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Στουρνάρας: Κανένας νέος φόρος, κανένα νέο μνημόνιο
Τη διαβεβαίωση πως δεν θα επιβληθούν νέοι φόροι επανέλαβε την Τετάρτη ο υπουργός
Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας, απορρίπτοντας επίσης τους ισχυρισμούς του ΣΥΡΙΖΑ
πως η κυβέρνηση ετοιμάζει νέο μνημόνιο μετά τις Ευρωεκλογές. «Νέους φόρους δεν θα
βάλουμε με τίποτα» δήλωσε στον Σκάι, ερωτηθείς για την πορεία και την προοπτική της
δημοσιονομικής προσαρμογής, σημειώνοντας πως «τα περισσότερο επώδυνα είναι πλέον
πίσω μας».
Απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του ΣΥΡΙΖΑ περί επιβολής νέου μνημονίου, ο κ.
Στουρνάρας είπε πως «υπάρχει δημοσιονομικός χώρος» και συνεπώς δεν υπάρχει ανάγκη
για νέα μέτρα. «Η τρόικα ζητούσε μέτρα 3 δισ. ευρώ περίπου για το 2014» τόνισε,
σημειώνοντας πως μετά από διαπραγμάτευση οκτώ μηνών οι εκπρόσωποι των
δανειστών δέχτηκαν «όχι μόνον ότι δεν χρειάζονταν νέα μέτρα αλλά συμφώνησαν πως
υπάρχουν περιθώρια για μία ελαφρά παροχή», μέσω του πρωτογενούς πλεονάσματος.
«Ήμασταν πιο σωστοί από την τρόικα στις προβλέψεις μας, και αυτό το είδαν οι
δανειστές» προσέθεσε.
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ΟΑΕΕ: Αμετάβλητα τα εισοδηματικά κριτήρια για το ΕΚΑΣ
Αμετάβλητα παραμένουν τα εισοδηματικά κριτήρια και τα χορηγούμενα ποσά του
Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) για το 2014 σύμφωνα με εγκύκλιο του
Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρως Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ). Σύμφωνα με ειδική εγκύκλιο
του Οργανισμού, από την 1η Ιανουαρίου 2014 το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), καταβάλλεται στους συνταξιούχους γήρατος, αναπηρίας και
θανάτου με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους προχώρησε ο ΟΑΕΕ.
Ειδικά για τα παιδιά που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, το ΕΚΑΣ
καταβάλλεται χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση του παραπάνω ορίου ηλικίας.
«Εξακολουθούν να εξαιρούνται από την συμπλήρωση του ηλικιακού ορίου των 65 ετών,
τα παιδιά που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου
γονέα και προστίθενται ως εξαίρεση οι ανάπηροι συνταξιούχοι, με ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον 80%, εφόσον πληρούν και τα εισοδηματικά κριτήρια» σημειώνεται στην
εγκύκλιο. Όπως τονίζεται, ειδικά για την κατηγορία των αναπήρων συνταξιούχων, με
ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, από την ηλικιακή προϋπόθεση της συμπλήρωσης του
65ου έτους της ηλικίας τους εξαιρούνται όλες οι κατηγορίες συνταξιούχων, δηλαδή
γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, που πιστοποιούνται με ποσοστό αναπηρίας 80% και
άνω από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ.
Σύμφωνα με τον ΟΑΕΕ τόσο τα εισοδηματικά κριτήρια, όσο και τα χορηγούμενα ποσά
του ΕΚΑΣ, δεν πρόκειται να αναπροσαρμοστούν το 2014 και παραμένουν στα ίδια
επίπεδα με τα ποσά που ίσχυαν για το έτος 2013. Για τον έλεγχο των εισοδηματικών
κριτηρίων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα που δηλώθηκαν με τη
δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους, δηλαδή
προκειμένου για την χορήγηση του ΕΚΑΣ 2014 εξετάζεται η δήλωση φορολογίας
εισοδήματος 2013 και αφορά εισοδήματα έτους 2012.
Παραίτηση από βουλευτής ανακοίνωσε ο Άρης Σπηλιωτόπουλος
Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα ανακοίνωσε ο υποψήφιος δήμαρχος
Αθηναίων Άρης Σπηλιωτόπουλος.
