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Bloomberg: Τρίτο δάνειο διάσωσης για την Ελλάδα βλέπουν 6 στους 10 αναλυτές
Την ανάγκη η Ελλάδα να λάβει ένα τρίτο δάνειο διάσωσης από τη ζώνη του ευρώ
διαπιστώνουν αναλυτές που μετείχαν σε έρευνα του Bloomberg, ενώ κάποιοι εξ αυτών
θεωρούν πως η χώρα θα χρειαστεί τουλάχιστον άλλα δύο χρόνια για να μπορέσει να
ανακτήσει την δημοσιονομική κυριαρχία της.
Σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο η επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές ομολόγων
μετά από μια τετραετή «εξορία» δεν έπεισε τους οικονομολόγους ότι η χώρα μπορεί να
αποφύγει ένα τρίτο πακέτο διάσωσης. Έτσι, 6 στους 10 οικονομολόγους που μετείχαν σε
έρευνα του Bloomberg News ανέφεραν ότι η Ελλάδα θα πρέπει να συμπληρώσει τα
δάνεια ύψους 240 δισ. ευρώ που έχει λάβει από την Ευρώπη και το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο από το 2010, όταν έχασε την πρόσβαση στις αγορές ομολόγων.
Το πρακτορείο φιλοξενεί απόψεις αναλυτών σύμφωνα με τους οποίους η ικανότητά της
Ελλάδας να συγκεντρώσει επαρκή κεφάλαια για να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό
ύψους 12,6 δισ. ευρώ για μετά το 2015 δεν είναι αρκετή. Οι αναλυτές αναφλέγουν ακόμη
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πως η Ελλάδα θα χρειαστεί τουλάχιστον άλλα δύο χρόνια για να μπορέσει να ανακτήσει
την δημοσιονομική της κυριαρχία.
Από την 1η Οκτωβρίου ο νέος φορέας διευκόλυνσης επενδύσεων και εξαγωγών
στην Ελλάδα
Από την 1η Οκτωβρίου 2014 θα λειτουργεί πλήρως ο νέος ενιαίος φορέας διευκόλυνσης
των επενδύσεων στην Ελλάδα, αλλά και των ελληνικών εξαγωγών στο εξωτερικό, το
Enterprise Greece. Αυτό γνωστοποιήθηκε στη συνεδρίαση της συμβουλευτικής
επιτροπής του Enterprise Greece, που ως θέμα συζήτησης είχε να αναπτυχθούν
συνέργειες, συνεργασίες και να βρεθούν νέες υπηρεσίες που θα υποστηρίξουν τις
ελληνικές
επιχειρήσεις
και
την
αγορά
στο
σύνολο
της.
Ο υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Δένδιας και ο υφυπουργός Νότης Μηταράκης,
παραβρέθηκαν στην πρώτη συνάντηση της συμβουλευτικής επιτροπής του Enterprise
Greece που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ανάπτυξης. Μιλώντας προς τους
εκπροσώπους των φορέων που συμμετέχουν στη συμβουλευτική επιτροπή, ο κ. Δένδιας
ανέφερε: «...υπάρχει μια συστημική διαφορά του τρόπου που προσπαθεί να κινηθεί το
υπουργείο σε σχέση με το παρελθόν. Προσπαθεί να έρθει πολύ πιο κοντά στην αγορά και
να ακούσει για τα εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιήσει, είτε αυτά προέρχονται από το
ΕΣΠΑ, τα structural funds, είτε οτιδήποτε άλλο, ώστε αυτά να είναι εξατομικευμένα και
να καλύπτουν τις ανάγκες της αγοράς».
Υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του
νέου ΕΣΠΑ
Υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έγκριση τα Επιχειρησιακά Προγράμματα
του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (νέο ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2014-2020. Τα
επιχειρησιακά προγράμματα υπεβλήθησαν στην προθεσμία που είχε τεθεί από την ΕΕ, σε
συνέχεια της υποβολής του γενικού πλαισίου για τη νέα προγραμματική περίοδο το
οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23 Μαΐου.
Τα επιχειρησιακά προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι 5 τομεακά, 13 περιφερειακά και
1 πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα»
αναμένεται να υποβληθεί εντός του Οκτωβρίου 2014 σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
σχετικού κανονισμού. Ο προϋπολογισμός όλων των προγραμμάτων ανέρχεται σε
περίπου 19,89 δισ. ευρώ Ενωσιακής Συνδρομής ή 24,79 δισ. ευρώ εκτιμώμενης συνολικής
δημόσιας δαπάνης.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στόχος της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου
Ανάπτυξης είναι η εμπροσθοβαρής απορρόφηση των κονδυλίων που αποσκοπούν στην
αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης (υποστήριξη ανέργων,
αντιμετώπιση φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού, κλπ.).
