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Στο 0,4% αναθεωρεί η Moody's την ανάπτυξη της Ελλάδας το 2014
Θετικές αναφορές με ελάχιστους «αστερίσκους» περιλαμβάνει για την Ελλάδα η
εβδομαδιαία ανάλυση του οίκου αξιολόγησης Moody's.
Ο οίκος αναθεωρεί επί τα βελτίω στο 0,4% από 0% την εκτίμησή του για την ανάπτυξη
της ελληνικής οικονομίας το 2014, ενώ χαρακτηρίζει ως «θετικό πιστωτικό γεγονός»
(Credit Positive) την εκτέλεση του ελληνικού προϋπολογισμού στο 5μηνο 2014, αλλά και
την σταδιακή απεξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από τη χρηματοδότηση της ΕΚΤ.
Τον Ιούλιο τα εκκαθαριστικά για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων
Τον Ιούλιο θα ξεκινήσει η αποστολή προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων των εκκαθαριστικών
σημειωμάτων για την πληρωμή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων.
Και αυτό καθώς σύμφωνα με τους νεότερους σχεδιασμούς του υπουργείου Οικονομικών
η εκκαθάριση των φετινών δηλώσεων Ε9 θα γίνει στις 30 Ιουνίου αντί για τις 18 Ιουνίου
που ήταν η αρχική προθεσμία. Τόσο η παράταση της προθεσμίας υποβολής των εντύπων
Ε9 από τους ιδιοκτήτες όσο και τα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο TAXIS
και σχετίζονται με τον μεγάλο αριθμό φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται τις
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τελευταίες μέρες, επέβαλαν την παράταση της ημερομηνίας εκκαθάρισης των δηλώσεων
ακινήτων (Ε9), συνεπώς και της έναρξης της διαδικασίας αποστολής των
εκκαθαριστικών σημειωμάτων πληρωμής του φόρου.
Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κατατεθεί στη
Βουλή και η ρύθμιση για την παράταση της υποβολής των δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος. Η αρχική προθεσμία έληγε στις 30 Ιουνίου αλλά θεωρείται αδύνατον να
ολοκληρωθεί ως τότε η διαδικασία από το σύνολο των φορολογουμένων. Οπότε
εξετάζεται η προθεσμία να παραταθεί για το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου.
Μέχρι την Παρασκευή η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών
Εκπνέει την Παρασκευή η παράταση που είχε δοθεί στα τέλη Μαρτίου 2014 από το
υπουργείο Οικονομικών για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών
πέραν του έτους, με βάση τον πραγματικό χρόνο διακοπής στα φυσικά, νομικά πρόσωπα
και νομικές οντότητες.
Αυτό απλά σημαίνει ότι οι επιτηδευματίες που σταμάτησαν να ασκούν το επιτήδευμά
τους το 2011 ή δεν έχουν κάποιο εισόδημα από αυτό θα μπορούν μέχρι αύριο να
δηλώνουν πως διέκοψαν τις εργασίες τους (στο τέλος του 2011).
Εάν περάσει η 19η Ιουνίου, δεν δηλώσουν εγκαίρως τη διακοπή εργασιών και το κάνουν
από την Δευτέρα τότε θα θεωρηθεί πως η διακοπή των εργασιών έγινε κατά την ημέρα
υποβολής της δήλωσης (π.χ. 23 Ιουνίου 2014). Έτσι, θα πρέπει να υποβάλλουν για το
διάστημα 31/12/2011 έως 23/6/2014 όλες τις φορολογικές δηλώσεις και να πληρώσουν
τους αναλογούντες φόρους και εισφορές.
Πάντως, ήδη ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γ. Χατζάκης έχει
λάβει επιστολές από τις ενώσεις των φοροτεχνικών με τις οποίες του ζητούν νέα
παράταση της προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής
επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Διελκυστίνδα ΔΝΤ - ΕΚΤ στο Eurogroup και στη «μέση» η Ελλάδα
Την ευκαιρία να διαπιστώσει «ιδίοις όμμασι» τις λεπτές ισορροπίες που επικρατούν στις
σχέσεις της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο θα έχει σήμερα Πέμπτη ο νέος υπουργός Οικονομικών κ. Γκίκας
Χαρδούβελης , στο πλαίσιο του Eurogroup που διεξάγεται στο Λουξεμβούργο.
Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης θα βρεθεί η ετήσια έκθεση του ΔΝΤ για τη
ζώνη του ευρώ (Euro Area Policies 2014 Article IV Consultation) την οποία θα
παρουσιάσουν στους 18 υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης η Γενική Διευθύντρια
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ και ο Διευθυντής Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων του Ταμείου Ρέζα Μογκαντάμ.
Σύμφωνα με πληροφορίες η έκθεση του ΔΝΤ θα υποστηρίζει πως ο ιδιαιτέρως χαμηλός
πληθωρισμός στη ζώνη τους ευρώ, τα υψηλά επίπεδα χρέους, η υψηλή ανεργία και ο
κατακερματισμός στο κόστος χρήματος επιβάλουν τη λήψη πρόσθετων μέτρων από την
2

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πέραν εκείνων που υιοθέτησε προ ημερών (μείωση
επιτοκίων , LTRO).
