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Στα 3,4 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα του 2013
Το πρωτογενές πλεόνασμα 2013, χωρίς τη στήριξη των τραπεζών, ανήλθε στα 3,4 δισ.
ευρώ (σύμφωνα με τον τρόπο υπολογισμού της τρόικας στα 1,5 δισ. ευρώ) ανακοίνωσε ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρ.Σταϊκούρας την Τετάρτη και επανάλαβε πως το
2014 δεν θα υπάρχει δημοσιονομικό κενό.
Σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις της Eurostat, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών
Χρ.Σταϊκούρας τόνισε πως έχουν περάσει 4 χρόνια από τότε που η Ελλάδα μπήκε σε
μηχανισμό στήριξης και ότι η χώρα σήμερα είναι σε καλύτερη θέση και υπερκαλύπτει
τους δημοσιονομικούς στόχους. «Η Ελλάδα πετυχαίνει πρωτογενή πλεονάσματα για
δεύτερη συνεχόμενη χρόνια. Το 2013 πέτυχε πλεόνασμα νωρίτερα από το αναμενόμενο»
τόνισε, προσθέτοντας πως ανοίγει ο δρόμος για την οριστική τακτοποίηση του
ζητήματος τους χρέους. «Είναι εθνική ανάγκη να διαφυλαχθούν όλα όσα έχουν
επιτευχθεί» συμπλήρωσε.
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Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης χωρίς την στήριξη
των τραπεζών (19,72 δισ. ευρώ επίπτωση τραπεζών) διαμορφώθηκε στα 3,8 δισ. ευρώ
το 2013 ή στο 2,1% του ΑΕΠ, κάτω από τον μέσο κοινοτικό όρο.
Τέλος οι δηλώσεις ΦΠΑ για μερίδα επαγγελματιών και μικρών επιχειρήσεων
Μετά τις ευρωεκλογές θα κατατεθεί στη Βουλή νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών
το οποίο θα προβλέπει την απαλλαγή από την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ επαγγελματιών
και μικρών επιχειρήσεων με ετήσιο τζίρο έως 10.000 ευρώ. Η σχετική διάταξη έχει
ζητηθεί από την τρόικα ήδη από τις αρχές του 2013 ωστόσο δεν είχε ψηφισθεί μέχρι
σήμερα κυρίως λόγω των προσαρμογών που έπρεπε να επέλθουν συνολικά στη
φορολογική διοίκησης.
Το ΔΝΤ, η ΕΕ και η ΕΚΤ εμμένουν στην πρόταση, ισχυριζόμενοι ότι το ισχύον καθεστώς
προκαλεί απώλειες στο Δημόσιο λόγω των επιστροφών ΦΠΑ στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα θεωρούν πως δημιουργεί μεγάλο διοικητικό βάρος στη
φορολογική διοίκηση για την επεξεργασία, την επικύρωση και τον έλεγχο των δηλώσεων
υποβολής ΦΠΑ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις εάν η εξαίρεση από την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ
ισχύσει για επαγγελματίες και επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο έως 10.000 ευρώ θα αφορά
συνολικά 400.000 ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις.
Τροπολογία της ΔΗΜΑΡ για την υποχρεωτικότητα εγγραφής στα Επιμελητήρια
Μετά τη συνάντηση εκπροσώπων των Επιμελητηρίων και των Επαγγελματικών
Ενώσεων της χώρας με τα στελέχη του οικονομικού τομέα της ΔΗΜΑΡ, στην οποία
συζητήθηκε το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείται στα Επιμελητήρια από «την
κατάργηση της υποχρεωτικότητας της εγγραφής», κατατέθηκε από την Κοινοβουλευτική
Ομάδα της ΔΗΜΑΡ τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των
πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία και άλλες διατάξεις», με την οποία
ζητείται να αποκατασταθεί η υποχρεωτική εγγραφή των επιχειρήσεων στα κατά τόπους
επιμελητήρια, η οποία από 1-1-2015 γίνεται πλέον προαιρετική, βάσει του άρθρου 48 του
ν.4111/2013.
