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Έως τις 10 Μαΐου η προθεσμία για την ενίσχυση των μικρομεσαίων από το ΕΣΠΑ
Την Παρασκευή 10 Μαΐου λήγει η προθεσμία υποβολής των προτάσεων για τη δράση
ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Από το «Πρόγραμμα
για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς,
μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου - υπηρεσιών - ΕΣΠΑ 2007-2013», ύψους 456 εκατ.
ευρώ. θα χρηματοδοτηθούν περίπου 500 επαγγέλματα σε όλες τις περιφέρειες της
χώρας, ενώ εκτιμάται ότι θα ενταχθούν σε αυτό 10.000 επιχειρήσεις. Τα ποσοστά
ενίσχυσης κυμαίνονται από 40% έως 60% επί του ύψους των επενδυτικών σχεδίων,
ανάλογα με την περιφέρεια.
Το εύρος των επενδυτικών σχεδίων ανά κλάδο κυμαίνεται για τη μεταποίηση από 30.000
έως 300.000 ευρώ, για τον τουρισμό από 20.000 έως 200.000 ευρώ και για το εμπόριο υπηρεσίες από 20.000 έως 100.000 ευρώ. Τα επενδυτικά σχέδια στέλνονται μόνο
ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα www.ependyseis.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να αναζητήσουν τον οδηγό του προγράμματος στις ιστοσελίδες www.espa.gr,
www.antagonistikotita.gr, www.efepae.gr.
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Επιχειρηματική αποστολή στο Βελιγράδι
Στοχεύοντας στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων-μελών του και στη
στήριξη των ελληνικών εμποροοικονομικών συμφερόντων σε αγορές- στόχους το
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης καλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν στην
επιχειρηματική αποστολή που δρομολογεί στο Βελιγράδι, σε συνεργασία με το γραφείο
της αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέως Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής
Συνεργασίας του υπουργείου Εξωτερικών.
Η αποστολή θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου και αφορά τους
Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς δομικών υλικών και
γενικότερα στον κατασκευαστικό κλάδο, με στόχο να πάρουν μέρος σε αυτή την
προσπάθεια διερεύνησης της δυνατότητας πιθανής συνεργασίας μεταξύ των
επιχειρηματιών των δύο χωρών. Το πρόγραμμα των προκαθορισμένων συναντήσεων θα
καταρτισθεί από το υπουργείο Εξωτερικών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, μέχρι την Τετάρτη 22 Μαΐου, στο
γραφείο της αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέως Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και
Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείου Εξωτερικών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310379478 και e-mail: groeybe@mfa.gr.
Πράσινο φως στις πωλήσεις ακινήτων για εξόφληση χρεών προς το Δημόσιο
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του υπουργείου
Οικονομικών με την οποία επιτρέπεται η πώληση ακινήτων για την κάλυψη οφειλών στο
Δημόσιο. Η απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη προβλέπει ότι
οι οφειλέτες του Δημοσίου θα μπορούν να πωλούν ακίνητα ακόμα κι αν το αντίτιμο είναι
μικρότερο από το χρέος τους.
Ωστόσο, προϋπόθεση για την έκδοση βεβαίωσης οφειλής από την αρμόδια υπηρεσία,
προκειμένου να προχωρήσει η μεταβίβαση του ακινήτου, είναι το υπόλοιπο της οφειλής
να διασφαλίζεται από λοιπά περιουσιακά στοιχεία του φορολογούμενου ή από εγγυήσεις
τρίτων. Στην απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών διευκρινίζεται ακόμη ότι η
βεβαίωση οφειλής θα δίδεται εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι μη έκδοσης
αποδεικτικού ενημερότητας για τον οφειλέτη.
Διασταυρώσεις φορολογικών δηλώσεων και δόσεων δανείων από την εφορία
Σαρωτικές διασταυρώσεις στους κωδικούς φορολογικών δηλώσεων που αναγράφονται
οι δόσεις στεγαστικών και άλλων δανείων αλλά και έλεγχο για το αν οι αγοραστές
ακινήτων έχουν αναγράψει στο έντυπο της εφορίας το ποσό της αγοραπωλησίας όπως
αυτό απεικονίζεται στο συμβόλαιο ξεκινά άμεσα το υπουργείο Οικονομικών.
Με αυτόν τον τρόπο ευελπιστεί να εντοπίσει περιπτώσεις απόκτησης ακινήτων με
«μαύρο» - αφορολόγητο χρήμα αλλά και αν έχει αποκρυβεί το ποσό των δόσεων ώστε οι
φορολογούμενοι να αποφύγουν τα τεκμήρια. Με την άρση του τραπεζικού απορρήτου οι
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αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να διασταυρώσουν στοιχεία
φορολογικών δηλώσεων με αντίστοιχα αρχεία που έχουν στην κατοχή τους οι τράπεζες.
