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Αισιοδοξία για ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων την Κυριακή
Πρόοδο στις διαπραγµατεύσεις µε την τρόικα βλέπουν στο υπουργείο Οικονοµικών, όπως
προκύπτει από δηλώσεις κορυφαίου παράγοντα, µετά τη χθεσινοβραδινή συνάντηση που
ολοκληρώθηκε στις 02:00 την Πέµπτη. Σύµφωνα µε την ίδια πηγή, υπάρχει αισιοδοξία ότι η
Κυριακή θα είναι η καταληκτική ηµεροµηνία των διαβουλεύσεων.
«Προσδοκούµε τουλάχιστον να εγκριθεί η δόση στο Eurogroup της ∆ευτέρας· η δόση θα είναι
τέτοια που θα ικανοποιεί τις ανάγκες µας» δήλωσε ο αξιωµατούχος. «Βρείτε τα πριν από τη
∆ευτέρα» το µήνυµα που στέλνουν οι Βρυξέλλες.
Αποδεσµεύεται από το λογαριασµό της ∆ΕΗ ο ενιαίος φόρος ακινήτων
Στην αποσαφήνιση πως ο ενιαίος φόρος ακινήτων που θα θεσµοθετηθεί το Σεπτέµβριο δεν θα
εισπράττεται από το λογαριασµό της ∆ΕΗ προχώρησε χθες, ανώτατο στέλεχος του
οικονοµικού επιτελείου της κυβέρνησης, διαψεύδοντας δηµοσιεύµατα των προηγούµενων
ηµερών.
Το εν λόγω στέλεχος ξεκαθάρισε πως από το 2014 ο ενιαίος φόρος ακινήτων θα εισπράττεται
από τις εφορίες και θα είναι αποσυνδεδεµένος από το λογαριασµό του ηλεκτρικού ρεύµατος. Ο
ίδιος τόνισε πως κρίσιµο ζήτηµα για την επιβολή του φόρου είναι η επικαιροποίηση της βάσης
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µε τα στοιχεία ακινήτων της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων µέσω του
εντύπου Ε9 που καταθέτουν την τρέχουσα περίοδο οι φορολογούµενοι.
Νέες περικοπές δαπανών στο ∆ηµόσιο στην τετραετία 2014 - 2017
Νέες περικοπές στις δαπάνες του στενού και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα θα προβλέπει το
Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2014 - 2017 που θα καταρτισθεί
στα τέλη Σεπτεµβρίου, µαζί µε το προσχέδιο του Προϋπολογισµού έτους 2014.
Απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα θέτει οροφές δαπανών
σε υπουργεία, ΟΤΑ και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου και ζητά το σενάριο
βάσης που θα εκπονήσουν οι φορείς να είναι ρεαλιστικό, µελετηµένο και συνεπές, και να
αποτυπώνει τις καλύτερες δυνατές προβλέψεις για τις δηµοσιονοµικές επιδόσεις των φορέων
σε όλη την περίοδο.
Στα 6,93 δισ. ευρώ µειώθηκαν τον Μάιο τα φέσια του ∆ηµοσίου στον ιδιωτικό τοµέα
Ελαφρά µείωση παρουσίασαν το Μάιο οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του δηµοσίου προς τον
ιδιωτικό τοµέα και διαµορφώθηκαν στα 6,931 δισ. ευρώ, έναντι 7,262 δισ. ευρώ τον Απρίλιο.
Εάν στα παραπάνω ποσά προστεθούν και οι εκκρεµείς επιστροφές φόρων (επιστροφές για τις
οποίες έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί το σχετικό ΑΦΕΚ µέχρι και το τέλος του µήνα
αναφοράς), τότε οι ληξιπρόθεσµες οφειλές τον Μάιο διαµορφώνονται σε 7,24 δισ. ευρώ, έναντι
7,54 δισ. ευρώ τον Απρίλιο.
Οι εκκρεµείς επιστροφές φόρων αυξήθηκαν το Μάιο σε 309,6 εκατ. ευρώ, έναντι 278,3 εκατ.
