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Σε θετικό έδαφος επέστρεψε τον Απρίλιο η απασχόληση στην ελληνική µεταποίηση
Σε θετικό έδαφος επέστρεψε τον Απρίλιο η απασχόληση στην ελληνική µεταποίηση έπειτα από
έξι χρόνια, σύµφωνα µε έρευνα της Markit που δηµοσιεύθηκε σήµερα, Παρασκευή. Πιο
συγκεκριµένα, ο ∆είκτης Υπευθύνων Προµηθειών (PMI) διαµορφώθηκε τον Απρίλιο στις 51,1
µονάδες από 49,7 τον Μάρτιο, ξεπερνώντας το όριο των 50 µονάδων που διαχωρίζει την
ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.
Οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν µε ταχύτερο ρυθµό τον Απρίλιο σε σχέση µε τον προηγούµενο
µήνα. Αυτό σε συνδυασµό µε τις αυξηµένες απαιτήσεις παραγωγής ώθησε τους Έλληνες
κατασκευαστές να αυξήσουν τα επίπεδα απασχόλησης για πρώτη φορά σε έξι χρόνια. Αν και η
καθαρή άνοδος του αριθµού των εργαζοµένων ήταν µικρή, ωστόσο η αύξηση αυτή αποτελεί
ένδειξη της εµπιστοσύνης των κατασκευαστών ότι η ανάκαµψη του τοµέα βρίσκεται πλέον σε
πιο σταθερή τροχιά.
Η βελτίωση στον µεταποιητικό κλάδο ήταν αποτέλεσµα εσωτερικών παραγόντων, καθώς οι
εξαγωγικές πωλήσεις υποχώρησαν για δεύτερο συνεχή µήνα, µετά τις συνεχόµενες αυξήσεις
στο ξεκίνηµα του έτους, σύµφωνα µε την έρευνα.
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Η κρίση δεν τελείωσε, προειδοποιεί το Γραφείο Προϋπολογισμού στη Βουλή
Την προειδοποίηση ότι το πρωτογενές πλεόνασµα 2013, η συµφωνία κυβέρνησης - τρόικας για
το µνηµόνιο και η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές δεν σηµατοδοτούν το οριστικό τέλος της
δύσκολης και γεµάτης εµπόδια πορείας διατυπώνει στην τριµηνιαία έκθεσή του το Γραφείο
Προϋπολογισµού του Κράτους στη Βουλή που δόθηκε σήµερα, Παρασκευή, στη δηµοσιότητα.
Σύµφωνα µε την έκθεση η ύφεση επιβραδύνεται, αλλά η κοινωνική κρίση στην Ελλάδα
συνεχίζεται. Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, το 2013 επιβραδύνθηκε η συνεχής εδώ και έξι
χρόνια κατολίσθηση του εθνικού εισοδήµατος και είναι πιθανό, µάλιστα, σύµφωνα µε την
πλειονότητα των προβλέψεων, να καταγραφεί µικρή αύξηση του ΑΕΠ προς το δεύτερο
εξάµηνο του 2014 µολονότι η ανεργία θα εξακολουθεί να παραµένει σε ιδιαίτερα υψηλά
επίπεδα.
Όπως υπογραµµίζουν οι συντάκτες της έκθεσης, τα µείζονα γεγονότα των πρώτων µηνών του
2014 ήταν η διαπίστωση «πρωτογενούς πλεονάσµατος» για το 2013,η συµφωνία κυβέρνησης
και τρόικας για επείγοντα µέτρα εφαρµογής του Μνηµονίου και η έξοδος της Ελλάδας στις
αγορές µε τη µορφή πενταετούς οµολόγου, ωστόσο εµφατικά σηµειώνουν ότι αυτά τα
δεδοµένα από µόνα τους «δεν σηµατοδοτούν το οριστικό τέλος της δύσκολης και γεµάτης
εµπόδια πορείας».
Με αργούς ρυθμούς η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων
Οριακά ξεπερνούν τις 200.000 οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων που έχουν
υποβληθεί µέχρι σήµερα στο Taxis. Στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων
καταδεικνύουν ότι 40 µέρες περίπου µετά την έναρξη της διαδικασίας υποβολής φορολογικών
δηλώσεων έχουν υποβληθεί µόλις 202.198 δηλώσεις και έχουν εκκαθαριστεί µέχρι οι 200.122
δηλώσεις.
Από τις εκκαθαρισµένες δηλώσεις οι 107.582 είναι µηδενικές, οι 53.230 είναι χρεωστικές και
αντιστοιχούν σε φόρο 44,1 εκατ. ευρώ, ενώ οι 39.310 δηλώσεις είναι πιστωτικές. Ο µέσος
φόρος των χρεωστικών δηλώσεων ανέρχεται σε 828 ευρώ, ενώ ο µέσος επιστρεφόµενος φόρος
των πιστωτικών δηλώσεων ανέρχεται σε 201 ευρώ περίπου.