Έως τις 7 Ιουλίου η απόφαση για τα ανοιχτά καταστήματα τις Κυριακές
«Πιλότος» για τη νέα πολιτική που σκοπεύει να ακολουθήσει η νέα πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Ανάπτυξης θα είναι εντός των επόμενων ημερών το θέμα της λειτουργίας
όλων των καταστημάτων τις Κυριακές σε τρεις, όπως όλα δείχνουν, τουριστικές περιοχές
της χώρας. Αλλά συγχρόνως θα αποτελέσει και κρας-τεστ για τις σχέσεις μεταξύ του
υπουργού Ανάπτυξης Νίκου Δένδια και του υφυπουργού Μάκη Γιακουμάτου.Το θέμα
επείγει, δεδομένου ότι η σχετική υπουργική απόφαση πρέπει να εκδοθεί ως τις 7 Ιουλίου.
Με βάση τα ως τώρα δεδομένα και όπως τουλάχιστον είχε ανακοινώσει ο πρώην
υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης, όλα τα καταστήματα ανεξαρτήτως μεγέθους
θα ήταν ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας σε επτά περιοχές τριών περιφερειών της
χώρας.
Πρόκειται για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Ρόδος, Κως και Ερμούπολη Σύρου), την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης,
περιλαμβανομένης της οδού Τσιμισκή, και Χαλκιδική) και την Περιφέρεια Αττικής
(ιστορικό κέντρο της Αθήνας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών της Ερμού και της
Ομόνοιας, και Ραφήνα).
Εξιχνιάστηκε απάτη σε βάρος του Δημοσίου με πλαστές εγγυητικές επιστολές
Μεγάλη απάτη, με εγγυητικές επιστολές, σε βάρος του Δημοσίου εξιχνιάστηκε από την
Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στην απάτη εμπλέκονται εταιρείες, οι οποίες
κατέθεταν πλαστές εγγυητικές επιστολές στο υπουργείο Ανάπτυξης, για επιδοτήσεις και
άλλους σκοπούς. Ανακοινώσεις για την υπόθεση αναμένονται από την ΕΛΑΣ και το
υπουργείο Ανάπτυξης πιθανότατα, σήμερα, το μεσημέρι.
∆ωρεάν Wi-Fi σε 4.000 σηµεία σε όλη την Ελλάδα
Σύντομα όλοι οι πολίτες θα έχουν δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε 4.000 υπαίθριους
ή και κλειστούς δημόσιους χώρους σε όλη την επικράτεια, όπως πλατείες, πεζόδρομοι,
παιδικές χαρές, δημοτικές βιβλιοθήκες, μουσεία κλπ. Ειδικότερα, η επιλογή των σημείων
(wi-fi hotspots) αφορά χώρους από 302 Δήμους της χώρας (σε σύνολο 325) που
υπέδειξαν οι ίδιοι, 100 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, και 200 χώρους λιμένων και
μαρινών.
Σήμερα, δημοσιεύθηκε στη "Διαύγεια" η πρόσκληση για το «Εθνικό Δίκτυο Σημείων
Ασύρματης Πρόσβασης στο Διαδίκτυο WiFi Hotspots» με την οποία καλούνται οι
δυνητικοί φορείς του έργου να υποβάλλουν τις σχετικές πράξεις προκειμένου το
συγκεκριμένο έργο να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ. Η ένταξη του προγράμματος στο
ΕΣΠΑ, που καθυστερούσε επί πολλούς μήνες – τουλάχιστον έξι –, καθώς δεν ήταν εύκολο
να βρεθούν χρήματα και για τις 13 περιφέρειες, έγινε με εντολή του νέου υφυπουργού
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Ανάπτυξης Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι στα 25
εκατομμύρια ευρώ, αντί των 15 που είχε παρουσιαστεί αρχικά.
Απεργούν από σήμερα οι διοικητικοί υπάλληλοι στα ΑΕΙ
Σε νέα 48ωρη απεργία προχωρούν από σήμερα οι διοικητικοί υπάλληλοι των ΑΕΙ.
Οι διοικητικοί υπάλληλοι αντιδρούν στον σχεδιασμό της κυβέρνησης να αξιολογηθούν οι
οργανισμοί και τα οργανογράμματα των ανώτατων ιδρυμάτων από ανεξάρτητο εκτιμητή
και στη συνέχεια να καλυφθούν 600 θέσεις από τη δεξαμενή των υπαλλήλων που έχουν
τεθεί σε διαθεσιμότητα.
Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει από την πλευρά της ότι η διαδικασία θα προχωρήσει τάχιστα
και ότι θα προκηρυχθούν και νέες θέσεις σε περίπτωση που ο εκτιμητής κρίνει ότι
υπάρχει έλλειμμα προσωπικού.