ευρώ τον Απρίλιο. Η πληρωµή ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων ασκεί περαιτέρω πίεση στα
ταµειακά στοιχεία της γενικής κυβέρνησης, που στο πεντάµηνο εµφανίζει πρωτογενές
έλλειµµα 830 εκατ. ευρώ.
Αυλαία στην προκαταρκτική για τη λίστα Λαγκάρντ
Αυλαία στην προκαταρκτική επιτροπή για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ πέφτει σήµερα,
µε την κατάθεση του πορίσµατος και των πορισµατικών εκθέσεων των κοµµάτων της
αντιπολίτευσης.
Εφόσον δεν αλλάξει κάτι στον σχεδιασµό, ακολουθεί η συζήτηση στην Ολοµέλεια, πιθανότατα
την ερχόµενη Τρίτη 9 Ιουλίου, οπότε και θα κριθεί η παραποµπή ή όχι του Γιώργου
Παπακωνσταντίνου στο ∆ικαστικό Συµβούλιο.
Το πόρισµα της πλειοψηφίας Ν∆ και ΠΑΣΟΚ θα φέρει την υπογραφή και της ∆ΗΜΑΡ, όπως
αποφασίστηκε χθες στην ΚΟ του κόµµατος του Φώτη Κουβέλη, που συνεδρίασε απουσία του
ιδίου. Στα βασικά του σηµεία το κείµενο του πορίσµατος, προσδιορίζει, σύµφωνα µε
πληροφορίες του real.gr, την παραποµπή του πρώην υπουργού Οικονοµικών Γιώργου
Παπακωνσταντίνου για τρία κακουργήµατα, αυτά της νόθευσης δηµοσίου εγγράφου, της
απιστίας στην υπηρεσία και της παράβασης καθήκοντος. Την ίδια στιγµή, αναµένονται
διαφορετικά πορίσµατα από τα κόµµατα της αντιπολίτευσης.
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Στην Αθήνα ο Λέτα στις 29 Ιουλίου
Επίσηµη επίσκεψη στην Αθήνα θα πραγµατοποιήσει ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Ενρίκο Λέτα
στις 29 Ιουλίου, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσία του πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά
στο Βερολίνο, όπου συµµετείχε στο συνέδριο για τις Προοπτικές Απασχόλησης των Νέων που
διοργάνωσε η καγκελάριος 'Ανγκελα Μέρκελ.
Ο στρατός της Αιγύπτου καθαίρεσε τον Μόρσι
Ο στρατός της Αιγύπτου καθαίρεσε τον ισλαµιστή πρόεδρο Μοχάµεντ Μόρσι ενώ,
αναλαµβάνοντας έναν "ρόλο θεµατοφύλακα" της λαϊκής θέλησης αλλά και της δηµόσιας
τάξης, ο στρατηγός Αµπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι περιέγραψε την διάδοχη κατάσταση, µιλώντας για
µια µεταβατική περίοδο µετά την οποία θα διεξαχθούν προεδρικές και βουλευτικές εκλογές.
Ο αποπεµφθείς πρόεδρος της Αιγύπτου µεταφέρθηκε µόνος στο υπουργείο Άµυνας,
ανακοίνωσε τα ξηµερώµατα στέλεχος της Μουσουλµανικής Αδελφότητας. Ο Μόρσι
χωρίσθηκε από την οµάδα του και µεταφέρθηκε στο υπουργείο Άµυνας, δήλωσε ο Γκεχάντ αλΧαντάντ, αξιωµατούχος της αδελφότητας.
Έκκληση για αυτοσυγκράτηση και για προάσπιση των δικαιωµάτων, όπως η ελευθερία της
έκφρασης και της συνάθροισης, απηύθυνε στην Αίγυπτο ο γενικός γραµµατέας του ΟΗΕ Μπαν
Κι Μουν, µετά την ανατροπή του ισλαµιστή προέδρου Μόρσι.