Συγκεκριμένα, με την τροπολογία αυτή οι βουλευτές ζητούν να επανέλθει το
προηγούμενο καθεστώς της υποχρεωτικής εγγραφής κάθε επιχειρηματικού φορέα και
καταβολής του υφιστάμενου χαμηλού τέλους προσφοράς υπηρεσιών στο αρμόδιο κατά
τόπο επιμελητήριο, αποκαθιστώντας έτσι έναν ορθό και αποτελεσματικό μηχανισμό της
δημόσιας οικονομικής ζωής. Στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας τονίζεται η
ανάγκη για δυναμική ύπαρξη των Επιμελητηρίων, ως εταίροι τόσο των πολιτικών όσο
και των επιχειρήσεων, προκειμένου να πετύχει η μεταρρυθμιστική διαδικασία στην
Ελλάδα. Επισημαίνεται επίσης ότι με την κατάργηση της υποχρεωτικότητας της
εγγραφής, τα Επιμελητήρια θα απολέσουν το μοναδικό έσοδό τους, με αποτέλεσμα να
οδηγηθούν σε υποβάθμιση ή/και παύση της λειτουργίας τους, στερώντας έτσι από τα
μέλη τους σημαντικές υπηρεσίες, αλλά και από τις Περιφέρειες το μοναδικό σημείο
προώθησης
και
δικτύωσης
της
τοπικής
οικονομίας.
Αναφέρεται επίσης χαρακτηριστικά ότι η κατάργηση της υποχρεωτικότητας της
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εγγραφής έχει ήδη απασχολήσει την Ε.Ε. καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου οι
αντίστοιχες αποφάσεις στηρίζουν τη διατήρηση της υποχρεωτικότητας.
Άνεργοι, φοιτητές και μικροκαταθέτες θα χαρακτηρισθούν από την εφορία
μισθωτοί
Με την κλίμακα των μισθωτών - συνταξιούχων και το αφορολόγητο των 9.500 ευρώ που
ισχύει για όσους έχουν εισοδήματα έως 21.000 ευρώ σχεδιάζεται να φορολογηθούν
φέτος άνεργοι, φοιτητές και μικροκαταθέτες χωρίς άλλα πραγματικά εισοδήματα αλλά
με
μικροποσά
από
τόκους,
ενοίκια
ή
περιστασιακή
απασχόληση.
Το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να καταθέσει έως το τέλος της εβδομάδας
τροπολογία στη Βουλή με την οποία θα θεωρούνται μισθωτοί και επομένως θα
καλύπτονται από το αφορολόγητο των 9.500 ευρώ φορολογούμενοι με μικρά
εισοδήματα από περιστασιακή απασχόληση το 2013 ή μικροποσά από τόκους
καταθέσεων που κινδυνεύουν να πιαστούν στην παγίδα των τεκμηρίων και να κληθούν
να πληρώσουν υπέρογκους φόρους επί ανύπαρκτων εισοδημάτων.
Το πρόβλημα των τεκμηρίων ανακύπτει φέτος εξαιτίας του γεγονότος ότι οι κλίμακες
φορολογίας εισοδήματος έχουν διαχωριστεί και είναι άλλη για μισθωτούς συνταξιούχους, άλλη για ελεύθερους επαγγελματίες και άλλη για εισοδήματα από κινητές
αξίες και ακίνητα. Αφορολόγητο ισχύει μόνο για μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες
και διαμορφώνεται σε 9.500 ευρώ για εισοδήματα έως 21.000 ευρώ.
Ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Χ.Θεοχάρης, συμβούλευσε τους
φορολογούμενους μέχρι να ψηφιστεί η τροπολογία να μην οριστικοποιούν τις
φορολογικές τους δηλώσεις.