Τσίπρας: Όχι στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από την παρούσα Βουλή
Αποτροπή εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας από την παρούσα Βουλή προκειμένου να
προκληθούν εκλογές και προγραμματική και οργανωτική προετοιμασία του ΣΥΡΙΖΑ
αποτελούν τους δυο βασικούς στόχους, όπως τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης
Τσίπρας στην εισήγησή του κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.
Ο κ. Τσίπρας επανέλαβε τη θέση του για την ανάγκη μιας δημοκρατικής, προοδευτικής,
ριζοσπαστικής συμμαχίας, με την διαφορά ότι έθεσε ως στόχο τη διεκδίκηση της
αυτοδυναμίας με το σκεπτικό, ότι η μεγάλη πολιτική ρευστότητα περιορίζει εξ
αντικειμένου τις δυνατότητες συνεργασιών με άλλα κόμματα. Ως προς τον πρώτο στόχο,
ο κ. Τσίπρας συνέδεσε τις πολιτικές εξελίξεις με την εκλογή προέδρου της Δημοκρατίας
τονίζοντας ότι είναι ο μόνος θεσμικός τρόπος για να προκληθούν εκλογές και να
ανατραπεί η κυβερνητική πολιτική.
Παράλληλα όμως σημείωσε ότι είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί και να καλλιεργηθεί η
συλλογική δράση στο κόμμα , να βελτιωθεί η πολιτική λειτουργία και να τεθεί ,
ενδεχομένως και σε νέες βάσεις η οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο σε κεντρικό, όσο και σε
περιφερειακό επίπεδο.
Εγκαταλελειμμένο βρέφος εντοπίστηκε στα Πατήσια
Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε στην ταράτσα εγκαταλελειμμένης μονοκατοικίας στα
Πατήσια τα ξημερώματα της Πέμπτης. Το βρέφος εντοπίστηκε από κατοίκους της
περιοχής, που ειδοποίησαν την αστυνομία.
Αμέσως το νεογέννητο -εγκαταλελειμμένο κατά τα φαινόμενα- βρέφος μεταφέρθηκε στο
νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το βρέφος είναι
καλά στην υγεία του. Από την υποδιεύθυνση ανηλίκων της ασφάλειας Αττικής
διενεργείται προανάκριση για την υπόθεση.
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Με θηλιές στο λαιμό τους έξω από τη ΝΔ οι καθαρίστριες του ΥΠΟΙΚ
Με θηλιές στο λαιμό τους διαδηλώνουν στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στη λεωφόρο
Συγγρού οι πρώην καθαρίστριες του υπουργείου Οικονομικών, συνεχίζοντας τον αγώνα
τους για την επαναπρόσληψή τους.
Οι διαδηλώτριες ζητούν να συναντηθούν με τον διευθυντή της ΝΔ Κώστα Τσιμάρα,
καθώς έχουν δηλώσει αποφασισμένες να μην υποχωρήσουν αν δεν δικαιωθούν.
Υπενθυμίζεται ότι ο Άρειος Πάγος έκανε δεκτό το αίτημα που είχε υποβάλει το υπουργείο
Οικονομικών για αναστολή της απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο ζητούσε
την επαναπρόσληψή τους.
Ο νέος βασιλιάς της Ισπανίας και οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει
Βασιλιάς της Ισπανίας είναι από τα μεσάνυχτα ο Φίλιππος Στ' με την επίσημη τελετή
ανακήρυξής του στο θρόνο να ξεκινά στις 11:30 στο Κοινοβούλιο, στην κοινή συνεδρία
Βουλής και Γερουσίας.
Η πρώτη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει ο νέος βασιλιάς είναι η Καταλονία και το
δημοψήφισμα του ερχόμενου Νοεμβρίου για το οποίο Μαδρίτη (Μαριάνο Ραχόι) και
Βαρκελώνη (Αρτούρ Μας) βρίσκονται σε ανοικτή σύγκρουση. Σημειώνεται ότι το ένα από
τα μεγαλύτερα κόμματα της Καταλονίας, το κεντροδεξιό CiU απείχε από την
κοινοβουλευτική ψηφοφορία για το νόμο της παραίτησης του Χουάν Κάρλος. Το ίδιο
έπραξαν και οι βάσκοι, ενώ τα κόμματα της Αριστεράς ψήφισαν κατά του νόμου, όχι γιατί
επιθυμούσαν να παραμείνει στο θρόνο ο Χουάν Κάρλος, αλλά γιατί ζητούσαν τη
διεξαγωγή δημοψηφίσματος για το πολιτειακό.
Η δεύτερη μεγάλη πρόκληση για τον νέο βασιλιά είναι η κρίση του ίδιου του θεσμού που
εκπροσωπεί. Η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας παραδοσιακά δεν απασχολούσε
ιδιαίτερα τα ΜΜΕ της χώρας, τουλάχιστον όχι στο βαθμό που συμβαίνει με άλλες χώρες
της Ευρώπης.
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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