«Όταν δίνεις την ψυχή σου στην Αθήνα, δεν έχεις την πολυτέλεια παρά να παραιτηθείς
από το βουλευτικό αξίωμα» δήλωσε, ολοκληρώνοντας την ομιλία του σε εκδήλωση για τη
διεκδίκηση της δημαρχίας της πρωτεύουσας.
Αποχώρησαν από τους ΑΝΕΛ Γιαταγάνα και Γιοβανόπουλος
Την αποχώρησή τους από το κόμμα των Ανεξάρτητων Ελλήνων και την
ανεξαρτητοποίησή τους ανακοίνωσαν στον πρόεδρο της Βουλής Ευάγγελο Μεϊμαράκη οι
μέχρι πρότινος βουλευτές του κόμματος Χρυσούλα Γιαταγάνα και Κώστας
Γιοβανόπουλος.
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Στην κοινή επιστολή που απέστειλαν προς τον κ. Μεϊμαράκη, η κυρία Γιαταγάνα και ο κ.
Γιοβανόπουλος αναφέρουν: «Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι
ανεξαρτητοποιούμαστε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων».
Μετά την εξέλιξη αυτή η δύναμη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Ανεξάρτητων
Ελλήνων του κ. Πάνου Καμμένου μειώνεται στους 15 βουλευτές.
Σημαντικές αλλαγές στις αγοραστικές συνήθειες λόγω κρίσης
Νέες αγοραστικές συνήθειες αποκτά ο έλληνας καταναλωτής στο περιβάλλον της
οικονομικής κρίσης και γίνεται πλέον πιο ενεργός στις αγορές του. Στοιχεία της ετήσιας
πανελλήνιας έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών
(ΙΕΛΚΑ), με δείγμα 2.000 καταναλωτών από όλη την Ελλάδα, αποκαλύπτουν ότι ενώ το
2012/2013 το κύριο ενδιαφέρον του έλληνα καταναλωτή ήταν η μείωση της σπατάλης
και η μείωση των αγορών, πλέον το 2013/2014 έχοντας κάνει αυτές τις μειώσεις,
προσπαθεί με έξυπνες λύσεις να εξοικονομήσει χρήματα..
Στο νέο περιβάλλον, έτσι όπως αυτό διαμορφώνεται, ο καταναλωτής αγοράζει
περισσότερα προϊόντα σε προσφορές. Η συντριπτική πλειοψηφία (86%) των
καταναλωτών «κυνηγούν» περισσότερο τις προσφορές επωνύμων προϊόντων σε σχέση
με το παρελθόν. Επίσης, συγκρίνει περισσότερο τις τιμές ανάμεσα σε διαφορετικά
προϊόντα. Το 82% των καταναλωτών είναι πιο προσεκτικοί με τις αγορές τους και ειδικά
στα σουπερμάρκετ όπου έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν μεγάλο αριθμό
διαφορετικών προϊόντων, είτε αφιερώνει χρόνο στη σύγκριση στο ράφι ή αξιοποιεί τα
φυλλάδια, αλλά και το διαδίκτυο, λόγω ευκολίας σύγκρισης. Ποσοστό 76% του κοινού
έχει μεταφέρει τις αγορές του σε πιο φθηνές εναλλακτικές λύσεις, είτε επιλέγοντας
περισσότερες προσφορές, είτε επιλέγοντας άλλη «μάρκα» με αποτέλεσμα να αγοράζει
γενικά πιο φθηνά προϊόντα.
Εκδήλωση του ΒΕΘ στο πλαίσιο του Money Show 2014
Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα θα τεθεί επί τάπητος στην εκδήλωση που θα
πραγματοποιήσει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) την Κυριακή 30
Μαρτίου, στις 18.00 μμ, στην αίθουσα ΕΦΕΣΣΟΣ ΙΙΙ στο ξενοδοχείο HYATT Regency
Thessaloniki.
Η δίωρη εκδήλωση με θέμα «Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρηματικότητα»
λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του Money Show 2014. Ομιλητές θα είναι ο υπουργός
Μακεδονίας-Θράκης, Θεόδωρος Καράογλου, η αναπληρώτρια Γ. Γραμματέας Διεθνών
Οικονομικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείου Εξωτερικών ,
Μάγδα Καρακόλη και ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος,
Κωνσταντίνος Μίχαλος.
