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Οι αναταραχές σε Αίγυπτο, Συρία και Τουρκία φέρνουν πιο κοντά Σαµαρά-Οµπάµα
Την αναθέρµανση των ελληνοαµερικανικών σχέσεων που βρίσκονται τους τελευταίους µήνες
σε στασιµότητα, καθώς και την ένταξη της Ελλάδας στους αµερικανικούς σχεδιασµούς στην
περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου σηµατοδοτεί, σύµφωνα µε διπλωµατικές πηγές, η
πρόσκληση
του
Μπαράκ
Οµπάµα
προς
τον
Αντώνη
Σαµαρά.
Το ραντεβού των δύο ανδρών στις 8 Αυγούστου έρχεται σε µια περίοδο προκλήσεων και
αναταραχών στην Αίγυπτο, στη Συρία και την Τουρκία, η οποία προκαλεί προβληµατισµό στην
Ουάσιγκτον.
Η ατζέντα συνοµιλιών της συνάντησης είναι ενδεικτική των προτεραιοτήτων της Ουάσιγκτον
αυτή την περίοδο, όπως αναφέρουν Τα Νέα. Και αυτές, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, φαίνεται ότι
δεν περιορίζονται µόνο στα θέµατα της οικονοµίας, όπως ήταν η πραγµατικότητα των
τελευταίων τριών χρόνων, ούτε στα λεγόµενα εθνικά θέµατα ελληνικού ενδιαφέροντος, όπως
τα ελληνοτουρκικά και το Σκοπιανό.
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Το 2016 η εξίσωση των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων µε τις τιµές αγοράς
Την εξίσωση των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων µε τις τιµές αγοράς από το 2016
προβλέπει µεταξύ άλλων το σχέδιο του νέου Μνηµονίου το οποίο δηµοσιεύει σήµερα,
Παρασκευή, η εφηµερίδα Τα Νέα.
Συγκεκριµένα, το επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο προβλέπει πως η Κυβέρνηση θα ευθυγραµµίσει
πλήρως σε βάθος χρόνου τις αντικειµενικές τιµές ακινήτων µε τις τιµές της αγοράς. Για το
σκοπό αυτό, θα αναπτύξει µέχρι το τέλος ∆εκεµβρίου 2013 µεσοπρόθεσµο σχέδιο
µεταρρύθµισης που θα περιγράφει τις ενέργειες που απαιτούνται.
Ακολούθως τον Ιανουάριο του 2015 θα προσαρµόσει τις τιµές ζώνης ώστε να
αντικατοπτρίζουν µε µεγαλύτερη ακρίβεια τις πραγµατικές συνθήκες στην αγορά ακινήτων και
θα αλλάξει το αντικείµενο του φόρου. Στο τελικό στάδιο τον Ιανουάριο του 2016 η Κυβέρνηση
θα ευθυγραµµίσει πλήρως τις αντικειµενικές τιµές µε τις εµπορικές αξίες.
Έκθεση Ρακιντζή: Οι ΟΤΑ και πάλι πρωταθλητές στην κακοδιοίκηση
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ήταν και φέτος ο φορέας που απασχόλησε µε τις περισσότερες
υποθέσεις τον γενικό επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό των
υποθέσεων που διερεύνησε ο Λέανδρος Ρακιντζής το 2012 αφορούσε και πάλι την οικονοµική
διαχείριση, όπως προκύπτει από έκθεση του επιθεωρητή.
Σύµφωνα µε
οικονοµικής
υποθέσεων),
διοικητικών

την ετήσια έκθεση τη µεγαλύτερη θεµατική κατηγορία αποτελούν οι υποθέσεις
διαχείρισης (38%) και ακολουθούν τα πολεοδοµικά θέµατα (14,3% των
διάφορα ζητήµατα λειτουργίας των δηµόσιων υπηρεσιών (13,4 %), παράβαση
διαδικασιών (8,3%) και άλλες κατηγορίες µε µικρότερα ποσοστά.

