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Συµµετοχή στη διαχείριση του ΕΣΠΑ ζητούν τα επιµελητήρια
Συµµετοχή της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος και των 59 Επιµελητηρίων όλης
της χώρας, στη διαδικασία διοχέτευσης πόρων του ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων στις ελληνικές επιχειρήσεις, ζητεί ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ
Κωνσταντίνος Μίχαλος, µε επιστολή του προς τον υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη.
Με αφορµή την υπογραφή του µνηµονίου µε τη γερµανική κυβέρνηση για τη συµµετοχή της
στην δηµιουργία Ελληνικού Επενδυτικού Ταµείου, εξέλιξη την οποία η ΚΕΕΕ κρίνει θετικά, ο
κ. Μίχαλος προτείνει την άµεση αξιοποίηση 2 δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ προκειµένου να
στραφούν στην πραγµατική οικονοµία.
«Λαµβάνοντας υπόψη, επίσης, ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει πιστοληπτική
ικανότητα "ΑΑΑ", θα µπορούσε η ελληνική κυβέρνηση να διαπραγµατευθεί την επιπλέον
προσφορά κεφαλαίων µε τη διαδικασία της µόχλευσης, αλλά και µε άλλους τρόπους, ώστε τα
συνολικά κονδύλια να ανέλθουν στα 6 δισ. ευρώ», αναφέρει.
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Η µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση πρέπει να περάσει στις τιµές, λέει ο Θ. Σκορδάς
'Έκκληση στους καταστηµατάρχες στον τοµέα της εστίασης να δείξουν την «κοινωνική και
εθνική τους ευθύνη» και να µειώσουν άµεσα τις τελικές τιµές καταναλωτή µετά τη µείωση του
ΦΠΑ στο 13%, απευθύνει ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Θανάσης Σκορδάς, σε συνέντευξή του
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Για να µονιµοποιηθεί το µέτρο θα πρέπει στο τέλος του χρόνου να έχουµε δώσει ένα δείγµα
γραφής ότι λειτούργησε ευεργετικά για τα δηµόσια έσοδα και όχι αρνητικά», τονίζει, µεταξύ
άλλων, ο κ. Σκορδάς.
Στο 160,5% του ΑΕΠ ανήλθε το δηµόσιο χρέος το α΄ τρίµηνο του 2013
Στο 160,5% του ΑΕΠ (ή 305,291 δισ. ευρώ) ανήλθε το δηµόσιο χρέος της Ελλάδας στο πρώτο
τρίµηνο του 2013, σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσιοποίησε σήµερα ∆ευτέρα η Eurostat.
Το δηµόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 24,1% σε σχέση µε το πρώτο τρίµηνο του 2012 και κατά
3,7% (ή 1,4 δισ. ευρώ) σε σχέση µε το τέταρτο τρίµηνο του 2012. Η Ελλάδα έχει το
µεγαλύτερο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη και στην ΕΕ. Μετά την Ελλάδα
ακολουθεί η Ιταλία µε 130,3%, η Πορτογαλία µε 127,2% και η Ιρλανδία µε 125,1%.
Σε µέσα επίπεδα, το δηµόσιο χρέος των 17 κρατών της Ευρωζώνης αυξήθηκε στο πρώτο
τρίµηνο του 2013 στο 92,2% του ΑΕΠ από 90,6% το τέταρτο τρίµηνο 2012 και 88,2% το
πρώτο τρίµηνο του 2012. Τα χαµηλότερα ποσοστά είχαν η Εσθονία (10%), η Βουλγαρία (18%)
και το Λουξεµβούργο (22,4%).
Στην Αθήνα έρχεται την Τετάρτη ο ευρωπαίος επίτροπος Γιοχάνες Χαν
Στην Αθήνα έρχεται την ερχόµενη Τετάρτη 24 Ιουλίου, ο αρµόδιος ευρωπαίος επίτροπος για
την Περιφερειακή Πολιτική. Ο κ. Γιοχάνες Χαν και θα συναντηθεί µε τον πρωθυπουργό
Αντώνη Σαµαρά στις 18:00, στο Μέγαρο Μαξίµου.
Στη συνέχεια, στις 19:30, θα συναντηθεί µε τον υπουργό Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη,
προκειµένου να συζητήσει θέµατα της αρµοδιότητάς του µε έµφαση το ΕΣΠΑ.
Συµφωνία στρατηγικής συµµαχίας µεταξύ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Qatar Petroleum
International
Στην υπογραφή συµφωνίας στρατηγικής συµµαχίας µε την εταιρεία Qatar Petroleum
International
(QPI)
προχώρησε
ο
όµιλος
ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ.
Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, η στρατηγική συµµαχία των δύο πλευρών αφορά την από
κοινού υλοποίηση επενδύσεων όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της
ΝΑ Ευρώπης.
Σε πρώτη φάση, η συµφωνία προβλέπει την απόκτηση από την QPI ποσοστού 25% στην
µονάδα ηλεκτροπαραγωγής µε καύσιµο φυσικό αέριο «ΗΡΩΝ ΙΙ» έναντι τιµήµατος ύψους 58
εκατ. δολαρίων.
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι η απόκτηση του 25% της «ΗΡΩΝ ΙΙ» αποτελεί την πρώτη διεθνή
συµµετοχή της QPI στον κλάδο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Αιχµές ∆ένδια κατά του υπουργείου ∆ικαιοσύνης για τους δραπέτες των Τρικάλων
Ευθύνες στο σωφρονιστικό σύστηµα απέδωσε ο υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη Νίκος ∆ένδιας, µε αφορµή την πολύµηνη έρευνα για τη σύλληψη των αλβανών
δραπετών, από τις φυλακές Τρικάλων, και την επιχείρηση στη Βροσίνα Ιωαννίνων, όπου
σκοτώθηκε ο κακοποιός Μαριάν Κόλα.
