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Νέα άνοδος της ανεργίας το Νοέμβριο, σκαρφάλωσε στο 28%
Στο 28% ανήλθε το εποχικά διορθωµένο ποσοστό ανεργίας το Νοέµβριο του 2013, έναντι
26,3% το Νοέµβριο του 2012 και 27,7% τον Οκτώβριο του 2013. Σύµφωνα µε την Ελληνική
Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) το σύνολο των απασχολουµένων κατά το Νοέµβριο του 2013
εκτιµάται ότι ανήλθε σε 3.550.679 άτοµα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.382.062 άτοµα, ενώ ο
οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός ανήλθε σε 3.376.643 άτοµα.
Ηλικιακά, στους νέους 15- 24 ετών η ανεργία ανήλθε σε 61,4%, µε τις επόµενες δύο θέσεις να
καταλαµβάνουν οι ηλικίες 25- 34 ετών (38,4%) και 35- 44 ετών (24,6%). Ακολουθούν, οι
ηλικίες 45- 54 ετών (21%), 55- 64 ετών (16,3%) και 65- 74 ετών (10%).
Σε επίπεδο αποκεντρωµένων διοικήσεων της χώρας, τις πρώτες θέσεις στον «µαύρο κατάλογο»
καταλαµβάνουν η Μακεδονία- Θράκη (29,7%), η Αττική (28,9%), η Ήπειρος- ∆υτική
Μακεδονία (28,8%), η Κρήτη (27,5%), η Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα (26,9%), Αιγαίου (26,1%)
και η Πελοπόννησος- ∆υτική Ελλάδα- Ιόνιοι Νήσοι (25%)
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Ifo: Απώλειες 9 δισ. για τους δανειστές από πιθανή επιμήκυνση
Στα 9 δισεκατομμύρια ευρώ υπολογίζει το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών Ifo του
Μονάχου τις απώλειες των κρατών που έχουν συνάψει διμερή δάνεια με την Ελλάδα, εάν
ισχύσει το ενδεχόμενο επέκτασης της διάρκειας των ελληνικών δανείων έως 50 έτη και
μείωσης του επιτοκίου, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Bloomberg.
«Η προβλεπόμενη περαιτέρω χαλάρωση των όρων δανεισμού για τα 52,9
δισεκατομμύρια ευρώ - με επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής στα 50 χρόνια και
μείωση του επιτοκίου στο μηδέν (και ως εκ τούτου χρέωση των δανείων με ύψος
επιτοκίου αντίστοιχο με αυτό του Euribor) - θα οδηγήσει σε περαιτέρω απώλειες
περίπου 9 δισεκατομμυρίων ευρώ για τους Ευρωπαίους πιστωτές» αναφέρει το Ifo.
Προβάδισμα ΣΥΡΙΖΑ στη δημοσκόπηση της Alco
Προβάδισμα 1,4 ποσοστιαίας μονάδας στην πρόθεση ψήφου για τις ευρωεκλογές
παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ έναντι της ΝΔ, σύμφωνα με δημοσκόπηση που πραγματοποίησε η
εταιρεία Alco για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Action24.
Συγκεκριμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 21,4% και η ΝΔ 20%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η
Χρυσή Αυγή με 7,4%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 5,4%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 4,9%, το
ΠΑΣΟΚ με 4% και η ΔΗΜΑΡ με 3%. Η Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα συγκεντρώνει 1%.
'Αλλο Κόμμα απάντησε το 6,6% και Λευκό το 3,5%. Ένα 9,1% δήλωσε ότι δεν θα ψήφιζε
ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος ανέρχεται στο 13,7% των ερωτηθέντων.
Στηρίζει Καμίνη ο Κουβέλης
Την στήριξη της Δημοκρατικής Αριστεράς στο πρόσωπο του δημάρχου Αθηναίων κ.
Γιώργου Καμίνη εξέφρασε -επίσημα- σήμερα ο κ. Φώτης Κουβέλης. Ο πρόεδρος της
Δημοκρατικής Αριστεράς επιβεβαίωσε την δεδομένη υποστήριξή του στον νυν δήμαρχο
Αθηναίων, εν όψει των εκλογών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση του Μαΐου, έπειτα από τη
σημερινή συνάντησή τους στο δημαρχείο Αθηνών.
«Συμφωνήσαμε ότι η αυτοδιοίκηση είναι ένας ανεξάρτητος φορέας και ένας φορέας
αιχμής για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα», δήλωσε μετά τη
συνάντηση ο κ. Καμίνης και ευχαρίστησε τον πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ. Από την πλευρά του ο
κ. Κουβέλης είπε ότι έχει γίνει και θα γίνει σημαντικό έργο από τον δήμο της Αθήνας ο
οποίος -όπως είπε- «υπηρέτησε την αντίληψη της χειραφετημένης τοπικής
αυτοδιοίκησης».
Πέρασε η τροπολογία για τις εκλογές
Σε πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση εξελίχθηκε η
συζήτηση στη Βουλή επί της τροπολογίας που ορίζει τη διεξαγωγή των επαναληπτικών
εκλογών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση μαζί με τις ευρωεκλογές. Η τροπολογία, που είχε
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ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη «δίκαιη δίκη»,
ψηφίστηκε τελικά κατά πλειοψηφία από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ.