Όσον αφορά τους ελέγχους ανά φορέα, οι δήµοι αποτελούν το επίκεντρο του ελέγχου στο
35,9% των υποθέσεων. Αυτό, όπως και πέρσι, µπορεί να εξηγηθεί και από τη µεταφορά στους
ΟΤΑ α' βαθµού αρµοδιοτήτων και υπηρεσιών που απασχολούν την καθηµερινότητα των
πολιτών. Με πολύ µικρότερα ποσοστά, ακολουθούν οι δηµόσιες υπηρεσίες (18,1%) και οι
εποπτευόµενοι ιδιωτικοί φορείς (13,7%).
Εν αναµονή αποφάσεων για Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και Proton
Στη σηµερινή συνεδρίαση του Γενικού Συµβουλίου του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (ΤΧΣ) θα ληφθούν οι αποφάσεις για το µέλλον του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου
και της Proton Bank.
Ο διαγωνισµός πώλησής του έχει εξελιχθεί σε σίριαλ µετά την ανατροπή της τελευταίας
στιγµής στις προϋποθέσεις για την έκφραση των οικονοµικών προσφορών, η οποία θεωρήθηκε
από την αγορά ως «φωτογραφική» παρέµβαση της τρόικας ώστε το ΤΤ να καταλήξει στη
Eurobank.
Οι αποφάσεις του Γενικού Συµβουλίου του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας για τις
τράπεζες ή την τράπεζα στην οποία θα καταλήξουν ΤΤ και Proton θα ανακοινωθούν τη
προσεχή ∆ευτέρα. Ενδιαφέρον για το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο έχουν εκδηλώσει οι Alpha
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Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Γενική Τράπεζα. Για την Proton εκδιαφέρον εκδήλωσε η
Eurobank και το fund Oaktree Capital.
Λήγει η προθεσµία για την υποβολή των µηχανογραφικών δελτίων
Μέχρι και σήµερα, Παρασκευή οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και
Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) µπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική πύλη του
υπουργείου Παιδείας και να υποβάλουν το Μηχανογραφικό τους ∆ελτίο.
Με τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας και τον οκταψήφιο κωδικό εξετάσεων, οι υποψήφιοι
µπορούν να επισκέπτονται τη διεύθυνση, όπου µπορούν να βρουν τον αριθµό εισακτέων,
βάσεις παλιότερων ετών, συχνές ερωτήσεις και το έντυπο Μηχανογραφικού ∆ελτίου µε τις
οδηγίες
του.
Με την είσοδο στο ηλεκτρονικό µηχανογραφικό, όπου θα είναι προσυµπληρωµένα τα βασικά
στοιχεία, ο κάθε υποψήφιος µπορεί να κάνει µια πρώτη επιλογή µε κάποιες προτιµήσεις και να
τις αποθηκεύσει µε την επιλογή «Προσωρινή Αποθήκευση», διαδικασία που µπορεί να
ακολουθήσει
όσες
φορές
θέλει
προτού
οριστικοποιήσει
το
δελτίο.
Μετά την οριστικοποίηση, που πρέπει να γίνει µέσα στην προθεσµία (έως τις 12 Ιουλίου), το
Μηχανογραφικό ∆ελτίο αποκτά πλέον αριθµό πρωτοκόλλου (πάνω δεξιά στη σελίδα) και
συστήνεται ο κάθε υποψήφιος να το εκτυπώσει ή/και να το αποθηκεύσει στον υπολογιστή του.
Ενδεχόµενο επαναφοράς του «χαρατσιού» της ∆ΕΗ ή του ΦΑΠ εντός του 2014
Το ενδεχόµενο επαναφοράς του «χαρατσιού» της ∆ΕΗ ή του ΦΑΠ εντός του 2014 σε
περίπτωση που ο ενιαίος φόρος ακινήτων δεν αποδώσει δηµοσιονοµικά τα αναµενόµενα
προβλέπει το νέο Μνηµόνιο.
Ακόµη, αναφέρεται πως η συλλογή των εσόδων από το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων του
2013 που εισπράττεται µέσω του λογαριασµού της ∆ΕΗ θα επιταχυνθεί.
Τι προβλέπει το νέο νοµοσχέδιο για τα αυθαίρετα
Σε 100 µήνες, µε ελάχιστη µηνιαία δόση 100 ευρώ, θα µπορούν να νοµιµοποιήσουν το
αυθαίρετό τους όσοι υπαχθούν στη νέα ρύθµιση ως το τέλος του χρόνου.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του νέου νοµοσχεδίου που τελεί υπό επεξεργασία, όσοι
προχωρήσουν στη ρύθµιση εντός του 2013 θα τύχουν έκπτωσης 10% αν καταβάλουν 30% του
προστίµου σε έξι µήνες από την ηµεροµηνία υπαγωγής. Τι προβλέπει το νέο νοµοσχέδιο για
όλα τα αυθαίρετα.

