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Σήµερα η απόφαση του Euroworking Group για τη δόση των 2,5 δισ. ευρώ
Τη ∆ευτέρα θα εκταµιευθεί η δόση ύψους 2,5 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα η οποία αναµένεται
να εγκριθεί σήµερα από το Eurogroup Working Group (EWG) και το διοικητικό συµβούλιο
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF). Αν και η δόση έπρεπε
να εισρεύσει στα δηµόσια ταµεία έως µεθαύριο Παρασκευή η καθυστέρηση στη ψήφιση πέντε
προαπαιτούµενων δράσεων, που αναµένεται να γίνει αύριο από τη Βουλή, µετέθεσε για δύο
εργάσιµες ηµέρες την καταβολή των χρηµάτων.
Η Κυβέρνηση ξεκαθαρίζει πως και τα 22 προαπαιτούµενα που έχει θέσει η τρόικα έχουν
εκπληρωθεί, ωστόσο η ΕΕ και ειδικά το Βερολίνο αναµένουν τη ψήφιση του νόµου για να
επιβεβαιωθεί ότι η ελληνική πλευρά έχει εκπληρώσει τις δράσεις ορόσηµα. Η τελική
αξιολόγηση της τρόικας θα κατατεθεί προς εξέταση στην Επιτροπή Προϋπολογισµού του
γερµανικού κοινοβουλίου τη ∆ευτέρα 29 Ιουλίου και την ίδια µέρα αναµένεται να δοθεί το
πράσινο φως για την εκταµίευση της γερµανικής συµβολής στη δόση.
Νέο ασφαλιστικό προανήγγειλε ο Γ. Βρούτσης
Νέες ριζικές αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστηµα προανήγγειλε ο υπουργός Εργασίας Γ.
Βρούτσης, µιλώντας σήµερα, Τετάρτη, στον τηλεοπτικό σταθµό Mega. O υπουργός Εργασίας
τόνισε πως το ασφαλιστικό «δεν είναι βιώσιµο» µε τη σηµερινή του µορφή και αναφέρθηκε
στην ανάγκη «εκ θεµελίων» αλλαγής του συστήµατος.
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Υπενθυµίζεται πως κατά την οµιλία του προ ηµερών για το πολυνοµοσχέδιο του υπουργείου
Οικονοµικών στην Ολοµέλεια της Βουλής ο κ. Βρούτσης είχε δεσµευθεί για µια νέα
µεταρρύθµιση στο ασφαλιστικό σύστηµα αρχής γενοµένης µετά το καλοκαίρι, µε τη θέσπιση
ενιαίων κανόνων λειτουργίας του ασφαλιστικού συστήµατος και ενιαίο τρόπο είσπραξης των
οφειλών.
Εξάλλου, ο υπουργός Εργασίας µιλώντας στο Mega αναφέρθηκε στη χρηµατοδότηση των
φορέων κοινωνικής ασφάλισης, λέγοντας ότι η αναζήτηση των χρηµάτων για την καταβολή
συντάξεων από τα Ταµεία δεν είναι εύκολη υπόθεση.
Αναδροµική µείωση ποινών και προστίµων για φοροπαραβάτες
Αναδροµική µείωση ποινών και προστίµων για πολλούς φοροπαραβάτες προβλέπουν οι
διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας που ψηφίζεται την Πέµπτη.
Στόχος του υπουργείου Οικονοµικών είναι οι ποινές, τα πρόστιµα και οι προσαυξήσεις να
µειωθούν ώστε να γίνει πιο εύκολη η είσπραξή τους.
«Όχι» της τρόικας σε νέα παράταση για την υποβολή δηλώσεων
Αποφασισµένη να βάλει τέλος στις παρατάσεις των φορολογικών δηλώσεων, αλλά και στις
υπόλοιπες, όπως για παράδειγµα τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, είναι η τρόικα σύµφωνα µε
ρεπορτάζ της εφηµερίδας «Καθηµερινή».
Η τετραήµερη παράταση που δόθηκε για την υποβολή των δηλώσεων φορολογουµένων, των
οποίων το ΑΦΜ τελειώνει σε 1 και 2, έγινε κατ' εξαίρεσιν αποδεκτή από τους ελεγκτές της
τρόικας, καθώς οι αρχικές ηµεροµηνίες συνέπιπταν µε τις ηµεροµηνίες υποβολής των
δηλώσεων ΦΠΑ.
Επιδόσεις καλύτερες των προβλέψεων για τον µεταποιητικό τοµέα της Ευρωζώνης τον
Ιούλιο
Ανάπτυξη του µεταποιητικού τοµέα στην Ευρωζώνη τον Ιούλιο κατέδειξαν τα στοιχεία για το
∆είκτη Υπευθύνων Προµηθειών (PMI) που δόθηκαν σήµερα Τετάρτη στη δηµοσιότητα. Ο
δείκτης πέρασε το φράγµα των 50 µονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση
δραστηριοτήτων.
Τα στοιχεία αυτά υποδεικνύουν ρυθµό ανάπτυξης 0,1% για την Ευρωζώνη το τρίτο τρίµηνο
του 2013. Σύµφωνα µε στοιχεία της εταιρείας ερευνών Markit ο δείκτης ΡΜΙ ενισχύθηκε τον
Ιούλιο στις 50,4 µονάδες, από 48,7 τον Ιούνιο. Ειδικά στον κλάδο µεταποίησης ο δείκτης ΡΜΙ
διαµορφώθηκε στο 50,1, ενώ στον κλάδο υπηρεσιών ενισχύθηκε στις 49,6 µονάδες, από 48,3
τον προηγούµενο µήνα. Ο ΡΜΙ ενισχύθηκε στη Γερµανία για τρίτο συνεχή µήνα τον Ιούλιο στο
52,8, από 50,4 τον προηγούµενο µήνα.

