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Εντυπωσιακή άνοδος των αιτήσεων για τον αναπτυξιακό νόμο
Νέα εντυπωσιακή άνοδο των αιτήσεων υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο καταγράφουν
τα στοιχεία της πρώτης περιόδου του 2014 η οποία ολοκληρώθηκε στις 5 Μαρτίου λόγω
των επικείμενων αλλαγών στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων που κατατέθηκαν στον Α’ κύκλο
του 2014 αυξήθηκε κατά 372% καθώς ανήλθε στα 4 δισ.ευρώ έναντι 847 εκατ.ευρώ στον
Β’ κύκλο του 2013. Συνολικά κατατέθηκαν πανελλαδικά 732 αιτήσεις υπαγωγής στον
Ν.3908/11 στο πλαίσιο του Α’ κύκλου του 2014 με τη συνολική αιτούμενη ενίσχυση να
ανέρχεται σε 1,2 δισ.ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2013 είχαν
υποβληθεί 252 αιτήσεις πανελλαδικά με συνολική αιτούμενη ενίσχυση 303 εκατ. ευρώ.
Δεν υποχωρεί ο Σαμαράς για το κοινωνικό μέρισμα
Στη διαβεβαίωση ότι, παρά τις αντιρρήσεις της τρόικας, ο Αντώνης Σαμαράς δεν
πρόκειται να υποχωρήσει στα όσα έχει εξαγγείλει για τη διανομή του πρωτογενούς
πλεονάσματος σε ένστολους, χαμηλοσυνταξιούχους και αδύναμες κοινωνικές ομάδες,
προχώρησαν σήμερα συνεργάτες του πρωθυπουργού. Σύμφωνα με πληροφορίες από
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συνεργάτες του πρωθυπουργού, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ - ΜΠΕ, η ελληνική κυβέρνηση
επιμένει
στις
θέσεις
της
στη
διαπραγμάτευση
με
την
τρόικα.
Χθες, όπως έγινε γνωστό, η τρόικα έθεσε στην κυβέρνηση αυστηρές προϋποθέσεις για τη
διανομή του κοινωνικού μερίσματος από το πρωτογενές πλεόνασμα του 2013, ζητώντας
μέρος των χρημάτων να διοχετευθούν σε δράσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα και σε
παρεμβάσεις με δημοσιονομικά ουδέτερο αποτέλεσμα, όπως η εξόφληση ληξιπροθέσμων
χρεών. Υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών αποκάλυψε πως η πλευρά
των δανειστών επιδιώκει το «κοινωνικό μέρισμα» από το λεγόμενο πρωτογενές
πλεόνασμα να διοχετευθεί σε αναπτυξιακές δράσεις που θα τροφοδοτήσουν την
οικονομική δραστηριότητα και ακολούθως τα δημόσια έσοδα και να μην δοθεί
αποκλειστικά για παροχές σε ένστολους και χαμηλοσυνταξιούχους. Υπογράμμισε πάντως
ότι η πρόταση για το κοινωνικό μέρισμα έχει συμφωνηθεί με την τρόικα να έχει και
κοινωνικό χαρακτήρα.
Δημιουργήθηκε Σύλλογος Ασφαλισμένων Ανασφάλιστων ΟΑΕΕ Θεσσαλονίκης
Σύλλογος Ασφαλισμένων Ανασφάλιστων ΟΑΕΕ Θεσσαλονίκης έχει συστηθεί αριθμώντας
ήδη 600 μέλη στην πόλη μας. Όπως εξήγησε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο πρόεδρος
του νέου φορέα, Χάρης Ευθυμιάδης βασικός σκοπός της δημιουργίας του Συλλόγου είναι
η συσπείρωση όλων όσοι υπάγονται στον ασφαλιστικό φορέα του ΟΑΕΕ και σήμερα
στενάζουν κάτω από το βάρος της ανεργίας, της ύφεσης, των χρεών και της
υπερφορολόγησης.
