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Υπεγράφη η συµφωνία µε την αγορά για την µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση
Έπεσαν το µεσηµέρι της Παρασκευής οι υπογραφές µεταξύ των συναρµόδιων υπουργών και
των εκπροσώπων της αγοράς για την συµφωνία απονοµής ειδικού σήµατος στις επιχειρήσεις
εστίασης που θα µετακυλήσουν στις τιµές τη µείωση του ΦΠΑ. Η συµφωνία τίθεται σε ισχύ
από την 1η Αυγούστου.
Οι υπουργοί Τουρισµού Όλγα Κεφαλογιάννη, Οικονοµικών Γιάννης Στουρνάρας, Ανάπτυξης
Κωστής Χατζηδάκης και ο υφυπουργός Ανάπτυξης Θανάσης Σκορδάς συνοµολόγησαν τη
σχετική συµφωνία µε τους εκπρόσωπους της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών - Εµπόρων, του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων του Συνδέσµου
Επώνυµων Οργανωµένων Αλυσίδων Εστίασης και της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας
Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελµάτων.
Η συµφωνία, που βασίζεται σε πρακτική που εφαρµόσθηκε µε επιτυχία στη Γαλλία, προβλέπει
την απονοµή ειδικού σήµατος στις επιχειρήσεις εστίασης που θα µετακυλίσουν τη µείωση του
ΦΠΑ στις τιµές.
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Πράσινο φως από το Euroworking Group για την εκταµίευση της δόσης
Ενέκρινε το Euroworking Group την εκταµίευση της δόσης των 4 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα,
η οποία θα γίνει τη ∆ευτέρα. Η τηλεδιάσκεψη του EWG έδωσε το πράσινο φως µετά την
εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεων της Αθήνας, µε την ψήφιση του φορολογικού
νοµοσχεδίου.
Η
τηλεδιάσκεψη
κράτησε
λιγότερο
από
µία
ώρα.
«Η έγκριση έχει πλέον δοθεί, οι διαδικασίες σε εθνικό επίπεδο θα έχουν οριστικοποιηθεί ως
την ∆ευτέρα το µεσηµέρι», είπε στο Reuters ένας ανώτερος αξιωµατούχος της Ευρωζώνης. Η
Γερµανία αυτή την εβδοµάδα ανέβαλε την έγκριση της εκταµίευσης ως την επόµενη ∆ευτέρα
για να διασφαλιστεί ότι εκπληρώνονται τα προαπαιτούµενα, όµως αξιωµατούχοι είπαν πως
πλέον η γερµανική έγκριση αποτελεί απλώς τυπική διαδικασία.
Αύξηση 7,9% στις εξαγωγές το πρώτο πεντάµηνο
Οι εξαγωγές των πετρελαιοειδών διασώζουν το εµπορικό ισοζύγιο της χώρας, καθώς, όπως
δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το έλλειµµα µειώθηκε κατά 18,6% το Μάιο και κατά
20,4% την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου. Η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων ανήλθε στο
ποσό των 3.825,9 εκατ. ευρώ το Μάιο, έναντι 4.054 εκατ. ευρώ τον ίδιο µήνα του 2012,
παρουσιάζοντας µείωση 5,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε µείωση κατά 474,3 εκατ.
ευρώ, ή 16,8%).
Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών ανήλθε στο ποσό των 2.406,4 εκατ. ευρώ, έναντι
2.310,4 εκατ. ευρώ το Μάιο του 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 4,2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή,
παρουσίασε µείωση κατά 150,2 εκατ. ευρώ, ή 10%).
Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 1.419,5 εκατ. ευρώ, έναντι 1.743,6 εκατ.
ευρώ το Μάιο πέρυσι, παρουσιάζοντας µείωση 18,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε
µείωση κατά 324,1 εκατ. ευρώ, ή 24,4%).
Η Ελλάδα δεν χρειάζεται άλλο κούρεµα χρέους, λέει ο Φ. Ρέσλερ
Ο αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονοµίας της Γερµανίας Φίλιπ Ρέσλερ, απέκλεισε το
ενδεχόµενο ενός νέου κουρέµατος του ελληνικού χρέους, σε συνέντευξή του στο Bloomberg,
ακολουθώντας την ίδια γραµµή µε την καγκελάριο Μέρκελ και τον υπουργό Οικονοµικών Β.
Σόιµπλε, δεδοµένου ότι η Γερµανία είναι σε προεκλογική περίοδο.
Η διατήρηση της πίεσης που προκύπτει από τον «τεράστιο» όγκο του ελληνικού χρέους είναι
αναγκαία για να διασφαλιστεί ότι η χώρα εφαρµόζει τις απαραίτητες αλλαγές στην οικονοµική
πολιτική προκειµένου να καταστεί ανταγωνιστική, δήλωσε ο κ. Ρέσλερ στη συνέντευξη, την
οποία παραχώρησε χθες, Πέµπτη, στο Βερολίνο. «∆εν χρειαζόµαστε άλλο κούρεµα στην
Ελλάδα, επειδή θεωρώ ότι είναι πολύ επιτυχηµένοι στη δηµοσιονοµική προσαρµογή τους, στην
αύξηση των εξαγωγών τους. Η συζήτηση γύρω από το κούρεµα δεν είναι καλή για την Ελλάδα,
δεν είναι καλή για την Ευρωζώνη», είπε ο γερµανός υπουργός στις δηλώσεις του στην
τηλεόραση του Bloomberg.
