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Παραμένει η πρωτιά στην Ευρώπη: Στο 27% η ανεργία στην Ελλάδα τον Ιούνιο
Στο 27% διαμορφώθηκε η ανεργία στην Ελλάδα τον Ιούνιο από 27,1% τον Μάιο,
παραμένοντας η υψηλότερη στην ΕΕ με δεύτερη την Ισπανία (24,4% με στοιχεία
Αυγούστου), σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat)
που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.
Ειδικότερα στην Ελλάδα, ο αριθμός των ανέργων τον Ιούνιο έφτασε τα 1,3 εκατομμύρια.
Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 23,8%, στις γυναίκες στο 31,1%
και στους νέους κάτω των 25 ετών στο 51,5%.
Έως το βράδυ η καταβολή ΕΝΦΙΑ και φόρου εισοδήματος
Μέχρι και σήμερα, Τρίτη, στις 20:30 θα μπορούν οι πολίτες να εξοφλούν τις βεβαιωμένες
οφειλές ΕΝΦΙΑ και φόρου εισοδήματος στα 59 καταστήματα των Ελληνικών
Ταχυδρομείων που λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο.
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Την ίδια ώρα, ουρές σχηματίζονται από νωρίς το πρωί στις τράπεζες, για την καταβολή
των δόσεων προς την εφορία. Το αδιαχώρητο είχε σημειωθεί στις τράπεζες και χθες,
Δευτέρα. Υπενθυμίζεται ότι από 1η Οκτωβρίου θα αρχίσουν να τρέχουν οι προσαυξήσεις.
Τέλη Νοεμβρίου η ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης με την τρόικα
Με επιδίωξη η 5η αξιολόγηση της Ελλάδας από την τρόικα να είναι η τελευταία πράξη της
στενής εποπτείας της χώρας από το ΔΝΤ, την ΕΕ και τη ΕΚΤ προσέρχεται σήμερα στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές το οικονομικό επιτελείο της
κυβέρνησης. Στόχος της ελληνικής πλευράς είναι οι διαπραγματεύσεις να έχουν
ολοκληρωθεί πριν από το Eurogroup της 21ης Νοεμβρίου , ώστε να μην χαθεί η δόση του
1,8 δισ. ευρώ του EFSF την οποία η Ελλάδα έχει περιθώριο να εισπράξει μέχρι τα τέλη
Δεκεμβρίου.
Η τρόικα -η οποία αναγνωρίζει ότι η τρέχουσα αξιολόγηση ενδέχεται να είναι η τελευταία
με την οποία ΔΝΤ, ΕΕ και ΕΚΤ κατέρχονται από κοινού για τον έλεγχο της Ελλάδας- αν
και αναφέρει μέσω στελεχών της πως οι επαφές στο Παρίσι (3-5 Σεπτεμβρίου) βοήθησαν
προκειμένου να εντοπισθούν τα κομβικά ζητήματα, ωστόσο θεωρεί πως η
διαπραγμάτευση θα είναι μακρά καθώς θα πρέπει να συναντηθούν όλες οι προϋποθέσεις
και να πληρωθούν όλες οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ελλάδα.
Η τρόικα επιμένει, ωστόσο, στον στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 3% του ΑΕΠ το 2015
και θεωρεί πως για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός θα απαιτηθεί πρόσθετη εξοικονόμηση
ύψους 2 δισ. ευρώ. Αναφορικά με το χρηματοδοτικό κενό του 2015, το οποίο η τρόικα
υπολογίζει στα 12 δισ. ευρώ, η κυβέρνηση καθησυχάζει ότι μπορεί να καλυφθεί.
Από τις 1.210 ημέρες… στις 7 ο χρόνος επιστροφής ΦΠΑ στις επιχειρήσεις
Να ελαχιστοποιήσει στις 7 ημέρες το μέσο χρόνο επιστροφής του ΦΠΑ προς τις συνεπείς
επιχειρήσεις προσδοκά το υπουργείο Οικονομικών με τη γενική γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου να επεξεργάζεται ήδη σχετικό σχέδιο. Ο ΦΠΑ θα
επιστρέφεται εντός 7 εργάσιμων ημερών στις επιχειρήσεις που θα είναι φορολογικά
ενήμερες , θα έχουν υποβάλλει τις δηλώσεις τους και δεν θα έχουν υποπέσει σε
φορολογικές παραβάσεις. Στις περιπτώσεις αυτές ο έλεγχος θα γίνεται εκ των υστέρων
και θα είναι δειγματοληπτικός.
Το σχέδιο αναμένεται να τεθεί υπό την έγκριση της τρόικας. Στόχος του υπουργείου
Οικονομικών είναι το νέο σύστημα των επιστροφών να τεθεί σε εφαρμογή άμεσα
προκειμένου να δρομολογηθούν επιστροφές φόρου ύψους 2,3 δισ. ευρώ. Σημειώνεται
πως σηN μερα στη ΙΔ΄ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ εκκρεμουN ν αιτηN σεις επιστροφηN ς ΦΠΑ για 1.210 ημεN ρες,
ενώ ο μέσος χρόνος αναμονής για την επιστροφή του φόρου διαμορφώνεται σε 310
ημέρες.
