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Προετοιµάζει το έδαφος για νέο πακέτο στήριξης της Ελλάδας ο Σόιµπλε
Στην επιβεβαίωση ότι η Ελλάδα ενδεχοµένως να χρειαστεί 11 δισ. ευρώ για την κάλυψη
µελλοντικών χρηµατοδοτικών της αναγκών προχώρησε ο γερµανός υπουργός Οικονοµικών
Βόλφγκανγκ Σόιµπλε, προετοιµάζοντας προεκλογικά την γερµανική κοινή γνώµη για το νέο
πρόγραµµα στήριξης της Ελλάδας. Σε συνέντευξή του στην εφηµερίδα Passauer Neue Presse,
επιβεβαίωσε τις εκτιµήσεις του ∆ΝΤ ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί επιπλέον 11 δισ. ευρώ για την
περίοδο 2014- 2015.
«Η εκτίµηση των 11 δισ. ευρώ δεν είναι παντελώς εξωπραγµατική. Όπως και να έχει, µιλάµε
για κλάσµα του ποσού των προηγούµενων διασώσεων. Πολλά έχουν ήδη επιτευχθεί, όµως η
Ελλάδα παραµένει σε κρίση προσαρµογής», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Σόιµπλε ενώ,
απέκλεισε εκ νέου την πιθανότητα οποιασδήποτε επιπλέον αποµείωσης του χρέους.
Την τελευταία στιγµή θα υποβληθούν 600.000 φορολογικές δηλώσεις
Την τελευταία στιγµή, κυριολεκτικά, θα υποβληθούν (αν καταστεί δυνατό) οι 600.000
δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος οι οποίες αποµένουν για να ολοκληρωθεί το φετινό
«θρίλερ» της κατάθεσης των φορολογικών δηλώσεων. Τυπικά, η προθεσµία λήγει την
Παρασκευή 30 Αυγούστου, ωστόσο οι φορολογούµενοι θα έχουν τη δυνατότητα να
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υποβάλλουν εµπρόθεσµα τις δηλώσεις τους ως τις 8.00 το πρωί της ∆ευτέρας στις 2
Σεπτεµβρίου.
Όπως επισηµαίνει το Vima.gr, αµέσως µετά χιλιάδες φορολογούµενοι θα θεωρηθούν
εκπρόθεσµοι και θα κληθούν (αν δεν αλλάξει κάτι) να πληρώσουν επιπλέον φόρους και
πρόστιµα µεγάλου ύψους. Ο γενικός γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης
ξεκαθάρισε ότι όλες οι δηλώσεις µετά τις 30 Αυγούστου (ουσιαστικά µετά τις 8.00 το πρωί στις
2 Σεπτεµβρίου) θα θεωρούνται εκπρόθεσµες.
Πάνω από 5 εκατοµµύρια αφίξεις µε κρουαζιερόπλοια το 2013
Αύξηση της τάξεως του 11,7% σηµείωσε στο επτάµηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου το λιµάνι του
Πειραιά στους επιβάτες transit, ενώ τη χώρα επισκέφθηκαν 1,8 εκατ. τουρίστες, έναντι 1,2
εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012, σύµφωνα µε στοιχεία που αναφέρει η εφηµερίδα
«Ηµερησία». Η Ελλάδα έχει, πλέον, αναδειχθεί στον τρίτο δηµοφιλέστερο τουριστικό
προορισµό στον χώρο της κρουαζιέρας στην Ευρώπη, µετά την Ισπανία και την Ιταλία.
Για το σύνολο του έτους, αναµένεται ότι οι αφίξεις τουριστών µε κρουαζιερόπλοια θα
πλησιάσουν τα 5,5 εκατοµµύρια. Κάθε τουρίστας που έρχεται µε κρουαζιερόπλοιο δαπανά σε
καθηµερινή βάση 200 ευρώ κατά µέσο όρο.
