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Στο 100% θα μετρούν οι αποδείξεις σουπερ μάρκετ και βενζινάδικων στην
Εφορία
Στο 100% της αξίας τους θα μετρούν για την εφορία οι αποδείξεις του 2014 από τα
σούπερ μάρκετ και τα βενζινάδικα για μισθωτούς και συνταξιούχους σύμφωνα με
απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη. Με απόφαση του υφυπουργού
Οικονομικών ορίζεται ότι και κατά την τρέχουσα χρήση οι αποδείξεις που απαιτείται να
προσκομίσει ο φορολογούμενος από αγορές ειδών διατροφής και καυσίμων θα
υπολογίζονται στο σύνολό τους.
Προκειμένου το ποσό μείωσης φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα μισθωτών και
συνταξιούχων να διατηρηθεί ακέραιο, ο φορολογούμενος απαιτείται να προσκομίσει
αποδείξεις σε ποσοστό 10% του δηλούμενου και φορολογούμενου ατομικού εισοδήματος
και μέχρι του ποσού των 10.500 ευρώ. Το ποσό των αποδείξεων που προσκομίζονται
γίνεται αποδεκτό μόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση, λογίζεται
συνολικά και για τους δύο συζύγους και επιμερίζεται μεταξύ τους ανάλογα με το
δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με την κλίμακα ατομικό εισόδημα.
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Περισσότερες προσλήψεις από απολύσεις τον Φεβρουάριο
Θετικό ισοζύγιο παρουσίασαν τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης στον
ιδιωτικό τομέα, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία
του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη». Όπως δήλωσε ο υπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης, οι προσλήψεις ήταν
περισσότερες από τις απολύσεις κατά 19.912 θέσεις μισθωτής εργασίας τον περασμένο
μήνα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του
Φεβρουαρίου 2014, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 91.433, ενώ οι αποχωρήσεις σε
71.521.
Από τις 71.521 συνολικά αποχωρήσεις, οι 33.702 προήλθαν από οικειοθελείς
αποχωρήσεις και οι 37.819 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις
συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο μηνών,
Φεβρουάριος 2014 και Φεβρουάριος 2013, προκύπτει θετική επίδοση για το Φεβρουάριο
2014 (θετικό ισοζύγιο 19.912 νέων θέσεων) έναντι αρνητικού ισοζυγίου (-281) το
Φεβρουάριο του 2013.
Μόλις το 16,4% των ανέργων επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ
Αποκαλυπτικά για τις αδυναμίες της διοίκησης να παράσχουν επαρκή προστασία και
στήριξη στους ανέργους είναι τα στοιχεία για την επιδότηση των ανέργων που
δημοσιοποίησε σήμερα Παρασκευή ο ΟΑΕΔ. Σε σύνολο 1.062.509 εγγεγραμμένων
ανέργων στα μητρώα του ΟΑΕΔ επίδομα τον Ιανουάριο έλαβαν μόλις οι 174.178, δηλαδή
το 16,4%. Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο
την αναζήτηση εργασίας για τον μήνα Ιανουάριο 2014 ανήλθε σε 854.659 άτομα.
Από αυτά 423.025 (ποσοστό 49,50%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για
χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 431.634 (ποσοστό 50,50%)
είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12
μηνών.
GfK: Η ανάκαμψη διακρίνεται στον ορίζοντα
Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται «κολλημένη» στην ύφεση, αν και οι πτωτικές τάσεις
επιβραδύνθηκαν για τέταρτη συνεχόμενη φορά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Αυτό
προκύπτει, μεταξύ άλλων, από τα αποτελέσματα της έρευνας της GfK Consumer Climate
(καταναλωτικό κλίμα) στην Ευρώπη που έγιναν σε 14 ευρωπαϊκές χώρες, για το τέταρτο
τρίμηνο του 2013.
Σύμφωνα με την έρευνα, το ελληνικό ΑΕΠ έπεσε κατά 3%, συγκριτικά με το προηγούμενο
έτος, το τρίτο τρίμηνο του 2013. Πρόκειται για τη μικρότερη μείωση των τελευταίων
τριών ετών. Οι ειδικοί προβλέπουν ότι η συνολική μείωση για το 2013 θα είναι 4%.