Πτώση της ανεργίας και ανάκαμψη από το 2014 βλέπει ο Γ.Στουρνάρας
Ανάκαμψη της οικονομίας και μείωση της ανεργίας από το 2014 και μετά προέβλεψε ο
Γ.Στουρνάρας, μιλώντας στην ΝΕΤ το πρωί της Πέμπτης. Ο υπουργός Οικονομικών
ξεκαθάρισε ότι δεν θα ληφθούν νέα μέτρα και ότι δεν υπάρχει ανάγκη νέων μέτρων όσο
τηρούνται τα συμπεφωνημένα.
Πάντως, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν μειώσεις στις συντάξεις των
ελεύθερων επαγγελματιών από τη νέα χρονιά. Σε ό,τι αφορά τη φοροδιαφυγή, ο κ.
Στουρνάρας είπε ότι πάνω από 650 άτομα έχουν μπει στη φυλακή και έχουν γίνει
κατασχέσεις ύψους 2 δισ. ευρώ.
Νέα συνάντηση ΓΣΕΕ-εργοδοτών, λίγο πριν ψαλιδιστούν ξανά οι µισθοί
Σήµερα πραγµατοποιείται η δεύτερη συνάντηση της ΓΣΕΕ µε τους εργοδοτικούς φορείς για
την υπογραφή νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ). Πλέον, όµως,
εκτός των άλλων παραγόντων ασφυκτικά πιέζει και ο χρόνος, αφού στις 15 Μαΐου λήγει η
µετενέργεια της ισχύουσας ΕΓΣΣΕ, καθώς και 42 κλαδικών συµβάσεων, γεγονός που θα
επιφέρει νέες µειώσεις στους µισθούς στον ιδιωτικό τοµέα, από 10% έως 20%, µε την
κατάργηση του επιδόµατος γάµου και άλλων επιδοµάτων.
Νέες αυξήσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΗ από 1η Ιουλίου
Μεγάλες αυξήσεις έρχονται από την 1η Ιουλίου στους λογαριασµούς της ∆ΕΗ, λόγω των
αυξήσεων που αναµένεται να επιβληθούν στο Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκποµπών Αερίων
Ρύπων, πρώην τέλος ΑΠΕ. Σύµφωνα µε εισήγηση του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) -θυγατρική εταιρεία της ∆ΕΗ-, τριπλασιάζεται το ΕΤΜΕΑΡ, προκειµένου
να καλυφθεί το µεγάλο έλλειµµα στο λογαριασµό του, από τον οποίο πληρώνονται οι
παραγωγοί
ηλεκτρικής
ενέργειας
από
Ανανεώσιµες
Πηγές
(ΑΠΕ).
Συγκεκριµένα, ο ΛΑΓΗΕ ζητεί να αυξηθεί το εν λόγω τέλος από 9,3 ευρώ ανά µεγαβατώρα
(MWh=1.000kWh) που ισχύει σήµερα, στα 27,3 ευρώ ανά µεγαβατώρα. Σηµειώνεται ότι το
έλλειµµα του ΛΑΓΗΕ ανέρχεται σήµερα σε 317 εκατ. ευρώ και προβλέπεται να φτάσει, το
∆εκέµβριο του 2014, στο 1,471 δισ. ευρώ, εάν δεν ληφθούν άµεσα µέτρα.
Υπέρ της κατάργησης της τρόικας αλλά «όχι τώρα», τάσσεται ο Άσµουσεν
Η τρόικα (ΕΕ, ΕΚΤ, ∆ΝΤ), θα µπορούσε να αντικατασταθεί από ένα «αποκλειστικά ευρωπαϊκό
σύστηµα», αλλά αυτό δεν µπορεί να γίνει µεσούσης της κρίσης χρέους, δήλωσε ο Γιοργκ
Άσµουσεν, µέλος του Εκτελεστικού Συµβουλίου της ΕΚΤ. «Στο πιο µακροπρόθεσµο µέλλον,
θα συµφωνούσα [...] να επανέλθουµε σε ένα σύστηµα πλήρως βασιζόµενο στην ΕΕ», είπε,
εκτιµώντας ότι η µετάβαση αυτή θα µπορούσε να αρχίσει µε την µετατροπή του µόνιµου
ευρωµηχανισµού, ESM, σε αυτοτελές θεσµικό όργανο της ΕΕ.
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NGBI 500: Τέταρτος µήνας βελτίωσης για τις βορειοελλαδικές επιχειρήσεις
Νέα σηµαντική βελτίωση της κατάστασης τους για 4ο συνεχή µήνα κατέγραψαν οι
Βορειοελλαδικές επιχειρήσεις, όπως παρουσιάζεται από τις επιδόσεις του δείκτη Northern
Greece Business Index 500 (NGBI 500, www.ngbi500.gr) µεταξύ Μαρτίου και Απριλίου 2013.
Ειδικότερα, τον προηγούμενο μήνα οι επιχειρήσεις έκριναν σε ποσοστό 16% ότι η
κατάσταση τους είναι καλή, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 10% τον Μάρτιο του 2013.Την
ίδια στιγμή στο 40% φτάνει το ποσοστό των επιχειρήσεων, που δηλώνουν ότι η
κατάσταση τους είναι ικανοποιητική, ενώ μειώνεται στο 43%, έναντι 51% τον Μάρτιο το
ποσοστό όσων λένε ότι είναι κακή. Για το επόμενο εξάμηνο, διαμορφώνονται στο 32% οι
επιχειρήσεις, που εκτιμούν ότι θα είναι χειρότερη η κατάσταση τους, σε σχέση με 24%
τον Μάρτιο. Στασιμότητα προβλέπει το 38% (54% τον Μάρτιο) και βελτίωση το 30%,
έναντι 22% τον προηγούμενο μήνα.
