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Bloomberg: Η Ελλάδα επιτυγχάνει μια καταπληκτική ανάκαμψη
Στην ταχεία ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας αναφέρεται άρθρο του Bloomberg
Businessweek με τίτλο «Γεια σου: Η Ελλάδα επιτυγχάνει μια καταπληκτική ανάκαμψη»
(Yasou: Greece Is Pulling Off an Amazing Recovery). Στο άρθρο τονίζεται πως το επιτόκιο
των ελληνικών δεκαετών ομολόγων υποχώρησε δραματικά την τελευταία διετία και ότι
οι επενδυτές διαρκώς αποκτούν όλο και μεγαλύτερη πεποίθηση για την ικανότητα της
χώρας να πληρώσει τα χρέη της.
«Σπάνια μια χώρα έχει βελτιώσει την εικόνα της έναντι των πιστωτών της τόσο
γρήγορα» τονίζει ο αρθρογράφος, προσθέτοντας πως η ελληνική κυβέρνηση ήταν
«εκπληκτικά επιτυχής» στη μείωση των δαπανών, η οποία ήταν απαραίτητη για την
ανάκτηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών. Σύμφωνα με τον ίδιο η Ελλάδα κατάφερε να
επιτύχει πρωτογενή ισορροπία στον προϋπολογισμό της νωρίτερα από το
χρονοδιάγραμμα και τώρα ελπίζει να είναι σε θέση να επανέλθει για δανεισμό στις
αγορές πριν από τις εκλογές του Μαΐου.
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Κάθε μήνα οι εισφορές στον ΟΑΕΕ
Κάθε μήνα και όχι κάθε δίμηνο όπως ισχύει μέχρι σήμερα θα πρέπει να καταβάλλονται οι
ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ. Αυτό προβλέπει το νομοσχέδιο και ορίζει ότι εντός
διμήνου θα πρέπει να εκδοθεί σχετική απόφαση από τον υπουργό Εργασίας με την οποία
θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις.
Σημαντικότατη αλλαγή είναι αυτή που έχει να κάνει με την απαλλαγή των νέων
ασφαλισμένων (αυτών που έχουν κολλήσει το πρώτο ένσημο μετά την 1/1/1993) από
τον ΟΑΕΕ. Μέχρι σήμερα, εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ οι οποίοι είχαν «μπλοκάκι»
(δηλαδή είχαν και εισοδήματα από ελεύθερα επαγγέλματα) απαλλάσσονταν από την
ασφάλιση στον ΟΑΕΕ αν ήταν ταυτόχρονα ασφαλισμένοι και στο ΙΚΑ. Πλέον,
προστίθεται μια υποχρέωση. Η ασφάλιση στο ΙΚΑ, να αφορά σε τουλάχιστον 25 ένσημα
μηνιαίως. Δηλαδή ο νέος ασφαλισμένος ο οποίος είναι ταυτόχρονα και μισθωτός και
ελεύθερος επαγγελματίας, για να μην έχει υποχρέωση διπλής ασφάλισης, θα πρέπει να
ασφαλίζεται στο ΙΚΑ με τουλάχιστον 25 ένσημα τον μήνα.
Μέχρι σήμερα η ηλεκτρονική υποβολή των βεβαιώσεων αποδοχών
Λήγει σήμερα η διορία για την ηλεκτρονική υποβολή των βεβαιώσεων αποδοχών,
συντάξεων, αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και των βεβαιώσεων για εισοδήματα
από εμπορικές επιχειρήσεις.
Από την πλευρά του πριν από μέρες ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης
Θεοχάρης είχε ξεκαθαρίσει πως δεν θα δοθεί καμία παράταση στη διαδικασία.
Αρχίζει η συζήτηση στη Βουλή για το πολυνομοσχέδιο
Μετά τον συμβιβασμό που επήλθε για το ζήτημα του γάλακτος, η κυβέρνηση προεξοφλεί
ότι θα κυλήσει χωρίς προβλήματα η συζήτηση του πολυνομοσχεδίου, που αρχίζει σήμερα,
Παρασκευή, και ολοκληρώνεται το βράδυ της Κυριακής. Η κυβέρνηση δεν αναμένει πλέον
εκπλήξεις κατά την ψηφοφορία και εκτιμά ότι το πολυνομοσχέδιο θα υπερψηφιστεί τόσο
από το σύνολο των βουλευτών της συγκυβέρνησης, όσο και από ανεξάρτητους
βουλευτές.
Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για το πολυνομοσχέδιο προγραμματίζει η ΑΔΕΔΥ για την
Κυριακή έξω από τη Βουλή, ενώ συγκεντρώσεις διοργανώνει και το ΠΑΜΕ -το Σάββατο
στις 11:00 στο Άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη και την Κυριακή στις 19:00 στην
Ομόνοια.
