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Τον Απρίλιο του 2014 η απόφαση για τη νέα βοήθεια στην Ελλάδα, λέει ο Ντάισελµπλουµ
Η ευρωζώνη είναι έτοιµη να βοηθήσει «περαιτέρω» την Ελλάδα και πρόκειται να αποφασίσει
το πώς την άνοιξη του 2014, πριν εκπνεύσει τυπικά η ισχύς του προγράµµατος
χρηµατοοικονοµικής στήριξης της Αθήνας, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup Γερούν
Ντάισελµπλουµ σε συνέντευξη που παραχώρησε στην γαλλική εφηµερίδα Le Figaro.
«Η ελληνική περίπτωση είναι πολύ δύσκολη, θα χρειαστεί χρόνος» εξήγησε ο Ντάισελµπλουµ.
«Το πρόγραµµα εξυγίανσης σταδιακά παίρνει τον δρόµο του και το Eurogroup προβλέπει ότι
θα εγκρίνει την εκταµίευση της τρίτης δόσης των δανείων σύντοµα» προσθέτει ο επικεφαλής
του συµβουλίου υπουργών Οικονοµικών της ευρωζώνης.
Το πρόγραµµα στήριξης της Αθήνας τυπικά ολοκληρώνεται στα τέλη του 2014. Στην συνέχεια,
η Ελλάδα θεωρητικά δεν θα τελεί πλέον υπό καθεστώς χρηµατοοικονοµικής ενίσχυσης από
τους Ευρωπαίους και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, αλλά είναι πιθανό να µην µπορεί ακόµη
να δανείζεται από τις αγορές, µε δεδοµένο το πάντα τεράστιο χρέος της και τα ακόµη ιδιαίτερα
υψηλά επιτόκια.
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Γ. Στουρνάρας: Όχι νέα µέτρα το 2013
«Το 2013 όχι νέα µέτρα, το 2014 πιθανόν όχι νέα µέτρα» αλλά για το 2015- 2016 είναι πολύ
νωρίς ακόµη. Αυτό ανέφερε ο υπουργός Οικονοµικών µιλώντας στην τηλεόραση του Σκάι.
Ο υπουργός δικαιολόγησε την τρύπα 1,6 δισ. ευρώ στα έσοδα του εξαµήνου που
διπλασιάστηκαν σε έναν µήνα. Αύριο θα µιλήσει την επιτροπή της Βουλής για τον νέο
εφαρµοστικό νόµο αλλά και για τα αποτελέσµατα του Eurogroup.
Τρεις άνεργοι για κάθε οκτώ εργαζόµενους
Ο λόγος «άνεργοι/απασχολούµενοι» διαµορφώνεται στο α' τρίµηνο του 2013 στο 38% περίπου,
δηλαδή σε κάθε οκτώ εργαζοµένους αντιστοιχούν τρεις άνεργοι, σύµφωνα µε µελέτη της Icap
Group, στην οποία καταγράφεται δραµατική µείωση της απασχόλησης.
Σύµφωνα µε τη µελέτη, η σωρευτική υποχώρηση του ΑΕΠ κατά 20%, στο διάστηµα 20082012, συνοδεύτηκε από σχεδόν ισοδύναµη µεταβολή της απασχόλησης (-19% µεταξύ δ’
τριµήνου 2008 και 2012).
Όπως αναφέρεται, η ύπαρξη ανέργων, ακόµα και µε υψηλότατο επίπεδο εκπαίδευσης και η
παράταση της ύφεσης, φαίνεται να µετατρέπουν την ανεργία, εκτός από διαρθρωτικό και σε
«πάγιο» χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονοµίας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Έρευνας
Εργατικού ∆υναµικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ, ο µέσος αριθµός των απασχολουµένων µειώθηκε κατά
8% (328 χιλ. άτοµα) το 2012, σε σχέση µε το 2011.
Άµεσα θα κατατεθεί στη Βουλή ο Κώδικας Φορολογικής ∆ιαδικασίας
Το αργότερο έως τις 22 Ιουλίου αναµένεται να κατατεθεί στη Βουλή από το υπουργείο
Οικονοµικών ο Κώδικας Φορολογικής ∆ιαδικασίας. Ο Κώδικας θα καθορίζει την διαδικασία
για την διασφάλιση της είσπραξης φόρων και λοιπών τελών, τα οποία εισπράττονται µε τη
διαδικασία είσπραξης των φόρων, καθώς και τις κυρώσεις για τη µη συµµόρφωση µε την
φορολογική νοµοθεσία.
