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Στο 27,5% ανήλθε η ανεργία στο δ΄ τρίμηνο 2013
Στο 27,5% αυξήθηκε η ανεργία στην Ελλάδα στο τέταρτο τρίμηνο 2013, έναντι 27% στο
τρίτο τρίμηνο 2013. Σημειώνεται πως στο διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2012 η
ανεργία ήταν στο 26% σε μέσα επίπεδα. Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής κατά το τέταρτο τρίμηνο 2013 ο αριθμός των
απασχολούμενων ανήλθε σε 3.589.657 άτομα και των ανέργων σε 1.363.137. Η
απασχόληση μειώθηκε κατά 1,3% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2013 και κατά 2,5% σε
σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2012. Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 1,3% σε
σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 5,2% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του
2012.
Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (31,7%) στο τέταρτο τρίμηνο 2013 ήταν σημαντικά
υψηλότερο από των ανδρών (24,4%). Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται
στους νέους ηλικίας 15-24 ετών (57%), το οποίο στις νέες γυναίκες φθάνει στο 62,5%.
Βάσει της έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε όσους
έχουν πάει Μερικές τάξεις Δημοτικού (41,6%) ενώ ακολουθούν τα άτομα που δεν έχουν
πάει καθόλου σχολείο (36,0%) . Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε όσους έχουν
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διδακτορικό ή μεταπτυχιακό (15,0%) και στους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (19,0%).
Από το σύνολο των ανέργων που αναζητούσαν μισθωτή απασχόληση στο τέταρτο
τρίμηνο 2013 το 28,7% αναζητούσε αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 66,5%
πλήρη αλλά στην ανάγκη είναι διατεθειμένο να εργαστεί και με μερική απασχόληση.
Τέλος, το 1,4% αναζητούσε μερική απασχόληση ή δεν ενδιαφέρεται αν θα βρει μερική ή
πλήρη απασχόληση.
Ανά τρίμηνο οιδιασταυρώσεις σε ελεύθερους επαγγελματίες καιεπιτηδευματίες
Χιλιάδες διασταυρώσεις για την αποκάλυψη εισοδημάτων που δεν έχουν δηλωθεί από
ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες θα διενεργεί σε τριμηνιαία βάση το
υπουργείο Οικονομικών. Eλεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες θα πρέπει να
υποβάλλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο αναλυτικά στοιχεία για τα έσοδα και
τις δαπάνες τους, από το πρώτο ευρώ, προκειμένου στη συνέχεια να γίνονται
διασταυρώσεις και να εντοπίζονται όσοι εισπράττουν αλλά δεν δηλώνουν ή ακόμα και
όσοι πληρώνουν περισσότερα από όσα εισπράττουν.
Και στις δύο περιπτώσεις τα ευρήματα των διασταυρώσεων θα οδηγούν σε
εκτεταμένους ελέγχους με στόχο την πάταξη της κλοπής ΦΠΑ αλλά και της απόκρυψης
εισοδήματος. Με τις νέες διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών που
ενεργοποιήθηκαν από τις αρχές του έτους, κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από
επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα θα
πρέπει να υποβάλλει καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών ή,
πιο απλά, να δηλώνει αναλυτικά όλα του τα έσοδα και όλα του τα έξοδα, κάθε μήνα,
ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων.
Σύμφωνα με τα «Νέα» η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων για το πρώτο
τρίμηνο θα πρέπει να γίνει έως τις 31 Μαΐου και στη συνέχεια η προθεσμία θα εκπνέει
την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη του τριμήνου. Έτσι, η δεύτερη
κατάσταση θα πρέπει να υποβληθεί έως το τέλος Ιουλίου, η τρίτη έως το τέλος
Οκτωβρίου και η τέταρτη έως το τέλος Ιανουαρίου του 2015.
Σε τρεις δόσεις ο φόρος εισοδήματος
Από τις 20 Μαρτίου έως τις 30 Ιουνίου θα μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά η υποβολή
φορολογικών δηλώσεων μέσω taxis, χωρίς πλέον να παίζει ρόλο ούτε το τελευταίο ψηφίο
του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου ούτε η πηγή του εισοδήματος.
Ανεξάρτητα πάντως από το πότε θα υποβληθεί η φορολογική δήλωση, όλοι οι
φορολογούμενοι θα πρέπει να πληρώσουν το φόρο εισοδήματος σε τρεις δόσεις: έως τις
30 Ιουλίου η πρώτη, έως τις 30 Σεπτεμβρίου η δεύτερη και έως τις 30 Νοεμβρίου η τρίτη.