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Τη ∆ευτέρα η έκθεση αξιολόγησης από την Κοµισιόν
Την ερχόµενη ∆ευτέρα αναµένεται να δηµοσιοποιηθεί η έκθεση αξιολόγησης του ελληνικού
προγράµµατος από την Κοµισιόν, ενώ σήµερα ο εκπρόσωπος της Κοµισιόν στην τρόικα
Ματίας Μορς θα δώσει µία πρώτη εικόνα.
Στην έκθεση αναµένεται να γίνεται αναφορά στην άρση της αναστολής πλειστηριασµών
ακινήτων, στην µετάθεση της αύξησης των αντικειµενικών αξιών το 2016, στους νέους
στόχους για τις απολύσεις στο ∆ηµόσιο, καθώς και στο χρηµατοδοτικό κενό της διετίας 20142015.
Ως τις 08:00 της ∆ευτέρας η υποβολή δηλώσεων για ΑΦΜ σε 1 και 2
Μέχρι τη ∆ευτέρα, 29 Ιουλίου, στις 8 το πρωί θα µπορούν να υποβάλουν φορολογικές
δηλώσεις οι φορολογούµενοι µε ΑΦΜ που λήγει σε 1 και 2, σύµφωνα µε τον γενικό
γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη.
Γεωτρύπανα σε Ιόνιο και Κατάκολο το α' εξάµηνο του 2014
Το πρώτο εξάµηνο του 2014 αναµένεται να ξεκινήσουν τα γεωτρύπανα στο Ιόνιο και πιθανόν
και στο Κατάκολο, στο πλαίσιο της διαδικασίας για εξόρυξη υδρογονανθράκων, εκτίµησε ο
υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης.
Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθµό Mega, ο κ. Μανιάτης εκτίµησε ότι στο τέλος του πρώτου
εξαµήνου του 2014 θα έχει τελειώσει όλη η έρευνα στο Ιόνιο και θα βγουν τα αποτελέσµατα
για τα 15 οικόπεδα, ενώ ανέφερε ότι σε κάθε γεωτρύπανο απασχολούνται περίπου 1.000
εργαζόµενοι.
Ο κ. Μανιάτης δεσµεύτηκε, επίσης, ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε στο τέλος
του 2014 να έχει επέλθει η µικρότερη δυνατή επιβάρυνση στον καταναλωτή από το κόστος της
πράσινης ενέργειας.
Καψής: Η αντιπρόταση των εργαζοµένων της ΕΡΤ δε µπορεί να γίνει δεκτή
Το αίτηµα να ξεκινήσει άµεσα η ΝΕΡΙΤ µε τους εργαζόµενους της ΕΡΤ, χωρίς να υπάρχει
ενδιάµεσος φορέας, απέρριψε ο υφυπουργός ∆ηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης κ. Παντελής Καψής.
Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθµό στον Αθήνα 9.84, ο κ. Καψής, απέρριψε την αντιπρόταση
των εργαζοµένων της ΕΡΤ, λέγοντας: «∆εν µπορεί να γίνει δεκτή η πρόταση των
εργαζοµένων», καθώς όπως τόνισε «αν γινόταν κάτι τέτοιο θα ακυρωνόταν η πολιτική
απόφαση του προηγούµενου διαστήµατος, καθώς και οι δεσµεύσεις προς την Τρόικα».
Πένθος και επίµονα ερωτήµατα στην Ισπανία για τη σιδηροδροµική τραγωδία
Μετά το σοκ, η Ισπανία παρακολουθεί, σε βαρύ κλίµα και µε φλέγοντα ερωτήµατα, τις έρευνες
γύρω από τις συνθήκες του τραγικού εκτροχιασµού της υπερταχείας στο Σαντιάγο ντε
Κοµποστέλα που στοίχισε -µέσα σε λιγότερο από δέκα δευτερόλεπτα- τη ζωή σε 80 άτοµα.
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Το κεντρικό ερώτηµα είναι γιατί το τρένο πήγαινε µε 190 χλµ. την ώρα στην στροφή: Ο
µηχανοδηγός είναι υπό κράτηση και δεν αποκλείεται να αντιµετωπίσει ακόµη και κατηγορίες
φόνου από αµέλεια, ενώ εξετάζεται εάν λειτούργησαν όπως έπρεπε τα αυτόµατα συστήµατα
του τρένου. Ο απολογισµός των νεκρών µάλιστα ίσως να µην είναι οριστικός. Νοσηλεύονται
ακόµη 94 άτοµα, από τα οποία σε πολύ σοβαρή κατάσταση βρίσκονται 31 -ανάµεσά τους
τέσσερα παιδιά.

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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