός πώλησης του 67% του ΟΛΘ
Ξεκινά η διαδικασία πώλησης του 67% του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης και οι
υποψήφιοι επενδυτές έχουν έως τις 5 Ιουνίου προθεσμία για την υποβολή Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την προκήρυξη που δημοσιοποίησε το Ταμείο Αξιοποίησης
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Η προκήρυξη του διαγωνισμού έρχεται
τέσσερις ημέρες μετά την ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ ότι «απαιτείται περαιτέρω
ενημέρωση των αρμόδιων φορέων και πολιτικών κομμάτων, πριν την έναρξη του
διαγωνισμού αξιοποίησης του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε».
Σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν ίδια
κεφάλαια άνω των 150 εκατ. ευρώ κατά την τελευταία τριετία, και κατά την ίδια περίοδο
να έχουν λειτουργήσει τουλάχιστον δύο τερματικούς σταθμούς, σε τουλάχιστον δύο
χώρες, οι οποίοι εμφάνισαν: (α) συνολική ετήσια κίνηση τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου
(1.000.000) TEU για όλους τους τερματικούς σταθμούς και τουλάχιστον ένα σταθμό
εμπορευματοκιβωτίων με ετήσια κίνηση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) TEU και άνω,
ή εναλλακτικά, (β) συνολική ετήσια κίνηση τουλάχιστον 8 εκατομμυρίων τόνων χύδην
φορτίου και τουλάχιστον ένα σταθμό χύδην φορτίου με ετήσια κίνηση 4 εκατομμυρίων
τόνων και άνω, ή, εναλλακτικά, (γ) τουλάχιστον ένα σταθμό πολλαπλών χρήσεων με
ετήσια κίνηση 5 εκατομμυρίων τόνων μη-μοναδοποιημένου/γενικού φορτίου και άνω.
Σημειώνεται ότι, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα διευκρινίσεων επί τις διαδικασίας έως τις
26 Μαΐου.
Στουρνάρας: Δεν φεύγω από το υπουργείο Οικονομικών
Να δώσει τέλος στα σενάρια περί μετακίνησής του από το υπουργείο Οικονομικών στην
Τράπεζα της Ελλάδος επιχείρησε ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας,
δηλώνοντας σε πηγαδάκι με κοινοβουλευτικούς συντάκτες στον διάδρομο της Βουλής ότι
δεν θα φύγει από το κτίριο της οδού Νίκης. Επίσης, έκανε γνωστό ότι στις
διαπραγματεύσεις για την μείωση του δημοσίου χρέους, που θα ξεκινήσουν μόλις
δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία της Eurostat, θα είναι επικεφαλής της διαπραγμάτευσης ο
ίδιος.
Επίσης, ο κ. Στουρνάρας ανακοίνωσε ότι το μεσοπρόθεσμο σχέδιο 2015-2017 θα πρέπει
να έχει ψηφιστεί από τη Βουλής έως τις 5 Μαΐου 2014 και όπως δήλωσε δεν πρόκειται να
περιλαμβάνει νέα μέτρα.
Με «κλειδωμένο» το όνομα Ζαγοράκη, παρουσιάζεται η ευρωλίστα της ΝΔ
Με μόνη βέβαιη την υποψηφιότητα του άλλοτε αρχηγού της Εθνικής Θοδωρή Ζαγοράκη,
παρουσιάζεται την Μεγάλη Τρίτη το ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ, στο πλαίσιο της
συνεδρίασης της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.
Τα πρόσωπα που -κατά τις πληροφορίες- συγκροτούν την ευρωλίστα δείχνουν ότι
στόχος της ηγεσίας του κόμματος είναι η ριζική ανανέωσή της.
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Προεκλογική σκοπιμότητα πίσω από τις εξαγγελίες Σαμαρά βλέπει ο Κουβέλης
Προφανή προεκλογική σκοπιμότητα «βλέπει» ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ Φώτης Κουβέλης
πίσω από τις εξαγγελίες του Αντώνη Σαμαρά για τους αστέγους. Αν και παραδέχεται ότι η
χρήση των 20 εκατ. από το πρωτογενές πλεόνασμα για δράσεις στήριξης των αστέγων
είναι ένα μέτρο ανακούφισης, ο κ. Κουβέλης υποστηρίζει πως όταν αυτό «γίνεται με
τρόπο προφανούς προεκλογικής σκοπιμότητας, αναδεικνύεται το έλλειμμα κατανόησης
του προβλήματος που έχει η κυβέρνηση».
Ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς παρατηρεί πως η Ελλάδα είναι η μοναδική
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν διαθέτει δίκτυο κοινωνικής στέγασης και η μόνη
που δεν έχει θεσμοθετήσει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είτε σε εθνικό, είτε σε τοπικό
επίπεδο.