Με προίκα 500 εκατ. ευρώ ξεκινά το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο
Την τελική συμφωνία για την συμμετοχή της γερμανικής κρατικής επενδυτικής τράπεζας
KfW στο Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο θα υπογράψουν σήμερα, Τετάρτη, ο υπουργός
Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης και ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της γερμανικής
τράπεζας Λουτζ Κρίστιαν Φούνκε παρουσία του υπουργού Οικονομικών Γ.Στουρνάρα. Το
Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο θα χρηματοδοτεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ίδια
κεφάλαια, δάνεια, εγγυήσεις και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, αλλά και έργα υποδομής,
ενώ θα συμμετέχει σε κεφάλαια επενδυτικών συμμετοχών και επενδυτικού κινδύνου.
Η KfW θα συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου
(Institution for Growth- IfG) με 100 εκατ. ευρώ ποσό που είχε προσδιοριστεί τον Ιούλιο
του 2013 όταν είχε υπογραφεί το αρχικό Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των υπουργών
Οικονομικών και Ανάπτυξης και του Γερμανού υπουργού Οικονομικών κ. Βόλφγκανγκ
Σόιμπλε. Εκτός από τα 100 εκατ. ευρώ της KfW στο μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου θα
μετέχουν το Ελληνικό Δημόσιο με 350 εκατ. ευρώ, το Ίδρυμα Ωνάση με 30 εκατ. ευρώ,
ενώ ενδιαφέρον έχει δείξει και το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων της Γαλλίας. Αν
και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είχε δεσμευθεί να μετέχει με 50 εκατ. ευρώ στο
IfG, ωστόσο οι σχετικές διαδικασίες έχουν καθυστερήσει. Η ηγεσία του υπουργείου
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Ανάπτυξης έχει προσδιορίσει την καταληκτική ημερομηνία ιδρύσεως του IfG έως τις 30
Ιουνίου.
ΣΥΡΙΖΑ: Η υποψηφιότητα Σουλεϊμάν δεν ήταν τόσο αθώα
Συνέχεια στο θέμα της Σαμπιχά Σουλεϊμάν δίνει με μακροσκελή ανακοίνωσή του το
γραφείο Τύπου της τοπικής οργάνωσης Ξάνθης του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας αιχμές για τη
δράση της και εξαπολύοντας εκ νέου επίθεση κατά των «καθεστωτικών ΜΜΕ».
«Η υποψηφιότητα της Σουλεϊμάν Σαμπιχά για τις ευρωεκλογές με το ψηφοδέλτιο του
ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν τόσο αθώα και κυρίως μια 'καλή υποψηφιότητα' από τη μειονότητα,
όπως εσκεμμένα συνεχίζει να παρουσιάζεται από τα καθεστωτικά ΜΜΕ» αναφέρεται
στην ανακοίνωση.
«Η τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης γνωρίζει τον πραγματικό ρόλο και τις
σκοπιμότητες που υπηρετεί μια υποψηφιότητα, όπως αυτή της κ. Σουλεϊμάν Σαμπιχά και
γνωρίζει όλα αυτά τα χρόνια στη Θράκη και ειδικότερα στην Ξάνθη, τις δραστηριότητές
της» συνεχίζει.
Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως εκ μέρους της οργάνωσης «δεν θα υπήρχε καμία
αντίρρηση για οποιαδήποτε άλλη υποψηφιότητα ρομά, που θα εκπλήρωνε τις βασικές
προϋποθέσεις του υποψηφίου», δηλαδή «άνθρωπος της Αριστεράς με ανιδιοτελή
προσφορά στον συνάνθρωπο, την κοινωνία, τη δημοκρατία» και γίνεται λόγος για
εσκεμμένη διαίρεση της μειονότητας σε τρία κομμάτια (πομάκοι, τουρκογενείς, ρομά).
Εγκρίνονται τέσσερις στις δέκα αιτήσεις για το κοινωνικό μέρισμα
Στο επίπεδο του 39% έχει ανέλθει το ποσοστό έγκρισης των αιτήσεων οι οποίες
υποβάλλονται για την εξασφάλιση κοινωνικού μερίσματος, σύμφωνα με τα τελευταία
διαθέσιμα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 312.000 αιτήσεις, εκ των οποίων 70.000 έχουν ήδη λάβει
προέγκριση, συνολικής αξίας 45 εκατ. ευρώ, ενώ 111.000 δεν έγιναν αποδεκτές και
132.000 βρίσκονται σε προσωρινό στάδιο (συμπλήρωσης στοιχείων κλπ).
Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στα τέλη Ιουνίου. 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 30/4/2014.
Για αιτήσεις που θα υποβληθούν από 1/5/2014 έως και 31/5/2014, η καταβολή θα
πραγματοποιηθεί έως και 10/6/2014, ενώ για αιτήσεις που θα υποβληθούν από
1/6/2014 έως και 30/6/2014, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως και 10/7/2014.
Άνοιξαν σήμερα 525 σχολεία
Μαθήματα ξεκινούν σε εκατοντάδες Γυμνάσια και Λύκεια την Τετάρτη, αντί της
προσεχούς Δευτέρας, προκειμένου να αναπληρωθούν οι ώρες που χάθηκαν από τις
καταλήψεις που έγιναν σε σχολεία τον περασμένο Οκτώβριο και Νοέμβριο. Αντιδρώντας
στην απόφαση του υπουργείου Παιδείας να κοπούν τρεις ημέρες από τις διακοπές του
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Πάσχα, η ΟΛΜΕ προχωρά σε τρίωρες στάσεις εργασίας (08:00-11:00) την Τετάρτη, την
Πέμπτη και την Παρασκευή. Υπενθυμίζεται ότι οι καταλήψεις είχαν σημειωθεί το
φθινόπωρο με αφορμή τη διαθεσιμότητα (και εν συνεχεία την απόλυση) καθηγητών
τεχνολογικής
εκπαίδευσης
και
την
κατάργηση
τεχνικών
ειδικοτήτων.
Οι καταλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε τεχνικά, αλλά και γενικά λύκεια, καθώς και σε
γυμνάσια, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις κυβερνητικές αποφάσεις και σε ένδειξη
συμπαράστασης στις απεργιακές κινητοποιήσεις της ΟΛΜΕ. Συνολικά, τα σχολεία που θα
ανοίξουν τις ημέρες αυτές είναι 525. Το κάθε σχολείο θα λειτουργήσει διαφορετικό
αριθμό ημερών, ανάλογα με τη διάρκεια των καταλήψεων. Την Τετάρτη θα ανοίξουν και
τα περισσότερα σχολεία, 260 τον αριθμό, ενώ άλλα 125 θα προστεθούν την Πέμπτη και
140 την Παρασκευή.
Στο όριο επιφυλακής η στάθμη του Έβρου
Διατηρείται πάνω από τα όριο επιφυλακής η στάθμη του Έβρου, μετά και την
υπερχείλιση του φράγματος Ιβαΐλογκραντ στη Βουλγαρία. Με προσοχή παρακολουθούν
το φαινόμενο οι αρμόδιες αρχές.
Σύμφωνα με στοιχεία που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Αυτοτελούς Διεύθυνσης
Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στις 11 το πρωί,
στα σημεία μέτρησης των Κήπων η στάθμη ήταν στα 4,00 μέτρα «αγγίζοντας» το όριο
συναγερμού, όταν το όριο επιφυλακής είναι 3,60 μέτρα και στο Πύθιο τα 4,90 μέτρα, με
όριο επιφυλακής τα 4,70 μέτρα.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Η/Υ και scanner
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια τριών
ηλεκτρονικών υπολογιστών και τριών scanner για τις ανάγκες του Τμήματος Μητρώου –
Γ.Ε.Μ.Η. – Υ.Μ.Σ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη θα ανέρχεται μέχρι του ποσού των 4.800
ευρώ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ και των κρατήσεων.
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 7123 του προϋπολογισμού εξόδων του ΒΕΘ. Η
ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή και σύμφωνα με
σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν στην
ιστοσελίδα του ΒΕΘ (www.veth.gov.gr).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν μέχρι τις 11 Μαΐου, τις προσφορές τους
γραπτώς στο ΒΕΘ, στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Αριστοτέλους
27, στον τρίτο όροφο.
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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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