2

Spiegel: Η Ελλάδα χρειάζεται νέο κούρεµα τώρα
Σε εκτενές άρθρο το περιοδικό Spiegel καλεί τον Β. Σόιµπλε να αποδεχθεί τώρα νέο κούρεµα
στο ελληνικό χρέος προτού η κατάσταση χειροτερεύσει τόσο για την Ελλάδα όσο και για… τη
Γερµανία. Στο άρθρο µε τίτλο «Επώδυνη αλήθεια: Η Ελλάδα χρειάζεται νέο κούρεµα τώρα»
αναφέρει ότι ο Β. Σόιµπλε «επισκέφθηκε µία πόλη-φάντασµα», γεγονός όµως που ήταν «καλή
ευκαιρία για τον ίδιο να δει τα συντρίµµια των αποτυχηµένων πολιτικών που εφαρµόστηκαν
στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια».
«∆εν υπάρχουν εύκολες λύσεις για µία τόσο βαθιά κρίση. Και ο υπαίτιος δεν είναι ένας. Η
δύναµη της αδράνειας στην πολιτική και διοικητική ελίτ της χώρας επίσης συνέβαλε σε µεγάλο
βαθµό στη σηµερινή δυστυχία. Όµως και ο Β. Σόιµπλε έπαιξε τον ρόλο του µπλοκάροντας
πιθανές οδούς έξω από την κρίση», αναφέρει το περιοδικό συµπληρώνοντας πως και από το
«πρώτο κούρεµα ήταν ήδη σαφές ότι δεν θα ήταν αρκετό».
Προς άρση της απαγόρευσης για τους πλειστηριασµούς πρώτης κατοικίας
Ανοικτό το ενδεχόµενο να υπάρξουν αλλαγές στο νοµοθετικό πλαίσιο που απαγορεύει τους
πλειστηριασµούς πρώτης κατοικίας µε αποτέλεσµα να αρθεί έστω και µερικώς η απαγόρευση
αυτή από το 2014 αφήνουν ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης και ο αρµόδιος
υφυπουργός Θανάσης Σκορδάς.
Σηµειώνεται πως αύριο, Πέµπτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ανακοινώσει την έκθεση
αξιολόγησης του ελληνικού προγράµµατος στην οποία αναµένεται να εµπεριέχεται η αναφορά
για άρση της απαγόρευσης που ισχύει σήµερα για τους πλειστηριασµούς πρώτης κατοικίας,
από την 1η Ιανουαρίου του 2014.
Πάντως, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι στη διαπραγµάτευση που θα γίνει µε την
τρόικα θα εξαντληθούν τα περιθώρια, προκειµένου να βρεθεί µια κοινωνικά δίκαιη λύση. Όπως
χαρακτηριστικά τόνισε ο υπουργός, η τρόικα έχει τις απόψεις της και η κυβέρνηση τις δικές
της.
Ενδιάµεσοι πάροχοι τα Επιµελητήρια για την πιστοποίηση της ψηφιακής υπογραφής