Χατζηδάκης: Δεν αλλάζει το πλαίσιο για τα ταξί
Δεν αλλάζει το πλαίσιο απελευθέρωσης της αγοράς ταξί, σύμφωνα με τον υπουργό
Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος συναντήθηκε το πρωί με τον πρόεδρο του ΣΕΤΕ
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Ανδρέα Ανδρεάδη και τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί και Αγοραίων
(ΠΟΕΙΑΤΑ) Θύμιο Λυμπερόπουλο.
Αντικείμενο των συνομιλιών ήταν τα θέματα του κλάδου των μεταφορών που
περιλαμβάνονται στην εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ και θα περιληφθούν στο νομοσχέδιο που
πρόκειται να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή. Όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ, στη
συνάντηση αποσαφηνίστηκε πως οι αλλαγές οι οποίες προωθούνται με το νομοσχέδιο
είναι δύο και αφορούν την κατάργηση του ελάχιστου ορίου κυβισμού των υπό μίσθωση
αυτοκινήτων με οδηγό (μέχρι σήμερα επιτρέπεται η ενοικίαση οχημάτων άνω των 1.500
κυβικών) και τη μείωση της ελάχιστης διάρκειας μίσθωσής τους από τις 12 στις έξι ώρες.
Ομπάμα: Περιφερειακή δύναμη η Ρωσία
Ο αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα χαρακτήρισε «περιφερειακή δύναμη» τη Ρωσία,
λέγοντας ότι «φέρνει σε δύσκολη θέση τους γείτονές της όχι εξαιτίας της ισχύος αλλά
λόγω της αδυναμίας της». Παραδέχθηκε, πάντως, ότι η Κριμαία βρίσκεται υπό τον έλεγχο
της Μόσχας, αλλά τόνισε ότι η προσάρτηση της περιοχής δεν είναι «τελειωμένη
υπόθεση». Ο Ομπάμα δήλωσε από τη Χάγη ότι δεν αναμένεται να εκτοπιστούν οι ρωσικές
δυνάμεις από την Κριμαία διά της βίας.
Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρωθυπουργό της Ολλανδίας, Μαρκ Ρούτε μετά από
σύνοδο στη Χάγη για την πυρηνική ασφάλεια -όπου επικράτησε το θέμα της Ουκρανίας-,
τόνισε ότι αυτό που μπορούν να κάνουν οι ξένοι ηγέτες είναι να χρησιμοποιήσουν νομικά,
διπλωματικά και πολιτικά επιχειρήματα για να πιέσουν τη Μόσχα. Δήλωσε ότι η
προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία δεν είναι «τελειωμένη υπόθεση», καθώς η
διεθνής κοινότητα δεν την αναγνωρίζει. Παραδέχθηκε, πάντως, ότι ο ρωσικός στρατός
έχει τον έλεγχο της περιοχής.
Πρόσθεσε ότι θα ήταν ανειλικρινής εάν έλεγε ότι υπάρχει μια απλή λύση σε αυτά που
συμβαίνουν στην περιοχή. Τόνισε ότι η Ρωσία δεν είναι η υπ' αριθμόν 1 απειλή για την
εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι ο ίδιος ανησυχεί περισσότερο για την
πιθανότητα να πυροδοτηθεί κάποιο πυρηνικό όπλο στο Μανχάταν.
Άρση αποκλεισμού του Twitter με εντολή της τουρκικής δικαιοσύνης
Η τουρκική δικαιοσύνη αποφάσισε την άρση του αποκλεισμού της πρόσβασης στο
Twitter, μετέδωσαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Πάντως, από την πρώτη στιγμή που ο
Ερντογάν ανακοίνωσε το κλείσιμο του δικτύου, οι χρήστες -μεταξύ αυτών και ο πρόεδρος
της χώρας, Αμπντουλάχ Γκιουλ- είχαν βρει εναλλακτικούς τρόπους πρόσβασης.
Μάλιστα, ο Γκιουλ είχε πρόσφατα αναφέρει ότι «θα επιλυθεί σύντομα η πικρή διαμάχη»
με το κοινωνικό δίκτυο, λέγοντας πως είναι νομικά αδύνατη η απαγόρευσή του. Eν τω
μεταξύ, κόλαφος για τον Ερντογάν είναι ένα άρθρο της Λορ Μαρσάν στη γαλλική
εφημερίδα Figaro. «Η επίθεση του Ερντογάν εναντίον του Twitter είχε ως αποτέλεσμα να
χαθούν και τα τελευταία αποθέματα αξιοπιστίας που έμεναν για αυτόν στη διεθνή σκηνή.
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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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