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Στις 298 ημέρες ο μέσος χρόνος αναμονής για την επιστροφή ΦΠΑ από το Δημόσιο
Σημαντική αύξηση κατέγραψαν την προηγούμενη εβδομάδα οι εκκρεμείς αιτήσεις για την
πληρωμή επιστροφών ΦΠΑ σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Γενική
Γραμματεία
Δημοσίων
Εσόδων. Συγκεκριμένα,
παρά
τις
διακοπές
του
Δεκαπενταύγουστου οι αιτήσεις για την πληρωμή επιστροφών ΦΠΑ κατέγραψαν την
εβδομάδα 11 - 18 Αυγούστου αύξηση 16,65%. Υποβλήθηκαν στο υπουργείο Οικονομικών
766 νέες αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ με τον συνολικό αριθμό των απλήρωτων αιτήσεων
να διαμορφώνεται πλέον στις 5.367 αιτήσεις.
Το ποσό των απλήρωτων αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ ανήλθε στα 882 εκατ. ευρώ, ήτοι
αυξήθηκε μέσα σε μια εβδομάδα κατά 116 εκατ. ευρώ, λόγω των 766 νέων αιτήσεων που
υποβλήθηκαν. Ενδεικτικώς οι νέες αυτές αιτήσεις αντιστοιχούν σε μέση επιστροφή ΦΠΑ
ύψους 152 χιλ. ευρώ.
Ο μέσος χρόνος αναμονής για την αποπληρωμή των εκκρεμών επιστροφών ΦΠΑ
ανέρχεται σήμερα σε 298 ημέρες, ενώ 3.138 αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ έχουν χρόνο
αναμονής άνω των 90 ημερών.
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Ενίσχυση εσόδων το 2014 για την ελληνική βιομηχανία επίπλων
Αύξηση παραγωγής , αλλά και εσόδων καταγράφει το 2014 η ελληνική βιομηχανία
επίπλων , ανακάμπτοντας από τα χαμηλά επίπεδα τζίρου και κερδοφορίας των
προηγουμένων ετών.
Ο κλάδος της ελληνικής βιομηχανίας επίπλων που εμφάνισε μειωμένες ζημιές το 2013,
κατέγραψε αυξημένη παραγωγική δραστηριότητα το πρώτο 5μηνο του 2014. Σύμφωνα
με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η ποσοστιαία μεταβολή του όγκου της
παραγωγής του κατά το τρέχον έτος, ανά μήνα και συνολικά κατά το πεντάμηνο, έχει ως
εξής: +14,3% τον Ιανουάριο (-29,8% τον ίδιο μήνα του 2013), +8,0% τον Φεβρουάριο (31,5%), -6,6% τον Μάρτιο (-28,7%), +3,7% τον Απρίλιο (-21,7%), +8,0% τον Μάιο (27,5%) και συνολικά +7,7% το πεντάμηνο (-27,7%).
Ο κλάδος της παραγωγής επίπλων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 121 εταιρειών του
όπως αυτά παρουσιάζονται από το www.inr.gr, εμφάνισε το 2013, σε σύγκριση με το
2012, βελτιωμένα κατά 19,5 εκατ. ευρώ αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων (EBITDA) της τάξεως των εννέα εκατ. ευρώ (-10,5 εκατ. ευρώ το 2012), σε
συνθήκες πτώσης των εσόδων του κατά 8% και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου
κέρδους του κατά 1,6 εκατοστιαία μονάδα (27,2% το 2013, από 25,6% το 2012).
Παρουσιάζει υψηλές, μειωμένες κατά 25,7 εκατ. ευρώ ζημιές προ φόρων (18,4 εκατ. ευρώ
έναντι ζημιών 44,1 εκατ. ευρώ) και μετά την πρόβλεψη για φόρους αναλόγως μειωμένες
ζημιές (20,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 44,7 εκατ. ευρώ το 2012).