«Το ζητούμενο για τη χώρα μας είναι η κάλυψη αυτών των στοιχειωδών αναγκών για
τους πολίτες που αντιμετωπίζουν συνθήκες ακραίας φτώχειας και η ταυτόχρονη
υποστήριξη τους για την κοινωνικοοικονομική ένταξη, μέσα από σταθερά
χρηματοδοτούμενες δράσεις», συμπληρώνει.
Μεγάλη πτώση του επιτοκίου στα τρίμηνα έντοκα
Σημαντική αποκλιμάκωση απόδοσης παρατηρήθηκε κατά τη σημερινή δημοπρασία
εντόκων γραμματίων από τον ΟΔΔΗΧ, κατά την οποία αντλήθηκαν 1,625 δισ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους,
κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, που διενεργήθηκε
σήμερα για τη συγκέντρωση ποσού ύψους 1,25 δισ. ευρώ, η απόδοση διαμορφώθηκε στο
2,45% έναντι 3,10% της αντίστοιχης προηγούμενης δημοπρασίας στις 18 Μαρτίου 2014.
Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 3,416 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το
ζητούμενο ποσό κατά 2,73 φορές και έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του
δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 375
εκατομμυρίων ευρώ.Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών
Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η
Τρίτη 22 Απριλίου 2014.
Τα κέρδη για μισθωτούς και επιχειρήσεις από τη μείωση των εισφορών
«Κατά 1,2 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι θα μειωθεί το μη μισθολογικό κόστος για τις
επιχειρήσεις από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που θα ισχύσει από την 1η
Ιουλίου. Η μείωση του βάρους αναμένεται να δημιουργήσει περιθώρια για τη δημιουργία
περισσότερων από 30.000 θέσεων εργασίας και να καλυφθεί έτσι ένα μεγάλο μέρος της
απώλειας εσόδων για το ασφαλιστικό σύστημα».
Αυτό υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Π.Κοκκόρης,
μιλώντας στο Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν
οι αλλαγές που έρχονται με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, για εργοδότες και
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εργαζομένους, αλλά και τα προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την προώθηση
της απασχόλησης.
ΕΣΕΕ: Ελαφρώς φθηνότερο φέτος το πασχαλινό τραπέζι
Ελαφρώς φθηνότερο θα είναι φέτος το πασχαλινό τραπέζι, όπως προκύπτει από
δειγματοληπτικούς ελέγχους του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ (ΙΝΕΜΥ
– ΕΣΕΕ) σε σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές και στη Βαρβάκειο.
Σύμφωνα με τους ελέγχους, η τιμή των κρεατικών είναι κατά 4,51% φθηνότερη, η τιμή
του αρνιού εμφανίζεται χαμηλότερη κατά 5,26%, ενώ τα λαχανικά και τα φρούτα
καταγράφουν οριακές πτωτικές τάσεις της τάξεως του 2,18%. Ο μέσος όρος μεταβολής
των τιμών αναφορικά με τα κρεατικά, τα νηστίσιμα εδέσματα και τα λαχανικά – φρούτα
μεταξύ των ετών 2014 και 2013, βαίνει οριακά μειούμενος (-2,54%), σε αντίθεση με τα
διάφορα είδη σούπερ μαρκετ, τα οποία κινούνται σε αυξητικά επίπεδα (10,91%).
Φύτρωσε το πρώτο Green Spot στη Θεσσαλονίκη
Ένας μικρός φορητός κήπος, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως παγκάκι για να
ξεκουράζονται οι περαστικοί, "φύτρωσε" στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για το
πρώτο "Green Spot", το οποίο τοποθετήθηκε στην άκρη της οδού Παλαιών Πατρών
Γερμανού, καταλαμβάνοντας μια θέση ελεγχόμενης στάθμευσης. Η λογική στην οποία
βασίζεται η ιδέα των "green spots" είναι ότι μπορούν τακτικά να μετακινηθούν σε
διάφορα σημεία, καθώς και να ανανεωθούν, με νέα εποχιακά φυτά.
Στόχος αυτών των μικρών κινούμενων κήπων είναι να ενισχύσουν το αστικό πράσινο
προσφέροντας μια "όαση" μέσα στην πόλη, με το σχέδιο να βασίζεται στο επιτυχημένο
παράδειγμα των "parkmobiles" του San Francisco. Στη Θεσσαλονίκη η ιδέα εντάσσεται σε
μια ευρύτερη καμπάνια υπό τον τίτλο "React Now 4 Thess", υλοποιείται από τη
Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Θεσσαλονίκης και το κόστος
καλύπτεται από χορηγούς.