Μήνυμα προς τους βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ να αρθούν στο ύψος των
περιστάσεων και να μη θέσουν σε δοκιμασία τη συνοχή του κυβερνητικού συνασπισμού
έστειλε χθες και ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε, παράλληλα, τα
επόμενα βήματα της κυβέρνησης, η οποία πριν από τις ευρωεκλογές στοχεύει στην έξοδο
της χώρας στις αγορές και στην επίσημη έναρξη των συζητήσεων για τη βιωσιμότητα του
ελληνικού χρέους.
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Ανακοίνωσε 44 υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους ο Ιωαννίδης
Τους πρώτους 44 υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους, ανακοίνωσε ο συνδυασμός
«Περιφέρεια Πρωταθλήτρια» του υποψήφιου περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
Γιάννη Ιωαννίδη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού
Επιμελητηριbου Θεσσαλονιbκης και α΄αντιπρόεδρος της ΚΕΕΕ Παναγιώτης Παπαδόπουλος.
Έτοιμος για σκληρή δουλειά δήλωσε ο κ. Παπαδόπουλος, μετά την ανακοίνωσή της
υποψηφιότητας του με τον συνδυασμό του Γιάννη Ιωαννίδη «Κεντρική ΜακεδονίαΠεριφέρεια Πρωταθλήτρια». «Η ανακοίνωση του ονόματος μου από τον Γιάννη Ιωαννίδη
είναι ιδιαίτερα τιμητική, καθώς πρόκειται για έναν άνθρωπο που ξέρει να δίνει και να
κερδίζει δύσκολους αγώνες. Για έναν άνθρωπο που ξέρει να φτιάχνει δυνατές ομάδες και
να εμπνέει όραμα» αναφέρει ο κ. Παπαδόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι πρόθεσή του είναι
μέσα από τη συστράτευσή του με τον Γιάννη Ιωαννίδη να συμβάλει ώστε η Κεντρική
Μακεδονία να ξεπεράσει τα προβλήματα που την ταλαιπωρούν, να αλλάξει πρόσωπο και
να διεκδικήσει τη θέση που της αξίζει.
«Μέσα από την ενασχόληση μου με τα κοινά υπηρέτησα με πάθος τη μικρομεσαία
επιχειρηματικότητα. Στόχος μου είναι να συνεχίσω να αναζητώ και να διεκδικώ λύσεις
για την επιχειρηματική κοινότητα που αντιμετωπίζει σειρά προβλημάτων, και από ένα
νέο, για εμένα, μονοπάτι, αυτό της τοπικής αυτοδιοίκησης» τονίζει ο κ. Παπαδόπουλος
υπογραμμίζοντας ότι «είναι στο χέρι όλων μας να ισχυροποιήσουμε την Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας, λειτουργώντας αποτελεσματικά, δυναμικά και δημιουργικά».
Κουβέλης: Θέλουμε να εκφράσουμε όλο τον χώρο της Κεντροαριστεράς
Θα καταψηφίσει η ΔΗΜΑΡ στη Βουλή τη συμφωνία με την τρόικα, είπε ο πρόεδρος του
κόμματος Φώτης Κουβέλης και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι υποχώρησε και δεν
διαπραγματεύθηκε, στη διάρκεια ομιλίας του σε συγκέντρωση της Δημοκρατικής
Αριστεράς- Προοδευτική Συνεργασία, στο συνεδριακό κέντρο "Ι. Βελλίδης" της ΔΕΘ.
"Η Δημοκρατική Αριστερά θα καταψηφίσει το πολυνομοσχέδιο, διότι εμφορείται από
υποχωρήσεις και από μέτρα τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση ούτε με τις δημοκρατικές
και αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, αλλά ούτε με όλα εκείνα τα οποία χρειάζεται ο τόπος",
δήλωσε, προσερχόμενος στη συγκέντρωση ο κ. Κουβέλης και πρόσθεσε: "Η κυβέρνηση
υποχώρησε, η κυβέρνηση δεν διαπραγματεύθηκε και το αποτέλεσμα είναι η χώρα να
συνεχίζει να βρίσκεται στη δίνη της οικονομικής κρίσης, της ύφεσης, της λιτότητας. Να
βρίσκεται δέσμια σε ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής με ασφυξία. Όλα αυτά
πρέπει να αλλάξουν. Και πρέπει να αλλάξουν και με βάση τα όσα πρόκειται να υπάρξουν
στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης".
Μία δεσμευτική προσφορά για το ακίνητο του ΤΑΙΠΕΔ στην Αγία Τριάδα
Δεσμευτική προσφορά για την αξιοποίηση του ακινήτου στην Αγία Τριάδα του δήμου
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Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη κατέθεσε η ΣΑΝΤΑ ΑΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση του
ΤΑΙΠΕΔ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ θα
αποφασίσει σε επόμενη συνεδρίασή του για την εγκυρότητα της προσφοράς, μετά από
εισήγηση των χρηματοοικονομικών και νομικών του συμβούλων και στη συνέχεια θα
προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς.