Υπ.Εργασίας: Κατακόρυφη πτώση της ανασφάλιστης εργασίας τον Μάρτιο
Σηµαντική µείωση κατέγραψε το Μάρτιο η ανασφάλιστη εργασία σύµφωνα µε τα στοιχεία του
υπουργείου Εργασίας. Το ποσοστό της ανασφάλιστης εργασίας που καταγράφτηκε ήταν
23,61%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό τον Μάρτιο του 2013 έφθανε στο 38,50%. Σύµφωνα µε τα
αποτελέσµατα των ελέγχων του υπουργείου Εργασίας, κατά τον Μάρτιο του 2014
διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 2.112 επιχειρήσεις, που απασχολούσαν 7.151 εργαζόµενους. Από
αυτούς οι 1.688, ποσοστό 23,61%, βρέθηκαν ανασφάλιστοι.
Η αδήλωτη εργασία εµφανίζει πτωτική τάση από τον Σεπτέµβριο του 2013 οπότε και ξεκίνησε
η εφαρµογή του νέου επιχειρησιακού σχεδίου και η επιβολή των νέων, υψηλών προστίµων, τα
οποία φτάνουν τα 10.550 ευρώ ανά αδήλωτο εργαζόµενο. Το ποσοστό της αδήλωτης εργασίας
έφθανε τον Φεβρουάριο του 2013 στο 40,5%, τον ∆εκέµβριο του ίδιου έτους έπεσε στο
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18,95%. Τον Ιανουάριο του 2014 υπολογίστηκε στο 24,76%, τον Φεβρουάριο στο 21,86% και
τον Μάρτιο στο 23,61%.
Έναρξη ενδιάμεσης εκπτωτικής περιόδου
Αρχίζει από σήµερα, Παρασκευή 2 Μαΐου, η ενδιάµεση εκπτωτική περίοδος που θα
ολοκληρωθεί το Σάββατο 10 Μαΐου.
Προαιρετικά ανοικτά θα µπορούν να είναι τα καταστήµατα την Κυριακή 4 Μαΐου από τις
11:00 έως τις 20:00. Στη Θεσσαλονίκη τα εµπορικά καταστήµατα θα παραµείνουν ανοιχτά από
τις 11.00 έως τις 18.00 το απόγευµα.
Μεταβιβάστηκε το 10% της ΕΥΔΑΠ
Πακέτο 10.684.800 µετοχών της ΕΥ∆ΑΠ που αντιστοιχούν στο 10% του µετοχικού κεφαλαίου
της επιχείρησης µεταβιβάστηκε στη συνεδρίαση της Τετάρτης προς 8,1 ευρώ ανά µετοχή
(discount 12,9% σε σχέση µε την τρέχουσα τιµή) και η αξία της συναλλαγής διαµορφώθηκε
στα 86,26 εκατ. ευρώ.
Επίσηµες ανακοινώσεις για την ταυτότητα του αγοραστή και του πωλήτη δεν έχουν γίνει
γνωστές. Πάντως, σύµφωνα µε πληροφορίες, αγοραστές του πακέτου εµφανίζονται να είναι η
Paulson&Co του γνωστού αµερικανού επενδυτή Τζον Πόλσον, καθώς και το fund της
Baupost.
Μικρή μείωση στις οφειλές προς το Δημόσιο τον Ιανουάριο
Μείωση παρουσίασε τον Ιανουάριο του 2014 ο αριθµός των οφειλετών µε νέες ληξιπρόθεσµες
οφειλές προς το δηµόσιο ( οφειλές που δηµιουργήθηκαν από τις αρχές του 2013) σε σχέση µε
τον ∆εκέµβριο. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων, οι
οφειλέτες αυτοί τον Ιανουάριο ανήλθαν σε 2.653.032 έναντι 2.922.447 τον ∆εκέµβριο του
2013.
Το σύνολο των νέων αυτών ληξιπρόθεσµων οφειλών ανήλθαν τον Ιανουάριο σε 10,098 δισ.
ευρώ, έναντι 10,622 δισ. ευρώ τον ∆εκέµβριο. Σηµειώνεται ότι για τις οφειλές αυτές
προβλέπεται η δυνατότητα πάγιας ρύθµισης σε 12 δόσεις στην οποία έχουν υπαχθεί 92.323
οφειλέτες.
Στη Βουλή οι παραγωγοί και οι πωλητές λαϊκών αγορών
Συγκέντρωση στη Βουλή πραγματοποιούν παραγωγοί και πωλητές λαϊκών αγορών,
αντιδρώντας στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, που συζητείται στην
Ολομέλεια. Νέα δωρεάν διανομή τροφίμων το Σάββατο στον Περισσό και σε άλλα σημεία
της Αθήνας.
Το Σάββατο θα λειτουργήσουν -κατ' εξαίρεση- οι λαϊκές αγορές στην Κεντρική και Δυτική
Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Θράκη, ενώ από Δευτέρα θα συνεχιστεί η απεργία
διαρκείας των παραγωγών.