Στα 67 άρθρα του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας θα περιλαµβάνονται οι γενικές διατάξεις,
(πεδίο εφαρµογής, ορισµοί, εξουσία ανάθεσης και εκχώρησης αρµοδιοτήτων, έντυπα, κ.λπ),
διατάξεις για το φορολογικό µητρώο και το πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας, αλλά
και διατάξεις για τη τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων και την υποβολή των δηλώσεων.
Ειδικό κεφάλαιο του Κώδικα αναφέρεται στους φορολογικούς ελέγχους, στις εξουσίες της
φορολογικής διοίκησης, στην πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία, στην επιλογή υποθέσεων
προς έλεγχο βάσει ανάλυσης κινδύνου, κ.α. Ο Κώδικας θα αναφέρεται στον προσδιορισµό
φόρου , στις µεθόδους είσπραξης (π.χ αναγκαστική είσπραξη/εκτέλεση), θα αναφέρεται
αναλυτικά στις προσαυξήσεις και στους τόκους υπερηµερίας, στις διαδικασίες προσφυγής, ενώ
θα περιέχει και γενική διάταξη κατά της φοροδιαφυγής.
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Ανοικτά τα καταστήµατα, 7 Κυριακές το χρόνο
Τη δυνατότητα λειτουργίας όλων των καταστηµάτων επτά Κυριακές το χρόνο θα προβλέπει το
νοµοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης «Κανόνες Ρύθµισης της Αγοράς Προϊόντων και
Παροχής Υπηρεσιών», που θα κατατεθεί σύντοµα στη Βουλή. Για τα καταστήµατα έως 250
τετραγωνικά µέτρα θα αποφασίζουν τα περιφερειακά συµβούλια σε ποιες περιοχές και ποιες
Κυριακές θα µπορούν να ανοίγουν.
Σηµειώνεται ότι το υπουργείο Ανάπτυξης αρχικά προσανατολιζόταν στην πλήρη
απελευθέρωση της λειτουργίας των καταστηµάτων έως 250 τ.µ., ωστόσο έπειτα από
διαβουλεύσεις µε το ΠΑΣΟΚ η συγκεκριµένη διάταξη τροποποιήθηκε.
Καψής: Το κράτος δεν θα µείνει όµηρος των συνδικαλιστών
Το κράτος δεν θα µείνει όµηρος των συνδικαλιστών που αυτή τη στιγµή παραµένουν στην
Αγία Παρασκευή, διεµήνυσε ο υφυπουργός για τη ∆ηµόσια Ραδιοτηλεόραση, Παντελής
Καψής, δηλώνοντας αποφασισµένος να κάνει «ό,τι χρειαστεί». Μιλώντας στον τηλεοπτικό
σταθµό Mega, επισήµανε ότι «υπάρχει ακόµη ένα παράθυρο συνεννόησης», ωστόσο αν δεν
γίνει αυτό η κυβέρνηση θα προχωρήσει χωρίς τους εργαζόµενους.
Ο κ. Καψής επιτέθηκε στους συνδικαλιστές, τους οποίους κατηγόρησε ότι «δεν επιτρέπουν
στους εργαζόµενους να εργαστούν», ενώ αµφισβήτησε ότι η πλειονότητα των εργαζοµένων
θέλει να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. «Όσα ήταν να κάνουµε τα κάναµε. ∆εν υπάρχει άλλη
δυνατότητα», είπε αναφερόµενος στις διαβουλεύσεις που είχε µε τους δηµοσιογράφους της
ΕΡΤ και πρόσθεσε ότι «θα φανεί τι θέλουν οι εργαζόµενοι όταν προκηρυχθούν οι θέσεις
εργασίας».
Στο µεταξύ, για «παράνοµη, πραξικοπηµατική και αντισυνταγµατική πράξη» έκαναν λόγο οι
εργαζόµενοι της ΕΡΤ αναφερόµενοι στην εµφάνιση του σήµατος της Ε∆Τ µέσα από τις
συχνότητες της παλαιού ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Όπως τόνισαν στην έκτακτη συνέντευξη
Τύπου που πραγµατοποιήθηκε, χθες το απόγευµα, στο ραδιοµέγαρο της Αγίας Παρασκευής, η
εκποµπή του σήµατος της Ε∆Τ «δεν συνιστά συµµόρφωση µε την απόφαση του ΣτΕ», καθώς
όπως σηµείωσαν δεν υπάρχει ραδιοφωνία, ιστότοποι, ενηµερωτικό πρόγραµµα.