Μόνο δύο στους δέκα πέρασαν στις τιµές τον µειωµένο ΦΠΑ στην εστίαση
Αναποτελεσµατικό αποδεικνύεται το µέτρο της µείωσης του ΦΠΑ στην εστίαση, τουλάχιστον
ως προς την πτώση των τιµών. Όπως επισηµαίνουν Τα Νέα, ένα µήνα µετά την 1η Αυγούστου,
οπότε και ξεκίνησε η εφαρµογή του µέτρου, οι επιχειρηµατίες που έχουν προµηθευτεί το
θαλασσί σήµα, το οποίο υποδεικνύει ότι πέρασαν στις τιµές τους τουλάχιστον κατά 5% τη
µείωση του ΦΠΑ, είναι όσοι ακριβώς και τις πρώτες ηµέρες: µόλις 15.000 σε σύνολο 70.000
επιχειρήσεων του κλάδου πανελληνίως (εστιατορίων, καφενείων κ.λπ.), δηλαδή δύο στους
δέκα.
Αυτό παραδέχθηκε την Τρίτη, στο περιθώριο παρουσίασης έρευνας της ΓΣΕΒΕΕ, ο πρόεδρος
της Συνοµοσποδνίας Γιώργος Καββαθάς. Καθώς τον πρώτο µήνα εφαρµογής του µέτρου η
ανταπόκριση είναι χλιαρή, πολλοί εκτιµούν ότι τώρα που δεν υπάρχει και η σχετική καµπάνια
λίγοι επιχειρηµατίες θα προστεθούν στο σηµερινό νούµερο.
ΓΣΕΒΕΕ: Εφιαλτικές προβλέψεις για 40.000 λουκέτα µέχρι τέλος του 2013
∆υσοίωνες εκτιµήσεις, καταγράφονται στην εξαµηνιαία έρευνα της εταιρίας MARC A.E. που
έκανε για λογαριασµό της ΓΣΕΒΕΕ, σχετικά µε την πορεία της οικονοµίας, των επιχειρήσεων
και της ανεργίας.
Οι περίπου 1.200 µικροί και πολύ µικροί επιχειρηµατίες που πήραν µέρος στην έρευνα του
Ιουλίου, βλέπουν να κλείνουν περίπου 40.000 επιχειρήσεις το δεύτερο εξάµηνο κι έτσι να
χάνονται 90.000 θέσεις συνολικής απασχόλησης (εργοδότες, αυτοαπασχολούµενοι, µισθωτοί).
Το πρώτο εξάµηνο έβαλαν λουκέτο 55.000 µικρές επιχειρήσεις και χάθηκαν 56.000 θέσεις
µισθωτής απασχόλησης.
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Αύξηση 6,6% στις τραπεζικές καταθέσεις σε ετήσια βάση
Αυξηµένες κατά 6,6% ήταν τον Ιούλιο, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2012, οι
καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες, σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσιοποίησε την Τετάρτη
η ΕΚΤ. Σε µηνιαία βάση, δηλαδή έναντι του Ιουνίου, παρέµειναν σταθερές στα 156,2 δισ.
ευρώ.
Στην Κύπρο, συνεχίσθηκε η µείωση των καταθέσεων, µε αποτέλεσµα τον Ιούλιο να σηµειωθεί
πτώση 2,4% στα 36,7 δισ. ευρώ. Οι καταθέσεις στην Κύπρο είχαν φθάσει το Μάιο του 2012
στο επίπεδο-ρεκόρ των 50,5 δισ. ευρώ. Μεγάλη µείωση τραπεζικών καταθέσεων σηµειώθηκε
ακόµα σε Ισπανία (-35 δισ. ευρώ) και Ιταλία (-15 δισ. ευρώ).
∆εκτές όλες οι αιτήσεις για τους βρεφονηπιακούς
∆εκτές θα γίνουν όλες οι αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια για τους βρεφονηπιακούς
σταθµούς, σύµφωνα µε ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών, καθώς -όπως αναφέρεταισυγκεντρώθηκαν οι απαιτούµενοι πόροι.
Τα υπουργεία ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Εργασίας έδωσαν από επιπλέον 15
εκατοµµύρια ευρώ και το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε καλύπτει σχεδόν το σύνολο των
παιδιών που πληρούσαν τα κριτήρια και κανένα παιδί δεν θα µείνει έξω από τους
βρεφονηπιακούς σταθµούς
Νέα διοίκηση στη ∆ΕΘ
Στο Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως δηµοσιεύθηκε η απόφαση, µε την οποία διορίζεται η
νέα διοίκηση της ∆ΕΘ-Ηelexpo ΑΕ.