Από τις 24 Μαΐου μέχρι την 1η Ιουνίου η 48η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας
Από τις 24 Μάιου έως την 1η Ιουνίου θα διαρκέσει η 48η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, που
έχει καθιερωθεί ως τόπος συνάντησης εμπόρων, παραγωγών και καταναλωτικού κοινού.
Η έκθεση στοχεύει στην προβολή των επιχειρήσεων όλων των κλάδων, στη δημιουργία
εμπορικών επαφών και συναντήσεων, στην ενημέρωση των καταναλωτών και στην
προώθηση των πωλήσεων. Φέτος η έκθεση χωρίζεται σε κλαδικούς τομείς για
πληρέστερη πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Ο διαχωρισμός της
έκθεσης θα γίνει με βάση τους παρακάτω τομείς: Δόμηση – Κατοικία, ΕνέργειαΤεχνολογία Περιβάλλοντος, Αυτοκίνητο - Μοτοσυκλέτα –Σκάφος – Αξεσουάρ, ΓεωργίαΚτηνοτροφία, Τρόφιμα-Ποτά, Τουρισμός- Αγροτουρισμός. Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες της Π.Ε.Λ.
στα τηλέφωνα 22310-22704 και 28063 και την κα. Εύη Κέππα.
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Ifo: Η κρίση παραμένει
Οι καλές ειδήσεις από την Ευρωζώνη πληθαίνουν, η ύφεση υποχωρεί και τα
προγράμματα οικονομικής στήριξης οδεύουν προς το τέλος. Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί
τονίζουν ότι η κρίση δεν έχει ξεπεραστεί, όπως γράφει η Deutsche Welle.
Το 2014 φαίνεται ότι είναι χρονιά καμπής για την Ευρωζώνη. Μετά από δύο χρόνια, οι 18
χώρες - μέλη της αναμένεται να σημειώσουν μία ελαφρά ανάπτυξη της τάξης του 1%.
Αυτό, σε συνδυασμό και με την αποχώρηση της Ιρλανδίας και της Ισπανίας από τους
μηχανισμούς οικονομικής στήριξης, αποτελεί μεν ενθαρρυντικό στοιχείο, ωστόσο, δεν
μπορεί να εκληφθεί ως μήνυμα οριστικής υπέρβασης της κρίσης στο σύνολό της,
σύμφωνα με τον επικεφαλής του οικονομικού ινστιτούτου Ifo του Μονάχου. Όπως εξηγεί
ο Χανς-Βέρνερ Ζιν, «εξομαλύναμε ή περιορίσαμε την χρηματοοικονομική κρίση,
καθησυχάζοντας τους επενδυτές με μία συλλογική υπόσχεση διάσωσης, όμως η κρίση
στην πραγματική οικονομία δεν επιλύεται με αυτόν τον τρόπο. Η μαζική ανεργία
διατηρείται. Η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα περιορίστηκε κατά 30% σε σύγκριση
με την προ κρίσης εποχή».
Η Μόσχα αρνείται ότι υποκινεί αποσχιστικές εντάσεις στην ανατολική Ουκρανία
Για «μεγαλύτερο κόστος» σε βάρος της Ρωσίας λόγω της ουκρανικής κρίσης
προειδοποίησε ο αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα το Κρεμλίνο κατά τη διάρκεια
τεταμένης τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
Από την πλευρά του ο ρώσος πρόεδρος απέρριψε ως «εικασίες» που βασίζονται σε
«αναξιόπιστες πηγές» τις κατηγορίες ότι η Μόσχα υποκινεί τις ταραχές στην ανατολική
Ουκρανία. Η σαφής αναφορά του Λευκού Οίκου για νέα μέτρα σε βάρος της Μόσχα
ακολουθεί την πρόθεση της ΕΕ να διευρύνει τη λίστα των ρώσων αξιωματούχων, στους
οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις, αλλά και την διαβεβαίωση του γάλλου προέδρου
Φρανσουά Ολάντ για επιδίωξη «αποφασιστικών και διαβαθμισμένων κυρώσεων» σε
συντονισμό με τις ΗΠΑ.
Την ίδια ώρα, φιλορώσοι ένοπλοι έχουν πάρει τον έλεγχο κτηρίων σε δέκα πόλεις στην
ανατολική Ουκρανία. Στην τηλεφωνική συνομιλία που είχαν τη νύχτα προς Τρίτη (ώρα
Ελλάδας) Ομπάμα και Πούτιν, οι δύο πλευρές συμφώνησαν μεν ότι θα συνεχίσουν τις
διπλωματικές προσπάθειες εν όψει των συνομιλιών στη Γενεύη την Πέμπτη για την
ουκρανική κρίση.
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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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