Στους δρόµους άλλη µια µέρα δηµοτικοί υπάλληλοι και εκπαιδευτικοί
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις δηµοτικών υπαλλήλων και εκπαιδευτικών κατά του
προγράµµατος απολύσεων και κινητικότητας στο ∆ηµόσιο. Η ΠΟΕ-ΟΤΑ προχωρά σήµερα,
Παρασκευή σε στάση εργασίας από τις 11:30 έως τη λήξη του ωραρίου και καλεί τους
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εργαζόµενους σε συγκέντρωση στις 12:00 στην πλατεία Καραϊσκάκη και πορεία προς τη
Βουλή.
Την Τρίτη θα συµµετάσχουν στην 24ωρη απεργία που έχουν προκηρύξει η ΓΣΕΕ και η
Α∆Ε∆Υ. Οι εκπαιδευτικοί της Θεσσαλονίκης θα κάνουν εξόρµηση ενηµέρωσης στα
επαγγελµατικά λύκεια και παρέµβαση στις 12.00 στο άγαλµα του Βενιζέλου, ενώ στις 7 το
απόγευµα θα συµµετάσχουν σε πορεία µε άλλα σωµατεία εργαζοµένων µε κατάληξη το κτίριο
της ΕΤ-3 στη Λ. Στρατού.
Απεργούν σήµερα οι εργαζόµενοι στο ΤΤ
Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήµερα οι εργαζόµενοι στο νέο Ταχυδροµικό
Ταµιευτήριο, ζητώντας να παραµείνει αυτόνοµο και να διατηρήσει τον διακριτό ρόλο του στο
τραπεζικό σύστηµα.
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».
Η ρύθµιση για τις Κυριακές
Έως και 52 Κυριακές το χρόνο θα µπορούν να λειτουργούν τα εµπορικά καταστήµατα µέχρι
250 τ.µ., µε απόφαση του αντιπεριφερειάρχη, ενώ όλα τα καταστήµατα, ανεξαρτήτως µεγέθους
και κλάδου, θα ανοίγουν -πάντα σε προαιρετική βάση- επτά Κυριακές το χρόνο κατά τις
περιόδους των Χριστουγέννων, του Πάσχα και των εκπτώσεων. Αυτή είναι η ρύθµιση για την
κυριακάτικη λειτουργία των καταστηµάτων που περιλαµβάνεται στο νοµοσχέδιο «Κανόνες
Ρύθµισης της Αγοράς Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών», το οποίο παρουσίασε την Πέµπτη
ο υπουργός Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκης.
Με τη ρύθµιση αυτή, τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, η Ελλάδα εναρµονίζεται µε το καθεστώς που
επικρατεί στις χώρες της ΕΕ και ιδίως στους ανταγωνιστικούς τουριστικούς προορισµούς,
επιχειρείται να ξαναζωντανέψουν τα κέντρα των πόλεων, παρέχεται η δυνατότητα στους
τουρίστες να κάνουν αγορές προς όφελος της οικονοµίας και δίνεται ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα στις µικρές επιχειρήσεις έναντι των µεγάλων.
∆ύο προσαγωγές για τον παγιδευµένο φάκελο που εντοπίστηκε στα ΕΛΤΑ
Σε δύο προσαγωγές προχώρησε αργά το βράδυ της Πέµπτης η αστυνοµία για την υπόθεση της
αποστολής παγιδευµένου δέµατος στον πρώην διοικητή της Αντιτροµοκρατικής ∆ηµήτρη
Χωριανόπουλο πριν από µία εβδοµάδα. Οι έρευνες της Αντιτροµοκρατικής στη Θεσσαλονίκη
βρίσκονται σε εξέλιξη το πρωί της Παρασκευής.

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.
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Επιπλέον µπορείτε να επισκέπτεστε το www.b2bmall.eu, προκειµένου να ενηµερώνεστε και να
προµηθεύστε προϊόντα µελών του επιµελητηρίου.
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