Πρόσκληση Βενιζέλου σε ∆ΗΜΑΡ για κοινή κάθοδο στις ευρωεκλογές
Πρόσκληση εκ νέου για κοινή κάθοδο στις ευρωεκλογές των δυνάµεων της Κεντροαριστεράς κατά κύριο λόγο στη ∆ΗΜΑΡ, αλλά και σε τµήµα του ΣΥΡΙΖΑ- απηύθυνε ο πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ Ευ.Βενιζέλος µε άρθρο που ανάρτησε στην προσωπική του ιστοσελίδα. Ωστόσο, ο
Φώτης Κουβέλης απορρίπτει µέχρι στιγµής τη συνεργασία µε το ΠΑΣΟΚ.
Παραιτείται από τον Οργανισμό Τουρισμού ο Μπουτάρης
Την παραίτησή του από τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης προανήγγειλε ο
δήμαρχος, Γιάννης Μπουτάρης, κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του
φορέα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Voria.gr, ο κ.Μπουτάρης υποστήριξε ότι, λόγω του φόρτου
εργασίας στη δημαρχία, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις του
Οργανισμού, αλλά η πραγματική αιτία της παραίτησης είναι οι αγεφύρωτες διαφορές που
έχει με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλη Θωμόπουλο, οι
οποίες προέκυψαν μετά την αδυναμία εξυπηρέτησης της σύμβασης με τη Ryanair.
Aρκετοί από τους παριστάμενους καταλόγισαν ευθύνες στον δήμαρχο, λέγοντας
χαρακτηριστικά ότι «εσύ πρωτοστάτησες για τη συμφωνία με τη Ryanair και σήμερα
φεύγεις και αφήνεις το θέμα σε εκκρεμότητα».
Χωρίς ρεύμα έμεινε η ανατολική Θεσσαλονίκη
Στο σκοτάδι έμειναν για περίπου δυο ώρες κάτοικοι της ανατολικής Θεσσαλονίκης χθες
το βράδυ εξαιτίας βλάβης που σημειώθηκε στον ένα από τους δύο μετασχηματιστές της
ΔΕΗ στο Κάτω Σχολάρι.
Από τη διακοπή της ηλεκτροδότησης προκλήθηκαν αρκετά προβλήματα σε χιλιάδες
κατοίκους σε περιοχές της Επανομής, του Νέου Ρυσίου, της Περαίας και των Νέων
Επιβατών. Συνεργεία της ΔΕΗ βρέθηκαν επί τόπου από την πρώτη στιγμή για την
αποκατάσταση της βλάβης.
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Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστράτευσης των καθηγητών - Συνεδριάζει η ΟΛΜΕ
Δεδομένης της άκαρπης συνάντησης που είχε το ΔΣ της ΟΛΜΕ με την ηγεσία του
υπουργείου Παιδείας, οι εκπαιδευτικοί καλούνται σήμερα, Πέμπτη, να αποφασίσουν εάν
θα απεργήσουν στη διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων. Από την πλευρά του, ο
Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος διεμήνυσε ότι η ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των
εξετάσεων «παραμένει αδιαπραγμάτευτη», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο της
επιστράτευσης.
«Κόκκινο πανί» για τους εκπαιδευτικούς είναι οι μειώσεις οργανικών θέσεων στα
σχολεία. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που αντιδρούν, όπως δηλώνει ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ
Ν.Παπαχρήστος. «Με τις μειώσεις θα υπάρξουν μετακινήσεις χιλιάδων συναδέλφων σε
άλλα σχολεία. Σε άλλες περιφέρειες. Θα υπάρχουν υποχρεωτικές μεταθέσεις» τονίζει και
προσθέτει ότι το υπουργείο προωθεί και απολύσεις συμβασιούχων. Επιπλέον, αιτία
πολέμου για τους καθηγητές αποτελεί και η αύξηση του διδακτικού τους ωραρίου κατά
δύο ώρες την εβδομάδα.
Οκτώ άνθρωποι νεκροί από πυρκαγιά σε εργοστάσιο ενδυµάτων στο Μπαγκλαντές
Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν πυρκαγιά ξέσπασε την Πέμπτη σε εργοστάσιο
ενδυμάτων σε βιομηχανική περιοχή στην πρωτεύουσα του Μπαγκλαντές, Ντάκα,
ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές της χώρας.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τη νύχτα στην περιοχή Μιρπούρ, μόλις δύο εβδομάδες αφότου
περισσότερα από 780 έχασαν τη ζωή τους όταν το κτίριο όπου στεγαζόταν το
εργοστάσιο στο οποίο εργάζονταν, κατέρρευσε, σε ένα από τα χειρότερα βιομηχανικά
ατυχήματα που έχει δει ποτέ η χώρα.
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