Γωνίες stock μέσα στα καταστήματα προτείνειη ΕΣΕΕ
Τις σχετικές θέσεις της, ενόψει της σχεδιαζόμενης αναμόρφωσης της νομοθεσίας σε
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θέματα που διέπει τη λειτουργία των καταστημάτων «stock και outlet», έθεσε προς
διαβούλευση και επεξεργασία η ΕΣΕΕ. Η πρόταση της ΕΣΕΕ επί της αρχής είναι, αντί της
λειτουργίας αυτοτελών καταστημάτων, που ουσιαστικά δίνουν στον καταναλωτή την
εντύπωση ότι πραγματοποιούν εκπτώσεις 365 ημέρες το χρόνο, να ενθαρρυνθεί η
δημιουργία και αυτοτελών τμημάτων εντός του καταστήματος λιανικής, το οποίο θα
διαθέτει τα είδη stock της συγκεκριμένης επιχείρησης με τους ειδικά οριζόμενους όρους,
όπως αυτοί ισχύουν σήμερα.
Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, το κάθε κατάστημα stock/outlet πρέπει να έχει ένα ξεκάθαρο
μίγμα προϊόντων προς πώληση (stock ή ελαττωματικό) με σαφή σήμανση των
χαρακτηριστικών του καθενός από αυτά. Στα διατιθέμενα προϊόντα πρέπει να
αναγράφεται μία και μοναδική τελική τιμή για την αποφυγή της παραπλάνησης του
καταναλωτή. Όπως αναφέρει η ισχύουσα υπουργική απόφαση Α4/1863/2005, τα
προϊόντα stock & outlet πρέπει να είναι αποθέματα προϊόντων παλαιών χρήσεων ή εν
γένει ελαττωματικά και να έχουν χαρακτηρισθεί ειδικότερα ως αποθέματα
προηγούμενων εμπορικών περιόδων ή αποθέματα παλαιάς μόδας ή αποθέματα
καταργημένων ή παλαιών ή μη εμπορεύσιμων εμπορικών κωδικών ή ελαττωματικά.
Αλ. Τουρκολιάς: Εντός του 2014 η αρχή της εξόδου από την κρίση
Την εκτίμηση ότι η ελληνική οικονομία βαδίζει σε πολύ πιο σταθερό έδαφος διατύπωσε ο
διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Αλέξανδρος Τουρκολιάς, μιλώντας σε
εκδήλωση «Η Ελλάδα της εξωστρέφειας» που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη το Διεθνές
Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Όπως είπε ο κ. Τουρκολιάς οι ενδείξεις της επερχόμενης
ανάκαμψης της οικονομίας και της αρχής της εξόδου από την κρίση -εντός του τρέχοντος
έτους- είναι, πλέον, ισχυρές.
Μάλιστα, προέβλεψε ότι «το χρονικό σημείο ανοίγματος των αγορών για το Ελληνικό
Δημόσιο, αλλά και για το μεγαλύτερο τμήμα του ελληνικού επιχειρηματικού τομέα
πλησιάζει». «Μια τέτοια εξέλιξη θα ευνοήσει πολλαπλώς το σύνολο της οικονομίας,
προκαλώντας ενίσχυση της αξιοπιστίας, νέες αναβαθμίσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης
της χώρας, αποκλιμάκωση ασφαλίστρων κινδύνου, μείωση κόστους δανεισμού ιδιωτικού
τομέα και αύξηση της διαθέσιμης ρευστότητας» τόνισε ο κ. Τουρκολιάς.
Χατζηδάκης: Έως τέλος του έτους το πλαίσιο για τις αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων
Ο νέος νόμος πλαίσιο για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων
αποτέλεσε το αντικείμενο της συνάντησης του υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη,
με τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) και του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) Κωνσταντίνο Μίχαλο.
Ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι το νέο πλαίσιο θα έχει ολοκληρωθεί «μέχρι το τέλος του
χρόνου ακόμη και στις λεπτομέρειές του», χαρακτηρίζοντας τις προτάσεις της ΚΕΕ για τα
επιχειρηματικά πάρκα και για τις χρήσεις γης πολύ ενδιαφέρουσες. «Μια μεταρρύθμιση η
οποία περιμένει από το 1981, σήμερα προχωράει στην υλοποίησή της», είπε
χαρακτηριστικά ο Κων.Μίχαλος μετά τη συνάντηση με τον υπουργό.
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Προηγείταιο ΣΥΡΙΖΑ, δημοφιλέστερος ο Σαμαράς
Την πλειοψηφία των θετικών απόψεων της κοινής γνώμης συγκεντρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ,
σύμφωνα με έρευνα της Public Issue για την τρέχουσα πολιτική συγκυρία το Μάρτιο, που
δημοσιεύεται από την Εφημερίδα των Συντακτών. Ωστόσο, στην κορυφή της
δημοτικότητας των πολιτικών αρχηγών βρίσκεται ο Αντώνης Σαμαράς. Σχεδόν εννέα
στους δέκα πολίτες (88%) δηλώνουν δυσαρεστημένοι τόσο από την κυβέρνηση όσο και
από την αντιπολίτευση. Αυτός είναι και ο λόγος που το 44% δηλώνει ότι καμία σημερινή
κυβερνητική πρόταση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει επιτυχώς τα προβλήματα της
Ελλάδας, όταν την κυβέρνηση Σαμαρά (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ) στηρίζει το 27% και μία διάδοχη
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 24%.