Ωστόσο, φαίνεται πως η ανάκαμψη διακρίνεται στον ορίζοντα. Φέτος, η οικονομία θα
αναπτυχθεί ξανά για πρώτη φορά. Η πρόβλεψη του 0,6% είναι ακόμα ιδιαίτερα χαμηλή,
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για να είναι ικανή να υποκινήσει μία διαρκή ανοδική πορεία της οικονομίας και να
προκαλέσει τη μείωση της ανεργίας, αλλά είναι μία εξέλιξη προς τη σωστή κατεύθυνση.
Ήδη, για το 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει την ανάπτυξη να αυξηθεί στο 2,9%.
Στα χαμηλότερα επίπεδα 4ετίας οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων
Κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων χρόνων διατηρούνται οι
αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων 10ετούς διάρκειας. Οι αποδόσεις των
10ετών ομολόγων διαμορφώνονται σήμερα Παρασκευή στο 6,70%, έναντι 6,65% χθες
Πέμπτη. Το επιτόκιο του 30ετούς ομολόγου βρίσκεται στο 6,71%, από 6,69% στην
χθεσινή συνεδρίαση.
Το γεγονός ότι οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων είναι σε χαμηλότερα επίπεδα από τις
αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων 30ετούς διάρκειας, αποτελεί σημάδι ότι αυξάνεται η
εμπιστοσύνη των αγορών στην ελληνική οικονομία. Σε σχέση με το 10ετές γερμανικό
ομόλογο αναφοράς η διαφορά απόδοσης (spread) του 10ετούς ελληνικού ομόλογου
διαμορφώνεται στις 505 μονάδες βάσης.
Χθες, Πέμπτη κορυφαίο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου της Κυβέρνησης δήλωσε
πως στόχος της Κυβέρνησης είναι η έξοδος στις αγορές στο δεύτερο εξάμηνο του 2014.
Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, αυτό θα επιδιωχθεί με την έκδοση πενταετούς ομολόγου
Αύξηση 16,6% σημείωσαν οι πωλήσεις αυτοκινήτων το Φεβρουάριο
Αύξηση 16,6% σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων στην Ελλάδα το Φεβρουάριο
εφέτος (στα επιβατηγά, η αύξηση είναι 14,6%), καθώς κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά
6.644 αυτοκίνητα (καινούρια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 5.699 αυτοκινήτων
που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του 2013. Αύξηση 6,7% είχε καταγραφεί τον
Φεβρουάριο 2013 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012 (στα επιβατηγά, η αύξηση
ήταν 7%).
Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) την περίοδο ΙανουαρίουΦεβρουαρίου 2014 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 15.765 αυτοκίνητα (καινούρια ή
μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 13.426 αυτοκινήτων που κυκλοφόρησαν την
αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 17,4% (στα επιβατηγά,
καταγραZ φεται αυZ ξηση 15,9%). ΜειZωση 19,8% ειZχε σημειωθειZ το α΄διZμηνο του 2013 σε
σχέση με το αντίστοιχο του 2012 (στα επιβατηγά, η μείωση ήταν της τάξης του 22,9%).
Στο μαρτυρικό χωριό Λιγκιάδες μεταβαίνει ο πρόεδρος της Γερμανίας
Στα Ιωάννινα θα βρεθεί το μεσημέρι ο πρόεδρος της Γερμανίας Γιόακιμ Γκάουκ,
συνεχίζοντας την επίσημη επίσκεψή του στην Ελλάδα. O γερμανός πρόεδρος θα
επισκεφθεί μαζί με τον Κάρολο Παπούλια το μαρτυρικό χωριό Λιγκιάδες, όπου οι ναζί του
ορεινού τάγματος της Βέρμαχτ Εντελβάις εκτέλεσαν εν ψυχρώ 92 άτομα, κυρίως μικρά
παιδιά και ηλικιωμένους. Ο Γκάουκ θα καταθέσει στεφάνι, ενώ με ενδιαφέρον
αναμένεται η δήλωση που θα κάνει στο χωριό.
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Ένα 24ωρο νωρίτερα, ο Πρόεδρος Κάρολος Παπούλιας είχε θέσει ευθέως στον γερμανό
ομόλογό του θέμα γερμανικών αποζημιώσεων και κατοχικού δανείου.«Δεν
παραιτηθήκαμε ποτέ από τις διεκδικήσεις και για τις αποζημιώσεις και για το κατοχικό
δάνειο. Απαιτείται άμεση λύση του προβλήματος με ταχύτατη έναρξη των συνομιλιών»
είπε ο Κάρολος Παπούλιας.