Πρόεδρος αναλαµβάνει ο Τάσος Τζήκας, ο οποίος ήταν διευθύνων σύµβουλος στη ∆ΕΘ και
διευθύνων σύµβουλος ο Κυριάκος Ποζρικίδης, µέχρι πρότινος γενικός διευθυντής της ∆ΕΘ.
Μπουτάρης: ∆ιαστρεβλώθηκαν οι δηλώσεις µου για τον Σαµαρά
Για διαστρέβλωση των δηλώσεών του αναφορικά µε το θέµα της επίσκεψης του
πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά στη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης µιλά ο δήµαρχος Γιάννης
Μπουτάρης.
Όπως σηµειώνει, «προκειµένου να ενισχυθεί η λειτουργία της ∆ΕΘ και ο χαρακτήρας της,
ώστε να πραγµατώσει τον στόχο της, έχουµε πει ήδη από το 2011 ότι η ∆ΕΘ θα µπορούσε να
εγκαινιάζεται από τον καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργό, χωρίς την παρουσία σύσσωµης της
Κυβέρνησης. Ωστόσο – όπως ανέφερα και πέρυσι, όταν η στάση της Κυβέρνησης άλλαξε και
πήγε στο άλλο άκρο µε άλλη µια ολιγόωρη επίσκεψη του Πρωθυπουργού – εφόσον ο
Πρωθυπουργός επιθυµεί να εγκαινιάσει την ∆ΕΘ (και εξυπακούεται πως είναι ευπρόσδεκτος
στην πόλη µας όποτε επιθυµήσει να έρθει), τότε δεν πρέπει να έρχεται σαν τον κλέφτη».
Ο κ. Μπουτάρης υπογραµµίζει «ούτε εκείνου του πρέπει ούτε την πόλη τιµάει ούτε στην
Αυτοδιοίκηση αξίζει κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, καλό θα ήταν να απευθυνθεί στους παραγωγικούς
φορείς, δίνοντας έµφαση στον οικονοµικό-εµπορικό χαρακτήρα της διοργάνωσης. Και ειδικά
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φέτος, κατόπιν του πλήγµατος που δέχθηκε η Τοπική Αυτοδιοίκηση µε τις αρµοδιότητες που
της αποστερήθηκαν ξαφνικά και τη συνεχή περικοπή πόρων, ο Πρωθυπουργός θα έπρεπε να
δει τους ∆ηµάρχους του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος, προκειµένου να στηρίξει έµπρακτα
και ουσιαστικά την Αυτοδιοίκηση που βάλλεται από την ίδια την Κυβέρνησή του».
«Καµία αµφιβολία» για χρήση χηµικών από το καθεστώς Άσαντ, λέει ο Μπάιντεν
Θέµα 24ώρων φαίνεται ότι είναι η επίθεση των ΗΠΑ και συµµάχων τους κατά της Συρίας, µε
τις στρατιωτικές δυνάµεις να περιµένουν τη σχετική εντολή του Μπαράκ Οµπάµα. Ο στρατός
των ΗΠΑ είναι έτοιµος να πραγµατοποιήσει επίθεση στη Συρία, ανέφερε την Τρίτη ανώτερος
αξιωµατούχος του υπουργείου Άµυνας, ενώ η συριακή αντιπολίτευση ανακοίνωσε ότι έχει
ενηµερωθεί για µια επικείµενη στρατιωτική επίθεση.
∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι το συριακό καθεστώς έκανε χρήση χηµικών όπλων κατά των
αµάχων, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, τονίζοντας ότι όσοι εµπλέκονται
οφείλουν να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους.
Οι δηλώσεις Μπάιντεν έρχονται την ώρα που η ∆ύση εµφανίζεται έτοιµη να εξαπολύσει
επίθεση κατά της Συρίας-κατά πάσα πιθανότητα ολιγοήµερη επίθεση ακριβείας– χωρίς να
περιµένει την µάλλον πολύ δύσκολη µε τις τρέχουσες συνθήκες έγκριση ή την κάλυψη του
ΟΗΕ. «Έχουµε τοποθετήσει τις δυνάµεις µας προκειµένου να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν,
όποια κι αν είναι η απόφαση που θα πάρει ο πρόεδρος» δήλωσε ο αµερικανός υπουργός
Άµυνας, Τσακ Χέιγκελ.

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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