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Μόλις ένας στους επτά πληροί τα κριτήρια για το κοινωνικό μέρισμα
Ξεπερνούν τις 140.000 οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως τη Δευτέρα του Πάσχα στον
δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (www.gsis.gr) για
τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος. Από την πρώτη επεξεργασία των αιτήσεων από
τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων προκύπτει ότι περίπου 40.000 έχουν υποβληθεί
από μη δικαιούχους και ως εκ τούτου απορρίφθηκαν, ενώ περίπου 22.000 αιτήσεις έχουν
υποβληθεί από νοικοκυριά τα οποία δικαιούνται το επίδομα και θα λάβουν συνολικά 13,5
εκατ. ευρώ.
Το κοινωνικό μέρισμα αρχίζει από 500 ευρώ (με προσαύξηση ανάλογα με την
οικογενειακή κατάσταση) και θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των
δικαιούχων έως 10 Μαΐου, για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως 30 Απριλίου. Για
αιτήσεις που θα υποβληθούν από 1-31 Μαΐου, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως και
τις 10 Ιουνίου, ενώ για αιτήσεις που θα υποβληθούν από 1-30 Ιουνίου, η καταβολή θα
γίνει έως και τις 10 Ιουλίου.
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Με βάση τις αιτήσεις, η ΓΓΠΣ θα κάνει διασταυρώσεις στοιχείων για να προσδιορίσει
τους πραγματικούς δικαιούχους. Τέλος, θα γίνουν και δειγματοληπτικοί έλεγχοι με
κριτήρια ανάλυσης κινδύνου για να διαπιστωθεί το εάν τα όσα υποστηρίζουν οι
δικαιούχοι του επιδόματος ισχύουν.
Επισημοποιεί η Eurostat τo πρωτογενές πλεόνασμα για το 2013
Την Τετάρτη θα επισημοποιήσει η Eurostat την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος για
το 2013. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Στατιστικής Υπηρεσίας της ΕΕ, το πλεόνασμα
του προϋπολογισμού 2013 εκτιμάται στα 3,4 δισ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με τους
υπολογισμούς της τρόικας υπολογίζεται στο 1,5 δισ. ευρώ.
Η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος ουσιαστικά επισημοποιεί και την έναρξη της
συζήτησης για την αντιμετώπιση του ελληνικού χρέους, η οποία δεν θα αρχίσει πριν από
το καλοκαίρι. Τις σχετικές ανακοινώσεις αναμένεται να κάνουν οι υπουργοί Οικονομικών
της Ευρωζώνης στο Eurogroup της 5ης Μαΐου.
Την Πέμπτη στη συνεδρίαση του Εurogroup Working Group αναμένεται να εγκριθεί η
εκταμίευση της δόσης 8,3 δισ. ευρώ. Το μεγαλύτερο τμήμα της δόσης θα καταβληθεί μέσα
στον Απρίλιο (6,3 δισ.), ενώ από 1 δισ. ευρώ θα εκταμιευθούν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.
Αντώνης Σαμαράς: Δημοσιονομικό πλεόνασμα από το 2015
Την εκτίμηση ότι από το 2015 η Ελλάδα θα έχει όχι μόνο πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά
και δημοσιονομικό πλεόνασμα διατυπώνει ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σε
συνέντευξή του στο Bloomberg. Ο κ. Σαμαράς ξεκαθαρίζει πως η Ελλάδα δεν βιάζεται να
επανέλθει στις αγορές και τονίζει πως πλέον αναμένει από τους ευρωπαίους εταίρους να
τηρήσουν τα συμπεφωνημένα σχετικά με την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους.
Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός δηλώνει ότι αναμένει οι αποδόσεις των ελληνικών
ομολόγων να μειωθούν περαιτέρω και επισημαίνει ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν έχει
άμεσα σχέδια να πουλήσει περισσότερο χρέος. «Δεν θέλουμε να δανειστούμε
περισσότερα από ό,τι χρειάζεται» λέει, προσθέτοντας πως «στο μέλλον, θα ζητήσουμε τα
χρήματα που θέλουμε, σε χαμηλότερη τιμή».
Ο κ. Σαμαράς ξεκαθαρίζει ακόμη ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται περισσότερα χρήματα από
τον επίσημο τομέα. «Δεν έχουμε κανένα δημοσιονομικό έλλειμμα, δεν έχουμε κενό
χρηματοδότησης και, πάνω από αυτό, έχουμε τη δυνατότητα να πάμε στις αγορές, αν
είναι απαραίτητο» σημειώνει.