Τα συνολικά έσοδα των 121 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ του κλάδου,
μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει
γνωστά, ανήλθαν το 2013 σε 139,1 εκατ. ευρώ. Οι 121 αυτές εταιρείες παραγωγής
επίπλων στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της
τάξεως των 450 εκατ. ευρώ.
Σημαντική μείωση στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα και το 2013
Νέες μειώσεις μισθών άνω του 10% υπέστησαν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα το
2013 σε σχέση με το 2012, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΙΚΑ, όπως
αποτυπώνονται στις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις που υποβάλλουν οι εργοδότες.
Στα στοιχεία που προκύπτουν καταδεικνύεται η κυριαρχία της μερικής απασχόλησης,
που στο διάστημα 2012-13 αυξήθηκε κατά 46,84% έναντι αύξησης 6,85% για την πλήρη
απασχόληση, ενώ διαφωτιστικά είναι και τα συμπεράσματα για το είδος εργασίας των
αλλοδαπών εργαζομένων: το 36,84% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας ΕΕ
και το 46% των υπόλοιπων αλλοδαπών ασφαλισμένων (πλην αυτών της ΕΕ και των
Αλβανών υπηκόων) είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες».
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Αναβάθμιση ομολόγων από τη Moody's
Στην αναβάθμιση 20 χρεογράφων, στην επιβεβαίωση ενός και στην τοποθέτηση ενός
ακόμη τίτλου σε «rating watch» για πιθανή αναβάθμιση, από εννέα σειρές ελληνικών
δομημένων
ομολόγων
προχώρησε
ο
οίκος
Moody's.
Η συγκεκριμένη απόφαση ακολουθεί την αναβάθμιση του country ceiling για την Ελλάδα
στο Ba3 από B3 και της πιστοληπτικής αξιολόγησης σε Caa1 από Caa3.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Moody΄s Investors Service που επικαλείται το ΑΜΠΕ, η
υψηλότερη αξιολόγηση για ελληνικά δομημένα χρηματοοικονομικά χρεόγραφα είναι
πλέον το Ba3 και σημειώνει παράλληλα ότι η αναβάθμιση του country ceiling της
Ελλάδας σε Ba3 αντανακλά τη βελτίωση στις οικονομικές προοπτικές της χώρας, τη
σημαντική βελτίωση στη δημοσιονομική θέση της Ελλάδας το τελευταίο έτος και το
μειωμένο βάρος για την κυβέρνηση από τους τόκους και από την επιμήκυνση των
ωριμάνσεων.
Στις 22 Αυγούστου θα ανακοινώσει η ΕΕ τα μέτρα για τους ροδακινοπαραγωγούς
Μετά και το ρωσικό εμπάργκο η ΕΕ επεξεργάστηκε σχέδιο Κανονισμού για τα ροδάκινα,
το οποίο θα παρουσιάσει στα κράτη-μέλη, την Παρασκευή 22-08-2014, διευκρινίζει το
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, καθησυχάζοντας για την απουσία τους από τη λίστα
των προϊόντων που αφορούν οι αποζημιώσεις των 125 εκατ. ευρώ που ανακοίνωσε η
Κομισιόν. Δεν επηρεάζονται τα ήδη ανακοινωθέντα μέτρα για τα ροδάκινα, συμπληρώνει
το υπουργείο.
Νωρίτερα η Κομισιόν διευκρίνισε ότι το πακέτο αποζημιώσεων για τα ροδάκινα και τα
νεκταρίνια υπολογίζεται στα 23-30 εκατ. ευρώ.
Συνάντηση Αλέξη Τσίπρα με την ΚΕΕΕ
Με
εκπροσώπους
της
συναντάται, σήμερα, Τρίτη ο

Κεντρικής
πρόεδρος

Ένωσης
Επιμελητηρίων
του
ΣΥΡΙΖΑ
Αλέξης

Ελλάδας
Τσίπρας.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ.
ΣτΕ: Επανέρχεται η συνταγογράφηση
Με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αίρεται η αναστολή που είχε επιβληθεί με
προσωρινή διαταγή στο πλαφόν στη συνταγογράφηση και το μέτρο επανέρχεται, όπως
ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.