Ο γερμανός πρόεδρος δήλωσε καταρχήν αναρμόδιος και πρόσθεσε: «Όπως
καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να πάρω θέση διαφορετική από αυτή που έχει η γερμανική
κυβέρνηση και το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να βρω τα κατάλληλα λόγια, για να
αναγνωρίσω την ευθύνη των γερμανικών κατοχικών στρατευμάτων έναντι της
Ελλάδας».
Σταθάκης: Το μνημόνιο τελειώνει τη μέρα που θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ
«Το Μνημόνιο και η τρόικα τελειώνουν τη μέρα που θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση»
δήλωσε ο βουλευτής και υπεύθυνος του Τομέα Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος
Σταθάκης, ο οποίος μίλησε για «παραποίηση» χθεσινής του δήλωσης σε ραδιοφωνική
συνέντευξη.
«Το Μνημόνιο και η τρόικα τελειώνουν τη μέρα που θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση.
Το μοναδικό θέμα διαπραγμάτευσης με τους εταίρους είναι η δανειακή σύμβαση και η
αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους. Μέρος της επαναδιαπραγμάτευσης είναι η
αναστολή πληρωμής τόκων μέχρις ότου επανέλθει η οικονομία σε θετικό ρυθμό
ανάπτυξης. Η παραποίηση δηλώσεων από αφελείς μπορεί να απευθύνεται μόνο σε
αφελείς» είπε ο κ. Σταθάκης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σημειώνεται ότι χθες
μιλώντας στον Alpha 96,5 FM Θεσσαλονίκης ο κ.Σταθάκης δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον
κληθεί να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, δεν θα καταργήσει ή
επαναδιαπραγματευτεί το μνημόνιο, αλλά τη δανειακή σύμβαση, για ευνοϊκότερους
όρους αποπληρωμής του χρέους.
Την επόμενη εβδομάδα η πέμπτη δόση του επιδόματος θέρμανσης
Στην εκταμίευση της πέμπτης δόσης του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης θα
προχωρήσει την επόμενη εβδομάδα το υπουργείο Οικονομικών. Τη σχετική ανακοίνωση
έκανε ο γγ Δημοσίων Εσόδων, Χ.Θεοχάρης, ο οποίος προανήγγειλε πως θα πιστωθούν
στους λογαριασμούς 226.546 δικαιούχων επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης πάνω από
24 εκατ. ευρώ.
Μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί 117 εκατ. ευρώ προς τους δικαιούχους του επιδόματος
θέρμανσης, από τα συνολικά 180 εκατ. ευρώ που έχουν προϋπολογιστεί ως διαθέσιμες
πιστώσεις. Μετά την καταβολή της επόμενης εβδομάδας το ποσό αυτό θα αυξηθεί στα
141 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το επίδομα χορηγείται σε όσους είχαν υποβάλει σχετική
αίτηση για την είσπραξή του στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων.
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Με απαγόρευση Youtube και Facebook απειλεί ο Ερντογάν
Το ενδεχόμενο ακόμη και απαγόρευσης ήγειρε για το YouTube και το Facebook ο τούρκος
πρωθυπουργός, λέγοντας πως μετά τις δημοτικές εκλογές στο τέλος του μήνα θα
«ληφθούν μέτρα». Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παραμένει υπό πίεση για το σκάνδαλο με τις
μίζες, με το τελευταίο «επεισόδιο» ηχογραφημένες συνομιλίες που υποτίθεται ότι τον
εμπλέκουν σε κρύψιμο μαύρο χρήματος και οι οποίες είχαν διαδοθεί μέσω του
Διαδικτύου. «Υπάρχουν νέα μέτρα που λαμβάνουμε στον τομέα αυτό μετά τις 30 Μαρτίου
( ... ) καθώς και η απαγόρευση (για το YouTube και το Facebook )», δήλωσε ο Ερντογάν
στο τουρκικό ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι ATV.
«Δεν θα αφήσουμε αυτές τις εταιρείες να διαφθείρουν τη χώρα» είπε. Σε ερώτηση εάν
αυτό μπορεί να σημαίνει και απαγόρευση των δύο υπηρεσιών, ο Ερντογάν απάντησε
θετικά. Μία ημέρα νωρίτερα ο επικεφαλής της τουρκικής κυβέρνησης είχε εμφανιστεί και
πάλι εξοργισμένος για τις τηλεφωνικές συνομιλίες που αποκαλύφθηκαν, μιλώντας για
«ανηθικότητα» και κατηγορώντας τους αντιπάλους του ότι σχεδιάζουν να ανατρέψουν
την κυβέρνησή του.

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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