Στα 109 εκατ. ευρώ οι ακάλυπτες επιταγές στα τέλη Μαρτίου
Στα 135 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές
στα τέλη Μαρτίου 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία του «Τειρεσία». Στο τρίμηνο
Ιανουάριος-Μάρτιος 2014 το σύνολο της αξίας των ακάλυπτων επιταγών διαμορφώθηκε
στα 109 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση κατά 38,62%, συγκριτικά με την αντίστοιχη
περίοδο του 2013, ενώ το σύνολο των απλήρωτων συναλλαγματικών έφθασε στα 25,6
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εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 37,39%, σε σχέση με το τρίμηνο ΙανουαρίουΜαρτίου 2013.
Μεγάλη πτώση κατεγράφη και στον αριθμό των τεμαχίων των ακάλυπτων επιταγών και
των απλήρωτων συναλλαγματικών. Οι ακάλυπτες επιταγές που σφραγίσθηκαν στο
διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος 2014 ανήλθαν σε 6.475 τεμάχια, δηλαδή 47,90% λιγότερες
σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013. Οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν
σε 15.556, καταγράφοντας μείωση 28,47% σε σύγκριση με τα τέλη Μαρτίου 2013.
Economist: Τα ελληνικά κόμματα καταρρέουν επειδή χάνουν πελάτες
Στο όλο και στενότερο περιθώριο για... διορισμούς βλέπει ο βρετανικός Economist μία
από τις κεντρικές παραμέτρους για την κατάρρευση των παραδοσιακά μεγάλων
ελληνικών κομμάτων, παρουσιάζοντας το κινούμενο μωσαϊκό της εγχώριας πολιτικής
σκηνής.
Παρά το θετικό κλίμα που δημιουργείται στην ελληνική οικονομία, το περιοδικό
υπογραμμίζει ότι «η αισιοδοξία δεν μοιάζει να περνά και στο μεγαλύτερο τμήμα των
ψηφοφόρων», εξηγώντας ότι η ανεργία παραμένει στα ύψη, στον ιδιωτικό τομέα οι
μισθοί καταβάλλονται με καθυστέρηση και «υπολογίζεται ότι το 35% των Ελλήνων ζουν
σε συνθήκες φτώχειας». «Δεν είναι λοιπόν να απορεί κανείς που το πελατειακό ελληνικό
πολιτικό σύστημα έχει καταρρεύσει» γράφει το περιοδικό. «Κάποτε, ήταν ευθύνη του
πολιτικού να βρει στους ψηφοφόρους του δουλειά στο Δημόσιο, και μάλιστα ορισμένοι
πολιτικοί είχαν επεκταθεί και στον ιδιωτικό τομέα» λέει, εξηγώντας την ανατροπή του
ελληνικού πολιτικού σκηνικού.
Οι ψηφοφόροι έτσι, συνεχίζει, έχουν στραφεί σε «περιθωριακά "αντισυστημικά" κόμματα
που υποστηρίζουν ακραίες λύσεις για τα οικονομικά προβλήματα της χώρας», λέγοντας
πως στις επικείμενες εκλογές έχουν εμφανιστεί «δύο μετριοπαθείς κεντροαριστερές
δυνάμεις, η Ελιά και το Ποτάμι, που στοχεύουν να τραβήξουν δυνάμεις από εκεί που έχει
χάσει το ΠΑΣΟΚ».
Πτώση 2,9% στην τιμή των οικοδομικών υλικών το Μάρτιο 2014
Μείωση 2,9% κατέγραψε ο Γενικός ∆είκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων
Κατοικιών του Μαρτίου 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2013,
έναντι πτώσης 1%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2013
προς το 2012.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνική Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ο Γενικός ∆είκτης το
Μάρτιο του 2014, σε σύγκριση με το δείκτη του Φεβρουαρίου 2014, παρουσίασε
υποχώρηση 0,2%, έναντι μείωσης 0,1%, κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του
έτους 2013. Με βάση τις παραπάνω εξελίξεις, ο μέσος ∆είκτης του δωδεκάμηνου
Απριλίου 2013 – Μαρτίου 2014, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκάμηνου
Απριλίου 2012 – Μαρτίου 2013, παρουσίασε μείωση 2%, έναντι αύξησης 0,3%, που
σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκάμηνων.