Ξορκίζει τα σενάρια πρόωρων εκλογών η κυβέρνηση
Κατηγορηματικά διαψεύδει η κυβέρνηση τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, που
επανήλθαν στο προσκήνιο λόγο της άτυπης κόντρας ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. «Δεν είμαστε σε
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προεκλογική περίοδο» διεμήνυσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Σοφία Βούλτεψη, ενώ
ενάντια στο ενδεχόμενο προσφυγής στις κάλπες τάχθηκε και ο υφυπουργός Ανάπτυξης
Γεράσιμος Γιακουμάτος, λέγοντας «καλύτερα να κάνουμε χαρακίρι».
Τα σενάρια περί εκλογών αναζωπυρώθηκαν το Σαββατοκύριακο, με αφορμή την άτυπη
κόντρα που ξέσπασε μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Αφορμή στάθηκε η
προσπάθεια του Αντώνη Σαμαρά να οικειοποιηθεί για τη ΝΔ τον όρο «δημοκρατική
παράταξη». «Η δημοκρατική παράταξη ήταν και είναι ιστορικά και ιδεολογικά η 'άλλη'
παράταξη σε σχέση με τη ΝΔ» ήταν η άμεση απάντηση του ΠΑΣΟΚ. Μιλώντας στο Mega η
Σοφία Βούλτεψη υποστήριξε πως «δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο, αλλά είμαστε
στην πιο κρίσιμη φάση της αξιολόγησης».
Ρωσία: Ενδιαφέρον για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, αλλά προβληματισμός για τις ΗΠΑ
Η ρωσική πλευρά διατηρεί το ενδιαφέρον της για την ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, της
ROSCO και του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, όμως η συμφωνία μπορεί τελικά να
εμποδιστεί από την πίεση των ΗΠΑ, υποστήριξε σε δηλώσεις του στο ρωσικό πρακτορείο
Itar-Tass, ο πρόεδρος του ΔΣ των «Ρωσικών Σιδηροδρόμων», Βλαντίμιρ Γιακούνιν. «Προς
το παρόν εργαζόμαστε σε κανονικούς ρυθμούς, αλλά οι τελικοί όροι του διαγωνισμού δεν
έχουν ανακοινωθεί» είπε ο κ. Γιακούνιν, απαντώντας σε ερώτηση για τυχόν επίδραση
των δυτικών κυρώσεων στην πρόθεση του ρωσικού μονοπωλίου να συμμετάσχει στις
ελληνικές ιδιωτικοποιήσεις.
«Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα με ρεαλισμό. Η πίεση από την πλευρά των ΗΠΑ είναι
ισχυρότατη, δεν αποκλείω ότι οι (σ.σ. Έλληνες) εταίροι μας μπορεί και να το
ξανασκεφτούν» υποστήριξε ο Ρώσος αξιωματούχος, ο οποίος θεωρείται στενός φίλος και
συνεργάτης του Πούτιν.
Συνεργασία Ελλάδας-Ιταλίας για στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Σε συμφωνία συνεργασίας κατέληξαν ΓΣΕΒΕΕ και Ιταλική Συνομοσπονδία Βιοτεχνιών και
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (CNA) με πρώτο στόχο το συντονισμό δράσης με τις
οργανώσεις
Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων
από
το
νότο
της
Ευρώπης.
Όπως ανακοίνωσε η ελληνική Συνομοσπονδία, η ΓΣΕΒΕΕ και η CNA αποφάσισαν να
συντονίσουν τη δράση τους τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και διμερές επίπεδο σε τομείς
πολιτικής κοινού ενδιαφέροντος με πρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων στις δύο χώρες.
Ιδιαίτερα, συντονίζουν τα βήματά τους στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών για την
Αδριατική και το Ιόνιο, τα δυτικά βαλκάνια, το πρόγραμμα COSME- ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020
καθώς επίσης και για τις πολιτικές ενεργειακής απόδοσης πράσινης οικονομίας και τα
διακρατικά δίκτυα υπηρεσιών στήριξης επιχειρήσεων. Επίσης συμφώνησαν να
συντονίσουν τη δράση τους στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών θεσμών. Δημόσια πρόσκληση
θα γίνει στη συνέλευση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Νάπολη στις 2 και 3 Οκτωβρίου 2014.