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Για «ξέπλυμα χρήματος» όσοι χρωστούν από 50.000 ευρώ στην εφορία
«Βασικό αδίκημα» που μπορεί να συνδεθεί με διώξεις για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος
θεωρεί πλέον η εφορία το να έχει κάποιος ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο.
Στοχοποιούνται όμως έτσι και ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν ρευστό για να
πληρώνουν φόρους και χαράτσια, ή και όσοι «ενοχοποιούνται» για αδικαιολόγητο
πλουτισμό μέσω των έμμεσων τεχνικών ελέγχου (δηλαδή με διασταυρώσεις εξ
αποστάσεως και χωρίς να έχει πιαστεί κανείς σε φορολογικό έλεγχο πχ για μη έκδοση
αποδείξεων,
εικονικά
τιμολόγια
κλπ).
Όπως αναφέρει το protothema.gr, mε εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων, ενεργοποιείται διάταξη του νέου Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, με βάση
την οποία στο εξής θα θεωρούνται ύποπτοι για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος:
-όσοι φορολογούμενοι έχουν καθυστερήσει για περισσότερους από τέσσερις μήνες να
καταβάλουν στο Δημόσιο ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 50.000 ευρώ,
-όσοι έχουν καθυστερήσει πέραν του τετραμήνου να εξοφλήσουν ποσά άνω των 10.000
ευρώ προς το Δημόσιο και ταυτόχρονα έχουν διαπράξει παραβάσεις μεγάλης
φοροδιαφυγής
συνολικού
ύψους
άνω
των
40.000
ευρώ.
Οι φορολογικές αρχές, δηλαδή τα Ελεγκτικά Κέντρα και οι Δ.Ο.Υ., εφόσον διαπιστώνουν
τέτοιου είδους αδικήματα οφείλουν να αποστέλλουν σχετικές αναφορές στην Αρχή για
την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες
προκειμένου να επιληφθεί για περαιτέρω έρευνες που μπορεί να εκτείνονται και μέχρι το
άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών των οφειλετών και τον εξονυχιστικό έλεγχο των
κινήσεων
(αναλήψεων-καταθέσεων).
Μείωση 2,6% στη δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Μάιο
Μείωση 2,6% κατέγραψε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου το Μάιο έναντι
μείωσης 3,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το
2012.
Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή η ολική χωρητικότητα του ελληνικού
εμπορικού στόλου, από πλοία 100 κοχ και άνω, το μήνα μάιο 2014 σε σύγκριση με την
αντίστοιχη χωρητικότητα του Μαΐου 2013, παρουσίασε αύξηση 0,9%, έναντι μείωσης
0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012.
Alpha Bank : Στα 3,4 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα το 2014
Την εκτίμηση ότι η εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Κεντρικής Κυβέρνησης στο πρώτο
εξάμηνο 2014 κρίνεται ως πολύ ικανοποιητική διατυπώνει η Διεύθυνση Οικονομικών
Μελετών της Alpha Bank.
Μάλιστα στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων που έδωσε σήμερα στη
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δημοσιότητα η Alpha Bank επισημαίνεται ότι το πρωτογενές πλεόνασμα μπορεί να
αγγίζει τα 3,4 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 2,65 δισ. ευρώ που προβλέπει ο Προϋπολογισμός.
Κόκκινο χτυπά η «μαύρη εργασία» και οι χαμηλές αμοιβές στον τουρισμό
Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η ανασφάλιστη εργασία στον τουριστικό κλάδο, και σε
ιδιαιτέρως χαμηλά επίπεδα οι μισθοί καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών
Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΕ- ΥΤΕ). «Γεμίσαμε
μικρές Μανωλάδες» ανέφεραν χαρακτηριστικά, με τα σοβαρότερα προβλήματα να
εντοπίζονται σε Κυκλάδες, Μύκονο, Σαντορίνη, Εύβοια, Αχαΐα, Ήπειρο, Θεσσαλονίκη και
Κρήτη.
Όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου
που παραχώρησαν μεγάλος αριθμός απασχολουμένων στον τουρισμό αμείβεται με τον
γενικό
κατώτερο
μισθό
και
ατομικές
ή
επιχειρησιακές
συμβάσεις.