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Ιωαννίδης: Δεν θα περάσει η πώληση του ΟΛΘ
Κατά της πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου (67%) του ΟΛΘ τάχθηκε ο υποψήφιος της
ΝΔ για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γιάννης Ιωαννίδης. «Δεν μπορεί να περάσει
η πώληση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με τον τρόπο που τώρα προωθείται. Είμαστε
σαφώς κατά της πώλησης, καθώς αυτή δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση την
ενδεδειγμένη λύση για την πόλη» δήλωσε, επαναλαμβάνοντας ότι πρέπει να επιλεγεί μία
λύση ανάλογη με εκείνη που επελέγη για τον Πειραιά με την Cosco.
«Η απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ πρέπει να ανατραπεί πάση θυσία και να προχωρήσουμε σε μια
λύση βασισμένη στο μοντέλο Cosco, όπως είχε γίνει στο λιμάνι του Πειραιά. Το μοντέλο
αυτό, όπως εφαρμόστηκε πριν από οκτώ χρόνια από την κυβέρνηση Καραμανλή ήταν
πετυχημένο, γεγονός που σήμερα δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, παρόλο που τότε πολλοί
ήταν αντίθετοι» υποστήριξε.
Έτινγκερ: Λάθος μήνυμα η μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στη
Γερμανία
Κατά της μείωσης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στη Γερμανία τάσσεται ο
Γερμανός επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ Γκίντερ Έτινγκερ, υποστηρίζοντας πως η χώρα του
στέλνει «λάθος μήνυμα» στον ευρωπαϊκό Νότο των μνημονίων.
«Περιμένουμε ότι οι Έλληνες θα εργάζονται περισσότερο για χαμηλότερη αμοιβή. Τώρα,
αυτοί θα αναρωτιούνται γιατί η Γερμανία κινείται στην άλλη κατεύθυνση», σχολίασε ο κ.
Έτινγκερ στην εφημερίδα Die Welt. Είπε ακόμη ότι η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού
στη Γερμανία έρχεται σε μία περίοδο που χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η
Πορτογαλία δυσκολεύονται να εισαγάγουν σκληρές μεταρρυθμίσεις στην αγορά
εργασίας. Ο Ευρωπαίος επίτροπος ανέφερε ακόμη ότι η γερμανική οικονομία πλήττεται
από έλλειψη εξειδικευμένων εργαζόμενων και για τον λόγο αυτόν οι πολιτικοί πρέπει να
αρχίσουν να μιλούν για όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στα 70 και να βοηθήσουν ώστε οι
πολίτες να αποκτήσουν επαγγελματική εκπαίδευση για ένα μακρύτερο εργασιακό βίο.
Το επίμαχο νομοσχέδιο του κυβερνητικού συνασπισμού της Άνγκελα Μέρκελ, προβλέπει
ότι ασφαλισμένοι με τουλάχιστον 45 χρόνια εργασίας από την ηλικία των 18 ετών θα
μπορούν να συνταξιοδοτούνται στα 63 με πλήρη σύνταξη.
Τελευταίος έλεγχος της τρόικας στην Πορτογαλία
Η τρόικα (ΕΕ-ΔΝΤ-ΕΚΤ) άρχισε σήμερα, Τρίτη, στη Λισαβόνα τον τελευταίο έλεγχο του
προγράμματος λιτότητας της Πορτογαλίας, η οποία ετοιμάζεται να ακολουθήσει το
ιρλανδικό παράδειγμα και να γίνει η δεύτερη χώρα της ευρωζώνης που απαλλάσσεται
επιτυχώς από την κηδεμονία των δανειστών της.
Η Πορτογαλία δεν θα χρειαστεί ένα δεύτερο πρόγραμμα διάσωσης: «Αυτός δεν είναι ένας
οποιοσδήποτε έλεγχος, είναι ο τελευταίος. Είναι η εξέταση που θα μας επιτρέψει να
ανακτήσουμε την πολιτική και δημοσιονομική αυτονομία μας» δήλωσε χθες, Δευτέρα, ο
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Πάουλο Πόρτας. Η πολυαναμενόμενη από τον πληθυσμό
οριστική αποχώρηση αυτών τους οποίους στην Πορτογαλία αποκαλούν «άνδρες με τα
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μαύρα», δεν αναμένεται ωστόσο να οδηγήσει στον τερματισμό της αυστηρής λιτότητας
που εφαρμόζεται εδώ και τρία χρόνια.

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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