Τα ποσοστά θετικής γνώμης που λαμβάνουν τα κόμματα(σε παρένθεση η επίδοση του
Φεβρουαρίου) : ΣΥΡΙΖΑ 37% (38%), ΔΗΜΑΡ 35% (34%), Νέα Δημοκρατία 32%
(34%),ΚΚΕ 32% (34%), ΑΝΕΛ 31% (34%), ΠΑΣΟΚ 15% (18%), Χρυσή Αυγή 10% (12%)
Στην κορυφή της δημοτικότητας των πολιτικών αρχηγών βρίσκεται ο Αντώνης Σαμαράς.
Συγκεκριμένα, τα ποσοστά θετικής γνώμης που λαμβάνουν οι αρχηγοί των κομμάτων
είναι: Αντώνης Σαμαράς (Νέα Δημοκρατία) 39% (40%), Αλέξης Τσίπρας (ΣΥΡΙΖΑ): 38%
(41%), Φώτης Κουβέλης (ΔΗΜΑΡ) 37% (42%), Δ.Κουτσούμπας (ΚΚΕ): 27% (31%),
Πάνος Καμμένος (ΑΝΕΛ): 27% (31%), Ευάγγελος Βενιζέλος (ΠΑΣΟΚ): 18% (21%), Νίκος
Μιχαλολιάκος (Χρυσή Αυγή): 9% (10%).
«Στον αέρα» η νέα ιστοσελίδα του Γ. Ιωαννίδη
Στο διαδίκτυο «ανέβηκε» από σήμερα, η νέα ιστοσελίδα του υποψήφιου περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας Γιάννη Ιωαννίδη, που λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.coachformacedonia.gr. Ο Γιάννης Ιωαννίδης επέλεξε τον πρωτότυπο αυτό τίτλο,
προκειμένου να χρησιμοποιήσει στην προεκλογική του εκστρατεία το προσωνύμιο
«κόουτς», που τον συνοδεύει εδώ και πολύ καιρό.
Οι επισκέπτες στο νέο ιστότοπο του Γιάννη Ιωαννίδη θα έχουν τη δυνατότητα να
ενημερώνονται για όλες τις δραστηριότητες του στη διάρκεια της προεκλογικής
περιόδου. Παράλληλα, μπορούν να διαβάσουν τις συνεντεύξεις που ο ίδιος έχει δώσει σε
έντυπα και διαδυκτιακά ΜΜΕ, καθώς και να παρακολουθήσουν φωτογραφικό υλικό και
βίντεο από τις περιοδείες του Γιάννη Ιωαννίδη στην Κεντρική Μακεδονία.
Βορειοευρωπαίοισυνταξιούχοιφτιάχνουν χωριό για να δουλέψουν νέοιάνεργοι
Βορειοευρωπαίοι συνταξιούχοι θα έρθουν στην Ελλάδα για να φτιάξουν ένα ολόκληρο
χωριό, στο οποίο θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν και να συνεργαστούν νέοι άνεργοι από
την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιταλία. Όλα αυτά σχεδιάζονται στο
πλαίσιο της Πρωτοβουλίας ProWork, η οποία αποτελεί συνεργασία της Intercivil Society,
μιας ομάδας νέων επαγγελματιών και φοιτητών, που ονομάζεται ThessaloWiki, της ICLS
(Rome)
και
της
ομάδας
ProWork
Portugal.
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Η πρώτη ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας ProWork θα γίνει την Παρασκευή στη
Θεσσαλονίκη, με την υποστήριξη του Δήμαρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. στο πλαίσιο του
προγράμματος της Θεσσαλονίκης Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2014.
Κλειστά τα φαρμακεία από αύριο έως τη Δευτέρα
Ρολά κατεβάζουν τα φαρμακεία αύριο και τη Δευτέρα, αντιδρώντας μεταξύ άλλων στις
απαιτήσεις της τρόικα για τα Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενα Φάρμακα.
Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) αποφάσισε την πραγματοποίηση
48ωρης απεργίας για την Παρασκευή και τη Δευτέρα, ενώ ο Φαρμακευτικός Σύλλογος
Αττικής, με ανακοίνωσή του ενημερώνει το κοινό ότι, αποφάσισε την συμμετοχή των
μελών του, στην πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση από την Παρασκευή 14/3/2014
έως και την Δευτέρα 17/3/2014, συμπεριλαμβανομένου και του Σαββάτου 15/3/2014.
Πανελλαδικά τα φαρμακεία θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 14/3/2014, το
Σάββατο 15/3/2014 (για όλη την Αττική) και τη Δευτέρα 17/3/2014, και οι πολίτες θα
μπορούν να εξυπηρετούνται μόνο από τα εφημερεύοντα φαρμακεία. Το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΠΦΣ θα συνεδριάσει εκ νέου τη Δευτέρα 17 Μαρτίου για να εκτιμήσει την
πορεία των διαπραγματεύσεων της τρόικας με την κυβέρνηση.

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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