Μόλις 60.000 από τους 120.000 εργαζόμενους στον χώρο των ξενοδοχείων αμείβονται με
την κλαδική σύμβαση. Οι εκπρόσωποι της ΠΟΕΕ- ΥΤΕ επισήμαναν ακόμη ότι στον κλάδο
του τουρισμού χάθηκαν περίπου 8.000 θέσεις εργασίας, λόγω μείωσης των
προγραμμάτων του Κοινωνικού Τουρισμού.
Προβάδισμα 3 μονάδων του ΣΥΡΙΖΑ σε νέα δημοσκόπηση
Προβάδισμα 3 μονάδων του ΣΥΡΙΖΑ έναντι της ΝΔ καταγράφει νέα δημοσκόπηση της
εταιρείας Pulse για λογαριασμό του bankingnews.gr. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη
δημοσκόπηση ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται με 24% έναντι της ΝΔ που συγκεντρώνει ποσοστό
21%. Τρίτο κόμμα παραμένει η Χρυσή Αυγή με 9% και ακολουθεί η Ελιά με 7%, το Ποτάμι
με 7%, το ΚΚΕ με 5,5%, οι ΑΝΕΛ με 3,5% και ο ΛΑΟΣ με 2%.
Παράλληλα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, στις ηλικίες 18 έως 59 ετών προηγείται ο
ΣΥΡΙΖΑ ενώ η ΝΔ προηγείται σε ηλικίες από 60 και άνω. Η Χρυσή Αυγή είναι τρίτο κόμμα
στις ηλικιακές ομάδες από 18 έως 59 ετών με έμφαση κυρίως τις ηλικίες 18 έως 44 ετών.
Τέλος το ΠΑΣΟΚ σημειώνει το υψηλότερο ποσοστό σε ηλικίες από 60 και άνω. Στην
ερώτηση για το ποιος είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός, προηγείται ο Αντώνης
Σαμαράς με ποσοστό 33% έναντι του Αλέξη Τσίπρα που συγκεντρώνει ποσοστό 26%.
Ποσοστό 38% θεωρεί ότι κανένας δεν είναι κατάλληλος για πρωθυπουργός.
ΕΣΕΕ: Καμία αύξηση τζίρου από τις Κυριακές
Η ΕΣΕΕ ολοκληρώνει στις 20 Ιουλίου, την πρώτη Κυριακή των καλοκαιρινών εκπτώσεων
κατά την οποία τα καταστήματα σε όλη τη χώρα μπορούν να είναι ανοικτά, την έρευνά
της για το μέτρο των 7 Κυριακών. Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία, αποδεικνύεται
ότι οι 7 Κυριακές από τον Νοέμβριο του 2013 μέχρι και τον Ιούλιο του 2014, δεν αύξησαν
ούτε τον τζίρο, ούτε τον όγκο πωλήσεων, ούτε βεβαίως την απασχόληση και τους
μισθούς στην ελληνική αγορά.
Υπ' αυτήν την έννοια, σημειώνει η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, η εμμονή
στην πλήρη απελευθέρωση των Κυριακών φαντάζει περισσότερο «ιδεοληψία»
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αξιωματούχων με δεμένα χέρια, παρά «πολιτική» που βασίζεται στη γνώση της
πραγματικής οικονομίας.
Παράταση του προγράμματος «Μεταποίηση Στις Νέες Συνθήκες»
Παράταση δόθηκε στην προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων που εντάχθηκαν στο
πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 έως τις
30 Νοεμβρίου 2014, για όσες επιχειρήσεις έχουν ήδη εγκριθεί για αίτημα 6μηνης
παράτασης έως τις 13/07/2014, με σχετικό αίτημα που είχαν υποβάλει στην ΚΕΠΑΑΝΕΜ
μέσω
του
http://www.ependyseis.gr/.
Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία λήξης των έργων και
υποβολής των αιτημάτων ολοκλήρωσης ηλεκτρονικά (μέσω του Πληροφοριακού
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, www.ependyseis.gr) είναι πλέον η 30/11/2014.
Επισημαίνεται ότι για τις παραπάνω επιχειρήσεις η παράταση είναι αυτοδίκαιη και δεν
απαιτείται κάποια επιπλέον ενέργεια (πχ υποβολή νέου αιτήματος παράτασης).
Η απόφαση και το σχετικό ΦΕΚ βρίσκεται στo διαδικτυακό τόπο της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,
www.e-kepa.gr
στον
παρακάτω
σύνδεσμο:
http://www.ekepa.gr/frontend/article.php?aid=2535&cid=149.