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Το ΤΑΙΠΕΔ προχωρά σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό για 9 ακίνητα του Δημοσίου
Ηλεκτρονικό
διαγωνισμό,
μέσω
της
διαδικτυακής
πλατφόρμας
www.epublicrealestate.gr, για 9 ακίνητα του Δημοσίου, θα πραγματοποιήσει το ΤΑΙΠΕΔ την
Τρίτη 7 Οκτωβρίου. Τα ακίνητα αυτά, βρίσκονται στη Λίμνη Εύβοιας (τιμή εκκίνησης
150.000 ευρώ), στα Καλά Νερά (1.030.000 ευρώ), στην Πάτρα (1.190.000 ευρώ), στην
Αθήνα- Μητροπόλεως 9 (3.418.005 ευρώ), στην Αθήνα- Ευαγγελιστρίας 9 (1.130.000
ευρώ), στην Αθήνα- Φλωρίνης 18 (1.800.000 ευρώ), στο Παγγαίο του νομού Καβάλας
(1.450.000 ευρώ) και στη Θεσσαλονίκη- Θεοφίλου 13 (540.000 ευρώ), ενώ το ένατο
ακίνητο είναι το πρώην Ειρηνοδικείο Κλειτορίας Αχαΐας (190.000 ευρώ).
Όπως ανέφερε το ΤΑΙΠΕΔ, για το ακίνητο στην Παραμυθιά του νομού Θεσπρωτίας
(πρώην Ειρηνοδικείο) θα αξιολογηθούν όλες οι δυνατές λύσεις και θα υπάρξει νέα
διαδικασία αξιοποίησης του ακινήτου, καθώς η υποβληθείσα προσφορά ήταν
εκπρόθεσμη.
Στα 1,05-1,6 ευρώ/λίτρο το πετρέλαιο
Στα επίπεδα του 1,05-1,06 ευρώ το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί η τιμή του
πετρελαίου θέρμανσης στην έναρξη της φετινής περιόδου, δηλαδή στις 15 Οκτωβρίου,
σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα των διεθνών τιμών (οι οποίες ακολουθούν το
τελευταίο διάστημα πτωτική πορεία) και με την εφαρμογή της μείωσης 30% στον Ειδικό
Φόρο Κατανάλωσης που αποφάσισε η κυβέρνηση. Ενώ για όσους δικαιούνται επίδομα, η
τιμή πέφτει κάτω από τα 80 λεπτά το λίτρο.
Σύμφωνα, ωστόσο, με τον Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (ΣΕΕΠΕ), η
μείωση του φόρου δεν θα δώσει ουσιαστικό κίνητρο για την αγορά πετρελαίου από τους
καταναλωτές ενώ ταυτόχρονα υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί και πάλι κίνητρο για
λαθρεμπόριο λόγω της διαφοράς τιμής μεταξύ των δύο τύπων πετρελαίου (κίνησης και
θέρμανσης).
Διαμαρτυρία στη Μεσογείων εν όψει κατεδάφισης καταυλισμού των Ρομά
Διαμαρτυρία βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα της Τρίτης στη λεωφόρο
Μεσογείων, στο ύψος του Νομισματοκοπείου στο Χαλάνδρι, όπου εντός της ημέρας έχει
προγραμματιστεί η κατεδάφιση 12 οικίσκων του καταυλισμού των Ρομά. Στο σημείο
έχουν συγκεντρωθεί κάτοικοι του καταυλισμού, που καίνε λάστιχα και κάδους
απορριμμάτων, ενώ κατά διαστήματα κλείνουν τη λεωφορειολωρίδα ή και όλες τις
λωρίδες καθόδου της Μεσογείων.
Σε πρώτη φάση έχει προγραμματιστεί η κατεδάφιση 12 ακατοίκητων οικίσκων, ενώ στη
συνέχεια -όταν ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση των Ρομά- θα κατεδαφιστεί ολόκληρος ο
καταυλισμός, προκειμένου να επιστραφούν στους ιδιοκτήτες τα καταπατημένα
οικόπεδα. Oι Ρομά, που κατοικούν στο σημείο εδώ και 40 χρόνια, αντιδρούν στη
μετεγκατάστασή τους στην περιοχή «Πεύκο Πολίτη», στο Όρος Πατέρα, στα Μέγαρα. Να
σημειωθεί ότι σήμερα, Τρίτη, αναμένεται η δικαστική απόφαση επί της προσφυγής που
έχει κατατεθεί κατά της μετεγκατάστασης του καταυλισμού.
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Tελεσίγραφο των διαδηλωτών στο Χονγκ Κονγκ, αμετακίνητο το Πεκίνο
Ανυποχώρητοι στους δρόμους του Χονγκ Κονγκ, οι διαδηλωτές που ζητούν εκλογική
αυτονομία της περιφέρειας έδωσαν τελεσίγραφο στην ηγεσία μέχρι την Τετάρτη να
ικανοποιήσει τα αιτήματά τους και στον κυβέρνητη της πόλης, Λιουνγκ Τσουνγκ-Γινγκ,
να παραιτηθεί.
Ο Λιουνγκ κάλεσε τους διαδηλωτές να «σταματήσουν αμέσως» τις κινητοποιήσεις,
διαμηνύοντας πως το Πεκίνο «δεν θα ανακαλέσει την απόφασή του». Την ανησυχία της
εκφράζει η Βρετανία, προσεκτικές αποστάσεις κρατούν οι ΗΠΑ.

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.

5