Μάλιστα, ο κ. Ευθυμιάδης τόνισε ότι είναι επιτακτική ανάγκη ο ΟΑΕΕ και το υπουργείο
Εργασίας να επανεξετάσουν τη στάση τους απέναντι σε όσους λόγω της κρίσης
βρίσκονται σε θέση αδυναμίας, με αποτέλεσμα να μένουν ανασφάλιστοι οι ίδιοι και οι
οικογένειες τους. Ο Σύλλογος ζητεί από το αρμόδιο υπουργείο να υιοθετήσει μία
ρεαλιστική ρύθμιση, ώστε οι ελεύθεροι επαγγελματίες να μπορούν να την εξυπηρετήσουν
και έτσι να σταματήσουν να κινδυνεύουν με ποινικές διώξεις και κατασχέσεις.
«Προτείνουμε πάγωμα των οφειλών και εξόφληση σε πολλές μικρές δόσεις και με
περίοδο χάριτος. Για παράδειγμα, την καταβολή 200 ευρώ το μήνα, τα 100 για την
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και άλλα 100 για το παλιό χρέος. Με δεδομένο ότι οι
ανασφάλιστοι του ΟΑΕΕ στη χώρα μας είναι 400.000, υπολογίζουμε ότι ο ΟΑΕΕ θα
συγκεντρώσει περί το 1 δισ. ευρώ και έτσι θα καλύψει, και με το παραπάνω τη μαύρη
τρύπα του. Είναι δυνατόν οι αρμόδιοι να μην προωθούν μία λύση που συμφέρει όλες τις
πλευρές», διερωτήθηκε το μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Παναγιώτης Καπούλας.
Σε εξέλιξη το συλλαλητήριο της ΑΔΕΔΥ - «Αλυσοδεμένοι» οι εκπαιδευτικοί
Σε εξέλιξη βρίσκεται το συλλαλητήριο της ΑΔΕΔΥ στην πλ.Κλαυθμώνος, ενώ την ίδια ώρα
διαμαρτυρία έξω από τη Βουλή πραγματοποιούν εκπαιδευτικοί που έχουν τεθεί σε
διαθεσιμότητα. Οι εκπαιδευτικοί έχουν αλυσοδεθεί στα κάγκελα που έχουν στηθεί έξω
από το κοινοβούλιο.
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Οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα θα έρθουν αντιμέτωποι με την
ανεργία στις 22 Μαρτίου, οπότε λήγει το καθεστώς διαθεσιμότητας.
Μείωση 29,6% της οικοδομικής δραστηριότητας το Δεκέμβριο
«Φρέναρε» η οικοδοµική δραστηριότητα το ∆εκέµβριο 2013, σε σχέση µε την οριακή
βελτίωση που κατέγραφε από το φθινόπωρο του 2013.
Σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το ∆εκέµβριο του 2013
το µέγεθος της συνολικής οικοδοµικής δραστηριότητας (ιδιωτικής-δηµόσιας) στο σύνολο της
χώρας µετρούµενο µε βάση τις εκδοθείσες οικοδοµικές άδειες, ανήλθε σε 1.265 οικοδοµικές
άδειες, που αντιστοιχούν σε 214,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 831,2 χιλιάδες m3 όγκου,
παρουσίασε δηλαδή, µείωση κατά 29,6% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 44,7%
στην επιφάνεια και κατά 45,8% στον όγκο, σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2012.
Το µέγεθος ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 1.250
οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 203,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 797,8 χιλιάδες m3
όγκου, παρουσίασε δηλαδή, µείωση κατά 29,6% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά
44,4% στην επιφάνεια και κατά 43,9% στον όγκο, σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2012.
Αντίστοιχα το µέγεθος της δηµόσιας οικοδοµικής δραστηριότητας κατά το µήνα ∆εκέµβριο
2013, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 15 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 11,0
χιλιάδες m2 επιφάνειας και 33,4 χιλιάδες m3 όγκου. το ποσοστό συµµετοχής της δηµόσιας
οικοδοµικής δραστηριότητας στο συνολικό οικοδοµικό όγκο, για το ∆εκέµβριο 2013, είναι 4%.