Την ανάδειξη των Επιµελητηρίων σε ενδιάµεσους παρόχους για την πιστοποίηση της ψηφιακής
υπογραφής προς τις επιχειρήσεις, προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης, όπως αποκάλυψε από τη
Θεσσαλονίκη ο γενικός γραµµατέας Εµπορίου, Στέφανος Κοµνηνός, στη διάρκεια ευρείας
σύσκεψης, µε θέµα τις διαδικασίες του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ).
Όπως είπε, µέσω της πλήρους λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ., θα επέλθει ελάφρυνση των
επιχειρηµατιών στις διαδικασίες λειτουργίας των επιχειρήσεών τους και µείωση του φόρτου
εργασίας των Επιµελητηρίων. «Αυτό θα συµβεί καθώς δεν θα χρειάζεται να εκδίδονται
πιστοποιητικά για τις τράπεζες, για τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς, για την υπογραφή
συµβάσεων του δηµοσίου, αλλά και για τη συµµετοχή σε ευρωπαϊκά προγράµµατα, αφού η
πρόσβαση στα στοιχεία των επιχειρήσεων µέσω Γ.Ε.ΜΗ. θα είναι ελεύθερη προς κάθε
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πιστοποιηµένο ενδιαφερόµενο φορέα», σηµείωσε ο κ. Κοµνηνός, ενώ ζήτησε από τα
Επιµελητήρια να προωθήσουν το ΓΕΜΗ.
Γερµανία: Σταθερά µπροστά η Μέρκελ σε νέα δηµοσκόπηση
Σταθερό διατηρούν το προβάδισµά τους οι Γερµανοί Χριστιανοδηµοκράτες (CDU) ενόψει των
εκλογών του Σεπτεµβρίου, ενώ η αντιπολίτευση δεν φαίνεται να κεφαλαιοποιεί το σκάνδαλο
των παρακολουθήσεων από τις αµερικανικές υπηρεσίες ασφάλειας.
Σε δηµοσκόπηση του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασµό του τηλεοπτικού σταθµού RTL και
του περιοδικού Stern, το κόµµα της Άνγκελα Μέρκελ µένει σταθερό στο 41%, ενώ οι
Ελεύθεροι ∆ηµοκράτες (FDP) διατηρούν το ποσοστό του 5%, που είναι και το όριο εισόδου
στην οµοσπονδιακή Βουλή.
Οι Σοσιαλδηµοκράτες (SPD) σηµειώνουν απώλειες µίας µονάδας και περιορίζονται στο 22%,
ενώ οι Πράσινοι χάνουν δύο µονάδες και µένουν στο 12%. Βελτιωµένα κατά µία µονάδα είναι
τα ποσοστά της αριστεράς που συγκεντρώνει ποσοστό 9%, ενώ οι µόνοι που φαίνεται να
ωφελούνται από το σκάνδαλο είναι οι Πειρατές, οι οποίοι κερδίζουν δύο µονάδες και
ανεβαίνουν στο 4%.
Έως 44 δισ. ευρώ το κόστος απορρύπανσης γύρω από τη Φουκουσίµα
Η απορρύπανση και ο καθαρισµός της περιοχής γύρω από τον πυρηνικό σταθµό της
Φουκουσίµα µπορεί να κοστίσει µέχρι και 44 δισ. ευρώ (5,8 τρισ. γεν), σύµφωνα µε επίσηµη
έκθεση.
Σύµφωνα µε το εθνικό Ινστιτούτο Επιστήµης και Βιοµηχανικής Τεχνολογίας, το κόστος των
επιχειρήσεων καθαρισµού και απορρύπανσης θα είναι πενταπλάσιο από αυτό που είχε αρχικά
υπολογίσει η κυβέρνηση.
«Ελπίζουµε ότι η µελέτη αυτή θα βοηθήσει στην κατάρτιση σχεδίων για την απορρύπανση των
δασών και των αγροτικών περιοχών και ότι θα ευνοήσει την επιστροφή των κατοίκων στις
περιοχές αυτές», τονίζει το Ινστιτούτο στην έκθεσή του την οποία έδωσε στη δηµοσιότητα.

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.

4

5