Μητέρα άφησε το μωρό της να πεθάνει μέσα στην ντουλάπα
Σοκ προκαλεί η είδηση που αφορά σε μία 38χρονη γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη, η οποία
στις 12 Ιουλίου γέννησε μόνη της στο σπίτι της, χωρίς να πει τίποτα σε κανέναν. Ούτε
στον άντρα της... Η γυναίκα με το που έφερε στον κόσμο το παιδί της, το έκρυψε μέσα σε
μία ντουλάπα, μέχρι που το μωρό πέθανε από ασφυξία. Η έντονη μυρωδιά την ανάγκασε
να το πετάξει νεκρό στο κάδο απορριμμάτων.
Το σοκαριστικό έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν η 38χρονη πήγε στο νοσοκομείο λόγω
κάποιων επιπλοκών που παρουσίασε μετά τη γέννηση του άτυχου βρέφους. Εκεί οι
γιατροί κατάλαβαν ότι η γυναίκα μόλις είχε γεννήσει. Έτσι το έμαθε και ο άντρας της. Η
Αστυνομία πραγματοποίησε έρευνες στο σπίτι της 38χρονης, η οποία νοσηλεύεται
φρουρούμενη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.
Ένταλμα για συνεργό του Μαζιώτη εξέδωσαν οι δικαστικές αρχές
Ένταλμα για τη σύλληψη συγκεκριμένου ατόμου ο οποίος φέρεται ως συνεργός του
Νίκου Μαζιώτη εξέδωσαν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές. Πρόκειται για πρόσωπο για το
οποίο σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν στοιχεία ότι συμμετείχε σε ληστείες στις
οποίες εμπλέκεται ο Μαζιώτης. Εν τω μεταξύ, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και σε βάρος
του Νίκου Μαζιώτη, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό αφού στις
12 χθες τα μεσάνυχτα έληξε το αυτόφωρο. Το ένταλμα θα επιδοθεί στον κατηγορούμενο
και αφορά σε σειρά κακουργηματικών πράξεων που φέρεται να έχει διαπράξει.
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Από τη στιγμή που ο κατηγορούμενος λάβει γνώση του εντάλματος έχει δικαίωμα να
ζητήσει και να λάβει προθεσμία 24 ωρών προκειμένου να ετοιμάσει την απολογία του.
Πούτιν: Επείγουσα ανάγκη η διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης
Η συντριβή του μαλαισιανού αεροπλάνου με 298 επιβαίνοντες, σε εμπόλεμη ζώνη της
Ουκρανίας, δείχνει την επείγουσα ανάγκη διευθέτησης της κρίσης στη χώρα αυτή,
δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, χαρακτηρίζοντας "τραγωδία"
το
γεγονός.
Ο πρόεδρος της Ρωσίας "επεσήμανε το γεγονός ότι η τραγωδία αυτή αναδεικνύει την
ανάγκη επείγουσας και ειρηνικής διευθέτησης της οξείας κρίσης στην Ουκρανία", κατά τη
διάρκεια τηλεφωνικής του επικοινωνίας με τον πρωθυπουργό της Ολλανδίας Μαρκ
Ρούτε, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Κρεμλίνο. Χθες, ο πρόεδρος της
Ρωσίας κατηγόρησε την Ουκρανία ότι "φέρει την ευθύνη για την τρομερή τραγωδία."Δεν
υπάρχει αμφιβολία ότι το Κράτος στο έδαφος του οποίου συνέβη αυτό, φέρει την ευθύνη
για
την
τρομερή
αυτή
τραγωδία.
Το Κίεβο επέρριψε την ευθύνη για την κατάρριψη του μαλαισιανού αεροσκάφους στις
φιλορωσικές αυτονομιστικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Μόσχα. Ωστόσο,
μηνύματα που αναρτήθηκαν -και αμέσως εξαφανίσθηκαν- σε ιστοσελίδες των
φιλορώσων ανταρτών και συνομιλίες που καταγράφηκαν από τις ουκρανικές δυνάμεις
ασφαλείας αφήνουν να διαφανεί ότι το αεροσκάφος είναι πιθανόν να κατερρίφθη από
τους αντάρτες, οι οποίοι το εξέλαβαν για ουκρανικό στρατιωτικό αεροπλάνο.
Στο μεταξύ, μέχρι και 100 επιβάτες του αεροσκάφους με προορισμό την Κουάλα
Λουμπούρ θεωρείται ότι πήγαιναν στο 20ό συνέδριο για την καταπολέμηση του AIDS,
ανάμεσά τους και κορυφαίοι ερευνητές. Στο σύνολο των θυμάτων πιστεύεται επίσης ότι
βρίσκονταν
δεκάδες
παιδιά,
πιθανώς
μέχρι
και
80.

Oι 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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