Νέο ΤΤ: 24ωρη απεργία την Παρασκευή
Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν, αύριο, οι εργαζόµενοι στο νέο Ταχυδροµικό
Ταµιευτήριο. Όπως αναφέρουν σε σχετική τους ανακοίνωση «οι εργαζόµενοι του Νέου
Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, αφού ζήσαµε στις αρχές του χρόνου το καταφανώς άδικο και
οδυνηρό σπάσιµο της τράπεζας σε καλή και κακή, σήµερα βλέπουµε να της δίνεται η χαριστική
βολή, µέσω µιας θολής διαδικασίας εκποίησής της.
Ακόµη σηµειώνουν πως ενώ οι εργαζόµενοι τήρησαν στο ακέραιο τη συµφωνία µε το
υπουργείο Οικονοµικών και το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, σήµερα το ΤΧΣ
ενηµερώνει ότι δεν µπορεί να δεσµευτεί για το ρόλο και την αυτονοµία του Νέου
Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, ούτε και για τις θέσεις εργασίας.
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Αύξηση των εξαγωγών ένδυσης το α΄τετράµηνο του 2013
Σηµαντική βελτίωση σε σχέση µε το 2012 παρουσιάζουν όλα τα µεγέθη του κλάδου ένδυσης –
κλωστοϋφαντουργίας στην Ελλάδα, στο α’ τετράµηνο του 2013. Η οικονοµική κατάσταση της
χώρας εξακολουθεί να επηρεάζει αρνητικά τις επιχειρήσεις που απευθύνονται στην εγχώρια
αγορά. Ωστόσο η πτωτική πορεία έχει µειωθεί σηµαντικά σε σχέση µε το 2012, ενώ οι
εξαγωγές εµφανίζουν θετική πορεία µετά από πολλά χρόνια συνεχούς πτώσης.
Σύµφωνα µε το Σύνδεσµο Επιχειρήσεων Πλεκτικής & Ετοίµου Ενδύµατος Ελλάδος, η
παραγωγή στην ένδυση παρέµεινε σταθερή το α' τετράµηνο ενώ στην κλωστοϋφαντουργία
σηµείωσε πτώση 10,6%. Υπενθυµίζεται ότι στο α' τετράµηνο του 2012 η παραγωγή είχε
σηµειώσει πτώση 16,5% στην ένδυση και 22,7% στην κλωστοϋφαντουργία.
Στην 78η ∆ΕΘ προτίθεται να συµµετάσχει το ΒΕΘ
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης προτίθεται να συµµετέχει στην 78η ∆ιεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα πραγµατοποιηθεί από 7 έως 15 Σεπτεµβρίου 2013. Οι
επιχειρήσεις-µέλη του Β.Ε.Θ. που θα συµµετέχουν, µε ατοµικό stand, θα επωφεληθούν από την
ειδική εκπτωτική τιµή και την επιδότηση του επιµελητηρίου. Η πραγµατοποίηση της
συµµετοχής θα εξαρτηθεί από τον αριθµό των εκθετών, µελών του Επιµελητηρίου, καθώς και
από το συνολικό χώρο που θα καλύψουν.
Όσοι επιθυµούν να συµµετέχουν, θα πρέπει να δηλώσουν άµεσα το ενδιαφέρον τους στο
Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων του Β.Ε.Θ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 271708, 2310271854.
Παραιτήθηκε ο Γιούνκερ
Την παραίτησή του ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Λουξεµβούργου Ζαν - Κλοντ Γιούνκερ
οδηγώντας τη χώρα στη διεξαγωγή εκλογών, µετά το σκάνδαλο που ξέσπασε σχετικά µε τη
δράση της υπηρεσίας πληροφοριών της χώρας του.
Νωρίτερα ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, µιλώντας σε σχετική συνεδρίαση της Βουλής της χώρας του,
αρνήθηκε ότι έχει προσωπικές ευθύνες για τα σφάλµατα ή τις παραλείψεις της υπηρεσίας
πληροφοριών της χώρας. «Με κάθε καλή πρόθεση δεν µπορώ να αναγνωρίσω ότι έχω
προσωπική ευθύνη», τόνισε ο κ. Γιούνκερ, στο αποκορύφωµα µιας οµιλίας η οποία διήρκεσε
σχεδόν δύο ώρες, απαντώντας σηµείο προς σηµείο σε όλες τις εις βάρος του αιτιάσεις που
προέκυψαν από την έρευνα επιτροπής της Βουλής του Μεγάλου ∆ουκάτου, σύµφωνα µε το
Γερµανικό Πρακτορείο.
Υπενθυµίζεται πως την περασµένη Παρασκευή ο χριστιανοδηµοκράτης πρωθυπουργός του
Λουξεµβούργου, ο µακροβιότερος δηµοκρατικά εκλεγµένος επικεφαλής κυβέρνησης στον
κόσµο, έχασε την υποστήριξη των κοινωνικών εταίρων του συνασπισµού του.
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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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