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Αισιοδοξία για συµφωνία µε την τρόικα έως την Κυριακή
Συγκρατηµένη αισιοδοξία επικρατεί στην κυβέρνηση για µια τελική (πολιτική) συµφωνία µε
την τρόικα έως την Κυριακή, που θα επιτρέψει να δοθεί το «πράσινο φως» από το Eurogroup
της ∆ευτέρας, για την εκταµίευση της δόσης των 8,1 δισ. ευρώ.
Οι διαβουλεύσεις φαίνεται ότι οδεύουν προς το τέλος σε θετικό κλίµα, µε τους εκπροσώπους
των δανειστών να κάνουν µικρά βήµατα υποχώρησης. Την εικόνα αυτή ενισχύουν οι δηλώσεις
Σόιµπλε, που εµφανίστηκε «βαθιά πεπεισµένος» ότι η έκθεση της τρόικας που θα παρουσιαστεί
στο Eurogroup την ∆ευτέρα θα είναι θετική και του Ντράγκι που τόνισε ότι «η Ελλάδα έχει
επιτύχει σηµαντική πρόοδο [...] και νοµίζω ότι πρέπει να αναγνωρίσουµε αυτή την πρόοδο».
Στην ΕΛ.ΑΣ. θα µεταταχθούν οι δηµοτικοί αστυνοµικοί
Με στόχο να κλείσει το ζήτηµα της κινητικότητας 12.500 υπαλλήλων στο ∆ηµόσιο, η
κυβέρνηση φέρεται να πρότεινε στην τρόικα την µετάταξη όλων των δηµοτικών αστυνοµικών
(περίπου 4.000) στην ΕΛ.ΑΣ., κλείνοντας τις αντίστοιχες υπηρεσίες στους δήµους της χώρας.
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Σύµφωνα µε πληροφορίες, η τρόικα εµφανίζεται θετική απέναντι στην πρόταση και η απόφαση
αναµένεται να ληφθεί εντός των επόµενων ωρών, κατά τη συνάντηση των δανειστών µε τους
Κυρ.Μητσοτάκη και Γ.Μιχελάκη. Αντιδρά το Σωµατείο των ∆ηµοτικών Αστυνοµικών Αθήνας.
Ένας στους πέντε ελεύθερους επαγγελµατίες δεν υποβάλλει δήλωση ΦΠΑ
Ένας στους πέντε ελεύθερους επαγγελµατίες δεν υποβάλλει περιοδική δήλωση ΦΠΑ, την
στιγµή που η τρόικα απαιτεί αυξηµένους ελέγχους. Συγκεκριµένα, στο πεντάµηνο Ιανουαρίου Μαΐου 2013 έπρεπε να υποβληθούν 2.462.125 δηλώσεις ΦΠΑ. Ωστόσο, µε βάση τα τελικά
στοιχεία υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα 1.931.456 δηλώσεις. ∆ηλαδή 530.669 γύρισαν την πλάτη
στην εφορία.
Οι εφοριακοί στη συνέχεια προχώρησαν σε αποστολή email και καλούσαν τηλεφωνικά τους
επαγγελµατίες να υποβάλουν δήλωση. Τελικά µόλις 34.108 από τους 530.669 προχώρησαν τη
διαδικασία. Την ίδια περίοδο, ολοκληρώθηκαν 6.396 έλεγχοι για την απόδοση του ΦΠΑ και
βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιµα ύψους 130,76 εκατ. ευρώ ευρώ µε τις εισπράξεις να
ανέρχονται όµως σε 41,26 εκατ. ευρώ.
«Η Ελλάδα η πλουσιότερη χώρα του κόσµου», η νέα καµπάνια του τουρισµού
«Η Ελλάδα η πλουσιότερη χώρα του κόσµου» αποκαλείται η επικοινωνιακή καµπάνια που
υλοποίησε το υπουργείο Τουρισµού και παρουσίασε την Πέµπτη η υπουργός, Όλγα
Κεφαλογιάννη. Η ίδια εξέφρασε την αισιοδοξία της ότι «φέτος θα είναι µία καλή τουριστική
χρονιά για την Ελλάδα».
Πρόκειται για µια προσπάθεια που στέλνει θετικό µήνυµα προς κάθε έλληνα πολίτη,
επαγγελµατία του τουρισµού, προκειµένου να αναδειχθεί η µοναδική οµορφιά της Ελλάδας, µε
τρόπο σύγχρονο και εναλλακτικό και όχι για µια ακόµα καµπάνια τουριστικής συνείδησης,
όπως τόνισε η υπουργός Τουρισµού.
SOS εκπέµπουν οι έµποροι-επιχειρηµατίες για τα ασφαλιστικά προβλήµατα τους
Περισσότεροι από 500.000 έµποροι-επιχειρηµατίες δεν έχουν πρόσβαση σε υγειονοµική
περίθαλψη, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Οµοσπονδίας Συνδέσµων Ανεξαρτήτων Εµπορικών
Αντιπροσώπων Εισαγωγής-Εξαγωγής και ∆ιανοµέων.
Ο πρόεδρος της οµοσπονδίας, ∆. Καραµαλάκος, ζητά άµεσες ενέργειες του υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και των αρµόδιων φορέων καθώς, όπως σηµειώνει, τα
σοβαρά ασφαλιστικά προβλήµατα των εµπόρων-επιχειρηµατιών «όχι µόνο παραµένουν χωρίς
λύση, αλλά µε κάθε νέα τροπολογία πολλαπλασιάζονται».