Τόνισε, ωστόσο, ότι υπάρχει µια επιπλέον διαπίστωση για τα αίτια που προκάλεσαν τα
γεγονότα, εδώ και τέσσερις µήνες, λέγοντας ότι υπάρχει µια εκρηκτική κατάσταση στα
σωφρονιστικά καταστήµατα, για την οποία οι ευθύνες είναι διαχρονικές και εξέφρασε την
πεποίθηση ότι ο νυν υπουργός ∆ικαιοσύνης Χαράλαµπος Αθανασίου, που γνωρίζει καλά τα
θέµατα, θα βρει σύντοµα λύση γι' αυτό το πρόβληµα.
Ο κ. ∆ένδιας υπογράµµισε ότι η συγκεκριµένη κατάσταση κινδυνεύει να δυναµιτίσει την
έννοµη τάξη της χώρας, αλλά η επιτυχηµένη µέχρι τώρα επιχείρηση της αστυνοµίας
αποδεικνύει ότι η χώρα δεν είναι και δεν µπορεί να είναι «ξέφραγο αµπέλι». «Η προστασία της
ελληνικής κοινωνίας, παραµένει ο στόχος όλων» δήλωσε ο υπουργός.
Η ΕΕ απαγορεύει την κατάργηση του ΦΠΑ στα φάρµακα, λέει ο Γ.Μαυραγάνης
Στην αποσαφήνιση πως η κατάργηση του ΦΠΑ στα φάρµακα δεν είναι δυνατό να εφαρµοστεί,
δεδοµένου ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από την Κοινοτική Οδηγία µε την οποία τίθεται το
πεδίο εφαρµογής του φόρου προστιθέµενης αξίας και καθορίζονται ρητά οι συντελεστές ΦΠΑ
σε αγαθά και υπηρεσίες, προχώρησε ο υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Μαυραγάνης σε
έγγραφό
του
που
διαβιβάστηκε
στη
Βουλή.
Πρόκειται για απάντηση που δόθηκε σε ερώτηση που είχε καταθέσει, πριν υπουργοποιηθεί ο
Γ.Μιχελάκης και ο οποίος είχε ζητήσει τη θέση του υπουργείου Οικονοµικών απέναντι στην
πρόταση για πλήρη κατάργηση του ΦΠΑ στα συνταγογραφούµενα φάρµακα, καθώς µε το
υφιστάµενο καθεστώς τα Ασφαλιστικά Ταµεία καταβάλλουν στα φαρµακεία ΦΠΑ ύψους 6,5%
για τα φάρµακα που χορηγούνται στους ασφαλισµένους του ΕΟΠΥΥ και των άλλων Ταµείων
και στη συνέχεια οι φαρµακοποιοί αποδίδουν τον ΦΠΑ στην εφορία.
ΚΕ∆Ε: Συνεδριάζει την Τετάρτη για νέες κινητοποιήσεις
Την Τετάρτη συνεδριάζει εκ νέου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΕ∆Ε, προκειµένου να
επανεκτιµήσει την κατάσταση και να αξιολογήσει τα νέα δεδοµένα, µετά την ψήφιση του
πολυνοµοσχεδίου στη Βουλή. Η συνεδρίαση θα γίνει στις 12:00, στα γραφεία της Ένωσης
(Γενναδίου
8
&
Ακαδηµίας
65,
3ος
όροφος).
Επί τάπητος αναµένεται να τεθεί και το ενδεχόµενο νέων κινητοποιήσεων, καθώς οι αιρετοί
διαφωνούν µε το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, την κατάργηση της
∆ηµοτικής Αστυνοµίας και την κατάργηση της ειδικότητας των σχολικών φυλάκων.
Αναβλήθηκε η δίκη των «28» για τον δρόµο του Ωραιοκάστρου
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Αναβλήθηκε για την 1η Οκτωβρίου η δίκη του των 28 κατηγορούµενων για την περιβόητη
υπόθεση της κατασκευής του δρόµου Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου.
Το δικαστήριο ανέβαλε την υπόθεση, καθώς µια από τις συνηγόρους υπεράσπισης αδυνατεί να
παραστεί στη δίκη, λόγω προβλήµατος υγείας που αντιµετωπίζει.
Έπειτα από πολυετή δικαστική έρευνα το Συµβούλιο Εφετών αποφάσισε την παραποµπή σε
δίκη 28 ατόµων για τα όσα έγιναν στο συγκεκριµένο έργο για την περίοδο 1997-2007, ενώ για
την περίοδο µετά το 2007 η ερευνητική διαδικασία από την πλευρά της ∆ικαιοσύνης
συνεχίζεται.
Φονικός σεισµός µε δεκάδες νεκρούς στη βορειοδυτική Κίνα
Τουλάχιστον 54 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 300 τραυµατίσθηκαν από το σεισµό
που έπληξε την επαρχία Γκανσού της βορειοδυτικής Κίνας.
Ο σεισµός είχε µέγεθος 5,9 βαθµών, σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Γεωφυσικής των ΗΠΑ και
έπληξε τις περιοχές Μινσιάν και Ζανγκσιάν της επαρχίας Γκανσού, ενώ έγινε αισθητός και σε
γειτονικές πόλεις. Το εστιακό του βάθος µετρήθηκε µόλις στο ένα χιλιόµετρο, κάνοντας
µεγαλύτερη την καταστροφή. Από το σεισµό καταστράφηκαν περίπου 380 σπίτια και 5.000
υπέστησαν ζηµιές στην περιοχή Ζανγκσιάν.

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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