Στο µεταξύ, κληθείς να σχολιάσει τα πρόσφατα γεγονότα στην Αίγυπτο, ο υπουργός
Οικονοµικών, Γιάννης Στουρνάρας, δήλωσε τα εξής: «Θα ήµασταν σαν την Αίγυπτο εάν
χρεοκοπούσαµε και βγαίναµε από το ευρώ, όπως υποστήριζαν κάποιοι».
Schaeuble: Η Τουρκία δεν αποτελεί µέρος της Ευρώπης
Ο Γερµανός υπουργός Οικονοµικών Wolfang Schaeuble δήλωσε χθες πως η Τουρκία δεν θα
πρέπει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς δεν είναι µέρος της Ευρώπης,
υπογραµµίζοντας έτσι την αντίθεση του Βερολίνου στις προσπάθειες της Τουρκίας για ένταξη.
Η Γερµανία πίεσε την ΕΕ να καθυστερήσει ένα νέο γύρο συνοµιλιών ένταξης την προηγούµενη
εβδοµάδα, ως απάντηση στην καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων από την
Άγκυρα.
Οι Βρυξέλλες ανέβαλαν τις συνοµιλίες για τουλάχιστον τέσσερις µήνες, αλλά δήλωσαν πως το
θέµα της τουρκικής ένταξης είναι ακόµη ανοιχτό.
Προδηµοσίευση του προγράµµατος «ΕξωστρέφειαΑνταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ»
Στη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων στοχεύει το
πρόγραµµα 'Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ΙΙ" το οποίο υλοποιείται στο
πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013. Μάλιστα το υπουργείο Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας) προχώρησε στην προδηµοσίευση του
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Οδηγού του προγράµµατος προκειµένου να ακολουθήσει σύντοµη περίοδος διαβούλευσης
αλλά και να αρχίσει η προετοιµασία των υποψήφιων επενδυτών.
Μέσω του προγράµµατος οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να λάβουν επιδοτήσεις και
να πραγµατοποιήσουν επενδυτικά σχέδια που θα τις καταστήσουν ανταγωνιστικές στο
εξωτερικό (εκσυγχρονισµός εξοπλισµού, αλλαγή συσκευασίας, απόκτηση διεθνών
πιστοποιήσεων, marketing σε τρίτες χώρες κλπ).
O συνολικός προϋπολογισµός είναι 30 εκατ. ευρώ ενώ επιλέξιµες είναι όλες οι υφιστάµενες
πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες καθώς και µεγάλες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα και έκαναν έναρξη λειτουργίας πριν από την 1η Ιανουαρίου του 2012 στους
κλάδους της µεταποίησης, των κατασκευών, των υπηρεσιών καθώς και επιλεγµένους κλάδους
του εµπορίου.
Τα ποσοστά ενίσχυσης κυµαίνονται από 30 έως 55 %, ενώ ο επιλέξιµος προϋπολογισµός των
επενδύσεων κυµαίνεται από 20.000 έως 200.000 ευρώ, ή 100.000 ευρώ για συγκεκριµένους
κλάδους. Η διάρκεια υλοποίησης των επενδύσεων είναι δεκαπέντε µήνες από την ηµεροµηνία
υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης µε δυνατότητα τρίµηνης παράτασης υπό
προϋποθέσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται : • Στους
διαδικτυακούς τόπους : www.antagonistikotita.gr, www.e-kepa.gr, www.espa.gr ,
www.efepae.gr, www.ggb.gr. • Στο Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥ∆/ΕΠΑΕ : 8011136300. •
Στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (τηλ. 2310-480.000/www.e-kepa.gr). • Στην ΑΝΚΟ (Παράρτηµα ΚΕΠΑΑΝΕΜ στη ∆υτική Μακεδονία, τηλ. 24610-24022, www.anko.gr). • Στα γραφεία του
Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης • Στις κατά τόπους Συνεταιριστικές Τράπεζες •
Στην ΑΝΚΟ (Παράρτηµα ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στη ∆υτική Μακεδονία, τηλ. 24 610-24022,
www.anko.gr).
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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