Άγνωστοι «γάζωσαν» περιπολικό στην Άρτα και εξαφανίστηκαν
Μεγάλη αστυνοµική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξηµερώµατα της Παρασκευής
στην Ήπειρο. Οι έρευνες εστιάζονται στην περιοχή των πηγών του Αχέροντα, στη Γλυκή
Παραµυθιάς, καθώς νωρίς το πρωί της Παρασκευής άγνωστοι έκλεψαν ΙΧ από τη Φιλιππιάδα,
έπεσαν σε µπλόκο, έκαναν αναστροφή πορείας, εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο και σύµφωνα µε
εκτιµήσεις κινούνται πεζοί στο βουνό.
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Προηγουµένως είχαν γαζώσει µε σφαίρες περιπολικό στην Άρτα. Η διαδροµή των κακοποιών
φωτογραφίζει τους δραπέτες των φυλακών Τρικάλων.
Κατατέθηκε στη Βουλή το νοµοσχέδιο για τη ΝΕΡΙΤ
Κατατέθηκε στη Βουλή το νοµοσχέδιο για τη ΝΕΡΙΤ (Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία Internet
Τηλεόραση) το οποίο υπογράφεται από τους υπουργούς Οικονοµικών, Ανάπτυξης,
Πολιτισµού, ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, Εργασίας, Υποδοµών και Επικρατείας.
Στο νοµοσχέδιο αναφέρεται ότι η νέα ΑΕ για τη δηµόσια ραδιοτηλεόραση φέρει το όνοµα
ΝΕΡΙΤ ΑΕ «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία Ίντερνετ και Τηλεόραση) µε διοικητική και
οικονοµική αυτοτέλεια, είναι δηµόσια επιχείρηση που ανήκει στο δηµόσιο τοµέα και
εποπτεύεται από το κράτος. Η νέα δηµόσια ραδιοτηλεόραση, σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο, είναι
ανεξάρτητη από το κράτος, άλλους φορείς δηµόσιας εξουσίας, φορείς που ελέγχονται από
αυτούς και πολιτικά κόµµατα.
ΕΣΘ: Αυλαία στις 15 Ιουλίου για τις θερινές εκπτώσεις
Από την ∆ευτέρα 15 Ιουλίου 2013 θα αρχίσουν φέτος οι θερινές εκπτώσεις στα εµπορικά
καταστήµατα και θα διαρκέσουν µέχρι τις 31 Αυγούστου 2013, σύµφωνα µε τον Εµπορικό
Σύλλογο Θεσσαλονίκης.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΕΣΘ, είναι υποχρεωτική η αναγραφή διπλής τιµής,
δηλαδή της παλαιάς (συνήθως διαγραµµένης) και της νέας τιµής των προϊόντων που πωλούνται
µε έκπτωση, σε εµφανή σηµεία του καταστήµατος και οπωσδήποτε στα σηµεία όπου αυτά (τα
προϊόντα) εκτίθενται.
Πεζόδροµος η Αγίας Σοφίας
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, εναρµονιζόµενο µε τη διευκρινιστική
απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
(ΠΕΚΑ), ενέκρινε τον χαρακτηρισµό του τµήµατος της οδού Αγίας Σοφίας, από την πλατεία
Αγίας Σοφίας έως την οδό Τσιµισκή, σε πεζόδροµο -αντί πεζόδροµου ήπιας κυκλοφορίας.
Με βάση την παραπάνω απόφαση, στον πεζόδροµο της Αγίας Σοφίας, που προορίζεται κυρίως
για την εξυπηρέτηση των πεζών, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η διέλευση µόνο των οχηµάτων
έκτακτης ανάγκης (όπως πυροσβεστική, ασθενοφόρα) καθώς και των οχηµάτων
φορτοεκφόρτωσης και εξυπηρέτησης των παρόδιων ιδιοκτητών, µέσω λωρίδας κυκλοφορίας
πλάτους 3,50 µέτρων. Επίσης, καθορίζεται ωράριο φορτοεκφόρτωσης εµπορευµάτων κατά τις
ώρες 8:30 – 10:30 και 15:00 – 19:00 εκτός Σαββάτου που ισχύει µόνο το πρωινό ωράριο.
Βολιβία: Ο Μοράλες απειλεί µε κλείσιµο της πρεσβείας των ΗΠΑ
Ο Βολιβιανός πρόεδρος 'Εβο Μοράλες µίλησε ακόµη και για «κλείσιµο, εάν χρειαστεί» της
πρεσβείας των ΗΠΑ στη Λα Πας, καταγγέλλοντας την πίεση που άσκησε η Ουάσινγκτον σε
τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες απαγόρευσαν την πτήση του αεροσκάφους του στον
εναέριο χώρο τους, καθώς υπήρχαν υποψίες ότι σε αυτό επέβαινε ο 'Εντουαρντ Σνόουντεν.
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Ο Μοράλες πλαισιωνόταν από ηγέτες χωρών της νότιας Αµερικής που µεταβεί έρθει στη
Βολιβία προκειµένου να συζητήσουν την αντίδρασή τους στο περιστατικό και κάλεσαν τις
ευρωπαϊκές χώρες να ζητήσουν συγγνώµη.
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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