Ένα δεύτερο μέτωπο πολιτικής σύγκρουσης αναδείχθηκε στη συζήτηση για τον
αποκλεισμό από τις αυτοδιοικητικές εκλογές όσων προέρχονται από τρίτες χώρες και δεν
έχουν ελληνική ιθαγένεια. Η κυβέρνηση υποστήριξε ότι καμία σκοπιμότητα δεν κρύβεται
πίσω από τις προωθούμενες αλλαγές και ότι σέβεται τους θεσμούς, ενώ αντίθετα η
αντιπολίτευση την κατηγόρησε για εκλογικά τεχνάσματα, στην προσπάθειά της να
διασωθεί από τη μεγάλη ήττα που διαπιστώνει ότι θα υποστεί στις επερχόμενες εκλογές.
Ειδικότερα, ο υπουργός Δικαιοσύνης Χαράλαμπος Αθανασίου υπεραμύνθηκε της
ρύθμισης για τη διεξαγωγή του β' γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών μαζί με τις
ευρωεκλογές στις 25 Μαΐου, επικαλούμενος τεχνικούς και πολιτικούς λόγους.
Ταυτόχρονα απέρριψε τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για προσπάθεια επηρεασμού του
εκλογικού σώματος, κάνοντας λόγο για αντιφατική λογική και τόνισε ότι θα πρέπει να
απαντήσουν όσοι διαφωνούν αν έχουν ή όχι εμπιστοσύνη στον κυρίαρχο λαό.
Διευκρινίσεις Θεοχάρη για τις δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων
Διευκρινίσεις για τον τύπο και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
των νομικών προσώπων για το 2014 παρέχει με εγκύκλιό του ο Γενικός Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρης.
Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού
έτους 2014 των ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης,
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, συνεταιρισμών, δημόσιων και δημοτικών
επιχειρήσεων, αλλοδαπών επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και των ημεδαπών ή
αλλοδαπών τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τη νομική
μορφή με την οποία λειτουργούν, θα υποβληθούν με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου
επικοινωνίας έως τις 30 Μαΐου 2014.
Για τα νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος με τη
χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου, ως χρόνος υποβολής της δήλωσης, θεωρείται ο χρόνος
οριστικοποίησης αυτής από τον υπόχρεο. Με την οριστικοποίηση της υποβολής της
δήλωσης, βεβαιώνεται ο φόρος στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της περιφέρειας
όπου βρίσκεται η επαγγελματική έδρα του υπόχρεου υποβολής της δήλωσης και
εκδίδεται «Ταυτότητα Οφειλής», με βάση την οποία θα καταβάλλεται ο φόρος μέσω
πιστωτικών ιδρυμάτων, ανάλογα με τον τρόπο που ο υπόχρεος έχει επιλέξει (εφάπαξ ή με
δόσεις) μέχρι τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας όπως αυτή ορίζεται.
Στην εγκύκλιο ξεκαθαρίζεται πως για τις δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, ο
πρόσθετος φόρος που οφείλεται καταλογίζεται αυτόματα από το σύστημα, ενώ σε
περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής αρχικής μηδενικής ή πιστωτικής δήλωσης οι
κυρώσεις που προβλέπονται επιβάλλονται από την αρμόδια ΔΟΥ. Σε περίπτωση μη
καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής του βεβαιωθέντος φόρου θα επιβάλλονται οι
κυρώσεις που προβλέπονται από το ν. 4174/2013.
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Κ.Χατζηδάκης: Θα αγοράζουμε ψωμί με το ζύγι
Αποφασισμένος να εφαρμόσει τις προτάσεις του ΟΟΣΑ για τη λειτουργία της αγοράς
εμφανίστηκε ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης, κληθείς στη Βουλή να
απαντήσει για τις αλλαγές που προωθούνται στην πώληση του άρτου. «Ο καταναλωτής
δεν θα αγοράζει ψωμί κατ' εκτίμηση αλλά θα αγοράζει ψωμί με το ζύγι» είπε. Το θέμα
έθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτης Κουρουμπλής, με επίκαιρη ερώτηση του,
επισημαίνοντας ότι η μελέτη του ΟΟΣΑ δημιουργεί ζητήματα για την επιβίωση των
αρτοποιείων και για την εξίσωση του φρέσκου ψωμιού με το κατεψυγμένο.
«Ο καθένας που διακινεί και πωλεί ψωμί, θα μπορεί να πουλάει με τη δική του εμπορική
τακτική. Σε σχέση με το κατεψυγμένο ψωμί, θα ισχύσει η υφιστάμενη νομοθεσία», είπε ο
υπουργός Ανάπτυξης σημειώνοντας ότι θα καταργηθούν αναχρονιστικές διατάξεις, όπως
η διάταξη που υποχρεώνει τον αρτοποιό να έχει στην αποθήκη του συγκεκριμένους
τόνους
αλεύρι.
Είπε επίσης ότι «ενώ μέχρι σήμερα αγοράζαμε ψωμί κατ' εκτίμηση και ο καταναλωτής
αγόραζε 400 γραμμάρια ψωμί και 100 γραμμάρια αέρα, πλέον θα αγοράζει το ψωμί με το
ζύγι».
Στο 1,1% αναθεώρησε τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης η ΕΚΤ
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναθεώρησε τις προβλέψεις της για την εξέλιξη του
πληθωρισµού το 2014. Στην µηναία έκθεση που έδωσε σήµερα Πέµπτη στη δηµοσιότητα η
ΕΚΤ τονίζει πως ο πληθωρισµός θα φτάσει το 2014 στο 1,1% έναντι προηγούµενης πρόβλεψης
για 1,5%. Το 2015 ο πληθωρισµός εκτιµάται πλέον στο 1,4%.
Για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης, η ΕΚΤ διατηρεί τον στόχο για το ρυθµό αύξηση του ΑΕΠ
στο 1% για το 2014 και στο 1,5% για το 2015.

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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