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ΚΕΕΕ: Αντιδηµοκρατική συµπεριφορά Στουρνάρα
Για αντιδηµοκρατική συµπεριφορά καταγγέλλει η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων τον
υπουργό Οικονοµικών Γιάννη Στουρνάρα διότι, όπως σηµειώνει σε ανακοίνωσή της, αρνήθηκε
να εντάξει στο νοµοσχέδιο που συζητήθηκε και ψηφίστηκε στη Βουλή την τροπολογία για τη
διατήρηση της υποχρεωτικότητας της εγγραφής των επιχειρήσεων στα επιµελητήρια,
«αγνοώντας επιδεικτικά τη βούληση 185 εκλεγµένων εκπροσώπων του ελληνικού λαού στη
Βουλή από κόµµατα του συνταγµατικού τόξου».
Στο µεταξύ, ο πρόεδρος και η ∆ιοικητική Επιτροπή της ΚΕΕΕ απέστειλαν ευχαριστήριες
επιστολές στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, στον πρόεδρο των Ανεξάρτητων
Ελλήνων Πάνο Καµµένο, στον πρόεδρο της ∆ΗΜΑΡ Φώτη Κουβέλη, καθώς και στον πρόεδρο
της Συµφωνίας για τη Νέα Ελλάδα Ανδρέα Λοβέρδο για τη συµπαράσταση τους στον αγώνα
για τη σωτηρία του επιµελητηριακού θεσµού.
Στηρίζει τον 1ο Αγώνα Σκυταλοδροµίας η ∆ΕΘ-Helexpo
Τη στήριξη του 1ου Αγώνα Σκυταλοδροµίας ∆ρόµου 10χλµ. «Thessaloniki Street Relays
2014», ο οποίος πραγµατοποιείται στη Θεσσαλονίκη στις 4 Μαΐου, αποφάσισε ο εθνικός
εκθεσιακός φορέας ∆ΕΘ-Helexpo.
Η εκκίνηση του αγώνα σκυταλοδροµίας θα πραγµατοποιηθεί την ερχόµενη Κυριακή στις 17:30
από τη νότια πύλη (πύλη ΧΑΝΘ) των εκθεσιακών εγκαταστάσεων της ∆ΕΘ-Helexpo.
Συνελήφθησαν µέλη της συµµορίας Ροζ Πάνθηρες
Τρία µέλη της περιβόητης σερβικής συµµορίας «Ροζ Πάνθηρες» συνελήφθησαν στην Αθήνα,
µετά από µεθοδικές έρευνες της Ασφάλειας Αττικής. Η συµµορία, που θεωρείται ο
µεγαλύτερος πονοκέφαλος των διωκτικών Αρχών διεθνώς, διαπράττει κλοπές κοσµηµάτων και
έργων τέχνης. Οι τρεις συλληφθέντες είναι Σέρβοι υπήκοοι και µαζί µε ένα ακόµα άτοµο που
διαφεύγει της σύλληψης είχαν διαπράξει περισσότερες από 30 διαρρήξεις κοσµηµατοπωλείων
στην Αττική, µε λεία που ξεπερνάει τα 550.000 ευρώ.
Οι δράστες εισέβαλαν στα κοσµηµατοπωλεία γκρεµίζοντας τις βιτρίνες µε κλεµµένα
αυτοκίνητα, άρπαζαν ταχύτατα τα κοσµήµατα από τις προθήκες και διέφευγαν µε άλλα
οχήµατα.
Κατάρριψη ουκρανικών ελικοπτέρων στο Σλαβιάνσκ
Μέσα αντιαεροπορικής άµυνας χρησιµοποίησαν φιλορώσοι ένοπλοι στο Σλαβιάνσκ εναντίον
της πρώτης µεγάλης κλίµακας επιχείρησης των ουκρανικών δυνάµεων για την ανακατάληψη
της πόλης, καταρρίπτοντας στρατιωτικά ελικόπτερα. Νεκροί τουλάχιστον δύο πιλότοι των
ουκρανικών δυνάµεων και ένα µέλος των φιλορωσικών δυνάµεων. Σε υψηλούς τόνους αντιδρά
η Μόσχα, λέγοντας παράλληλα πως έχει χαθεί η επαφή µε τον απεσταλµένο της στην
ανατολική Ουκρανία.
Ο ουκρανός υπουργός Εσωτερικών ανέφερε στο ∆ιαδίκτυο -επιβεβαιώνοντας την επιχείρησηότι «οι τροµοκράτες χρησιµοποίησαν βαρύ οπλισµό, περιλαµβανοµένων εκτοξευτών
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χειροβοµβίδων και φορητών εκτοξευτών αντιαεροπορικών πυραύλων, εναντίον των ειδικών
δυνάµεων». «Ένας πιλότος είναι νεκρός και άλλοι τραυµατίστηκαν» συµπλήρωσε ο υπουργός
Αρσέν Ασάκοβ, αναφορά που φαίνεται να επιβεβαιώνει όσα είχε πει νωρίτερα και ο αρχηγός
των φιλορώσων ενόπλων στο Σλαβιάνσκ, ο αυτοανακηρυχθείς «δήµαρχος» της πόλης

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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