Για τα ακίνητα στις περιοχές της Ασπροβάλτας και της Ν. Ηρακλείτσας, που είχαν
περιληφθεί στο ίδιο διαγωνιστικό πλαίσιο, δεν υπεβλήθησαν προσφορές. Στο αμέσως
επόμενο διάστημα, το ΤΑΙΠΕΔ θα αξιολογήσει εκ νέου τις δυνατότητες αξιοποίησης των
εν λόγω ακινήτων.
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.
Με τον Πάπα Φραγκίσκο συναντάται ο Παπούλιας
Συνάντηση με τον Πάπα Φραγκίσκο στο Βατικανό πρόκειται να έχει σήμερα ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην
Ιταλία.
Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Ιταλό ομόλογό του, Τζόρτζιο Ναπολιτάνο. Οι δύο
Πρόεδροι, στη συνέχεια, θα εγκαινιάσουν, από κοινού, την έκθεση «Κλασική Εποχή και
Ευρώπη. Το πεπρωμένο της Ελλάδας και της Ιταλίας» στο προεδρικό μέγαρο Κυρηνάλιο.
Νεκρός στο κελί του ο βαρυποινίτης που σκότωσε τον σωφρονιστικό υπάλληλο
Νεκρός βρέθηκε στο κελί του στη Νιγρίτα Σερρών τα μεσάνυχτα της Πέμπτης ο 42χρονος
βαρυποινίτης Ιλί Καρέλι που σκότωσε τον 46χρονο υπαρχιφύλακα Γεώργιο Τσιρώνη, με
μαχαίρι, στις φυλακές Μαλανδρίνου την περασμένη Τρίτη.
Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου του. Επί τόπου βρίσκεται
ιατροδικαστής για να εξετάσει τη σορό.
Αλλάζει η ώρα την Κυριακή
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Σε εφαρμογή θα τεθεί η θερινή ώρα την ερχόμενη Κυριακή 30 Μαρτίου. Έτσι, στις 3 τα
ξημερώματα της Κυριακής οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να γυρίσουν μια ώρα
μπροστά και να δείχνουν 4.
Το μέτρο της θερινής ώρας θα ισχύσει έως τις 26 Οκτωβρίου 2014.
Οι διάλογοι που καίνε και οδήγησαν σε απαγόρευση του YouTube στην Τουρκία
Αποκαλυπτικούς διάλογους απίστευτης επιπολαιότητας, πέραν από κάθε διπλωματική
διακριτικότητα, με στόχο το «στήσιμο» πολεμικής προβοκάτσιας, γεγονός που θα
μπορούσε να ανάψει τη φωτιά του πολέμου σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή κρύβουν τα
βίντεο που αναρτήθηκαν στο YouTube και οδήγησαν την κυβέρνηση Ερντογάν στο να
απαγορεύσει τη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.
Στα δύο επίμαχα βίντεο ακούγεται ο διάλογος μεταξύ του υπαρχηγού του Γενικού
Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγού Γιασάρ Γκιουλέρ, του υπουργου
Εξωτερικών, Αχμέτ Νταβούτογλου, του υφυπουργού Εξωτερικών, Φεριντούν
Σινιρλίογλου, και του αρχηγού της μυστικής υπηρεσίας ΜΙΤ, Χακάν Φιντάν.
Ξαφνική μετατόπιση των ερευνών για το Boeing σε άλλο σημείο του Ινδικού
Σε νέο σημείο του νότιου Ινδικού Ωκεανού μεταφέρθηκαν οι έρευνες των Αρχών για το
χαμένο Boeing των μαλαισιανών αερογραμμών, καθώς προέκυψαν νέα αξιόπιστα
στοιχεία. Οι έρευνες μετατοπίστηκαν σε μια περιοχή 1.100χλμ βορειοανατολικά της
προηγούμενης, πιο κοντά στις ακτές της Αυστραλίας. Η απόφαση ελήφθη, καθώς από την
ανάλυση των στοιχείων των δορυφόρων προέκυψε ότι το αεροπλάνο ταξίδευε με
μεγαλύτερη
ταχύτητα
από
αυτήν
που
αρχικά
είχε
εκτιμηθεί.
«Προκύπτει ότι το αεροπλάνο κινείτο ταχύτερα από την προηγούμενη εκτίμηση, άρα
έκαψε πιο γρήγορα τα καύσιμά του. Αυτό σημαίνει ότι κάλυψε μικρότερη απόσταση στο
νότιο Ινδικό» αναφέρεται στην ανακοίνωση των Αυστραλών.

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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