Το ΣτΕ, όμως, κάνοντας εν μέρει δεκτές τις προσφυγές των ιατρικών συλλόγων, έκρινε
ότι έπρεπε να ανασταλεί η υπουργική απόφαση κατά το μέρος της που επέβαλε
υποχρεωτικό ελάχιστο όριο συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων.
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Με κενά σε εκπαιδευτικούς το πρώτο κουδούνι στις 11 Σεπτεμβρίου
Χρήματα για 3.000 εκπαιδευτικούς λείπουν από την κυβέρνηση και οι ομοσπονδίες των
δασκάλων και των καθηγητών εκφράζουν φόβους πως για μια ακόμη φορά το νέο
σχολικό
έτος
θα
αρχίσει
με
χιλιάδες
κενά
στα
σχολεία.
Όπως αναφέρουν Τα Νέα, φέτος το υπουργείο Παιδείας ζήτησε να προσληφθούν 22.500
αναπληρωτές καθηγητές, αλλά θα προσληφθούν 19.500. Σύμφωνα με όσα δήλωσε χθες
στον Βήμα 99,5 ο υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος, τα κενά θα καλυφθούν με
παράλληλες αναθέσεις, δηλαδή ζητώντας από τους καθηγητές και τους δασκάλους να
διδάξουν εγγύτερα προς την ειδικότητα τους αντικείμενα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της
ΟΛΜΕ Θέμη Κοτσιφάκη τα κενά εκπαιδευτικών με την έναρξη της σχολικής χρονιάς
μπορεί να ξεπεράσουν τις 20.000 εξαιτίας των χιλιάδων αποχωρήσεων εκπαιδευτικών
λόγω συνταξιοδοτήσεων.
Διαφωνεί η ΔΕΗ με τη γνωμάτευση του ιατροδικαστή για την αιτία θανάτου της
56χρονης στα Χανιά
Ιατροδικαστική γνωμάτευση, σύμφωνα με την οποία ο θάνατος της 56χρονης
τετραπληγικής από τα Χανιά, τον περασμένο μήνα, «ταξινομείται ως φυσικός» και δεν
μπορεί να αποδοθεί στη διακοπή της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος, επικαλείται η
ΔΕΗ.
Εντούτοις, ο ιατροδικαστής Αντώνης Παπαδομανωλάκης είχε νωρίτερα αναφέρει στα
Χανιώτικα Νέα ότι «οποιαδήποτε αιτιολογία ακόμα και η διακοπή των μηχανημάτων
τεχνικής στήριξης της αναπνοής θα είχε ως αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί αυτό που
προϋπήρχε και να οδηγηθεί στον θάνατο» η 56χρονη.
Υπάρχει ακόμη φυλετικό χάσμα, λέει ο Ομπάμα ενώ το Φέργκιουσον σείεται
Αμείωτη η ένταση για άλλη μία νύχτα στο Φέργκιουσον, με πυρά, διαδηλωτές και
αστυνομία να συγκρούονται ξανά και τα δακρυγόνα να γεμίζουν τους δρόμους με φόντο
δυνάμεις της Εθνοφυλακής τη νύχτα προς Τρίτη. Στη νέα έκκλησή του για
αυτοσυγκράτηση, ο Μπαράκ Ομπάμα αναγνώρισε ότι πίσω από την οργή κρύβονται οι
ελλείψεις που ακόμη περιβάλλουν το ζήτημα της φυλής στις ΗΠΑ, λέγοντας σε
ασυνήθιστο τόνο ότι «πάρα πολλοί νεαροί έγχρωμοι αισθάνονται ότι η κοινωνία τους
προσπερνά
και
τους
κοιτάζει
μόνο
με
φόβο».
Τον υπουργό Δικαιοσύνης Έρικ Χόλντερ στέλνει στο Φέργκιουσον ο Λευκός Οίκος για τον
συντονισμό των ερευνών γύρω από την υπόθεση Μάικλ Μπράουν που έχασε τη ζωή του
από πυρά αστυνομικού.
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Oι 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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