Στη Μαρινόπουλος με franchise τα καταστήματα της Αρβανιτίδης
Συμβόλαιο δικαιόχρησης με την εταιρεία Karipidis Bros για τα 149 καταστήματα της
Αρβανιτίδης ΑΕ, τα οποία πλέον μετονομάζονται σε Carrefour Μαρινόπουλος και
Carrefour Express υπέγραψε η Carrefour Μαρινόπουλος. Η Karipidis Bros, με έδρα την
Νάουσα που δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής ξύλινων μέσων συσκευασίας
με πολλαπλές εφαρμογές, στον μεταποιητικό τομέα και την παραγωγή και εμπορία
βιοκαυσίμων, ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες την εξαγορά της Αρβανιτίδης ΑΕ.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμφωνία στον κλάδο φέτος, η οποία ενισχύει την πρωτιά
της Μαρινόπουλος στο εγχώριο λιανεμπόριο. Σε ό,τι αφορά την αποθήκη που λειτουργεί
η Αρβανιτίδης Α.Ε. στη Βέροια, εφεξής θα τροφοδοτεί τα καταστήματα του δικτύου με
νέα γκάμα προϊόντων, στα οποία θα περιλαμβάνονται και τα προϊόντα με σήμα
«Carrefour».
Το Ποτάμι: Κυβέρνηση με 20 υπουργούς και βουλή με 200 βουλευτές
Τις θέσεις του πολιτικού σχηματισμού «Το Ποτάμι» έδωσε στη δημοσιότητα το βράδυ της
Τρίτης ο ιδρυτής του Σταύρος Θεοδωράκης. Ο κ. Θεοδωράκης, ο οποίος δήλωσε ότι δεν θα
«κατεβάσει» υποψηφίους στις δημοτικές εκλογές, μεταξύ άλλων πρότεινε σχηματισμό
κυβέρνησης με το πολύ 20 υπουργούς, οι βουλευτές να μην υπερβαίνουν τους 200 και τη
διεξαγωγή εκλογών κάθε τέσσερα χρόνια.
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«Το Ποτάμι» αναφέρει ότι οι προτεραιότητες του είναι η ανάκτηση της αξιοπιστίας των
θεσμών, η δυναμική συμμέτοχη στην Ευρώπη, η ουσιαστική βιώσιμη ανάπτυξη, η
έμπρακτη στήριξη των αδύναμων και η προώθηση μιας προοδευτικής κοινωνίας. Όπως
σημειώνεται στην ανακοίνωση «για εμάς αυτοί οι στόχοι είναι αλληλένδετοι», καθώς «η
αποσπασματική θεώρηση κάθε τομέα χωρίς σύνδεση σε ένα ευρύτερο πλέγμα όχι μόνο
δράσεων, αλλά και προσέγγισης των πραγμάτων, θα αποτύχει».
Διευρύνονται οι έρευνες, πυκνώνει το μυστήριο με το χαμένο αεροπλάνο
Διευρύνεται γεωγραφικά το εύρος των επιχειρήσεων για την ανεύρεση του Boeing των
αερογραμμών της Μαλαισίας, καθώς πλέον οι Αρχές στρέφονται και στα δυτικά. Η
υπόθεση μιας απότομης αλλαγής πορείας προς τα δυτικά και η σύγχυση σε σχέση με το
υποτιθέμενο ή πιθανό σημείο εξαφάνισής της, έπεισαν τις αρχές του Βιετνάμ να
αναστείλουν την εναέρια έρευνα και να περιορίσουν τις θαλάσσιες έρευνές τους στη
Νότια Σινική Θάλασσα.
Προσπαθώντας να δώσει εξηγήσεις στις αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με την
τύχη του αεροσκάφους, η πολεμική αεροπορία της Μαλαισίας διαβεβαίωσε ότι «δεν έχει
αποκλείσει το ενδεχόμενο της στροφής εν πτήση, πριν το αεροσκάφος χαθεί από το
ραντάρ». «Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης επεκτάθηκαν» σε
παράκτια ύδατα δυτικά της χερσονήσου της Μαλαισίας» διευκρίνισε ο στρατηγός
Ροντζαλί Ναούντ.
Ο ίδιος διέψευσε δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας, στο οποίο γινόταν λόγος για
εντοπισμό του αεροπλάνου πάνω από τα Στενά της Μάλακα, μεταξύ της Μαλαϊκής
χερσονήσου, στη δυτική ακτή, και του ινδονησιακού νησιού της Σουμάτρας.
Η «στροφή» των ερευνών στα δυτικά οδήγησαν τις Αρχές της Μαλαισίας στην αναζήτηση
συνδρομής και από την Ινδία. Συνολικά 42 πλοία και 39 αεροσκάφη επιχειρούν σε μια
τεράστια θαλάσσια περιοχή σε μια προσπάθεια να βρουν έστω και το παραμικρό ίχνος.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο 12 χώρες.

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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