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Γ. Μανιάτης: Καμία αύξηση στα τιμολόγια από την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ
Διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρξει αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ και πως η
ιδιωτικοποίηση του 30% της επιχείρησης θα είναι προς όφελος του πολίτη παρείχε ο
υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης το πρωί της Πέμπτης. Παράλληλα επισήμανε
πως από την ιδιωτικοποίηση θα ωφεληθεί ο καταναλωτής, ενώ θα αυξηθεί η ρευστότητα
της επιχείρησης.
Ο κ. Μανιάτης έφερε ως παράδειγμα την Ιταλία, που πριν από 15 χρόνια ιδιωτικοποίησε
το 30% της δικής της δημόσιας επιχείρησης ενέργειας και πλέον έχει τετραπλάσια έσοδα
-από 22 δισ. σε 85 δισ.–, ενώ παράλληλα η εταιρία αυτή είναι μεγάλος επενδυτής στη
λατινική Αμερική και συνολικά σε 40 χώρες.
Πάντως, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κασσής, μιλώντας στο Mega, εξέφρασε
επιφυλάξεις για το νομοσχέδιο, λέγοντας ότι σε αυτό δεν έχουν ενταχθεί οι βελτιώσεις
που έχει προτείνει το κόμμα του. Παράλληλα, διατύπωσε την απορία γιατί ένα τόσο
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σοβαρό νομοσχέδιο να μην συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής, αλλά στα θερινά
τμήματα.
Δεκάδες περιπτώσεις εκτεταμένης φοροδιαφυγής αποκάλυψε το ΣΔΟΕ
Δεκάδες περιπτώσεις εκτεταμένης φοροδιαφυγής εντόπισε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος σε ελέγχους που διενήργησε τον Ιούνιο, ενώ μεταξύ των προσώπων που
ελέγχθηκαν είναι και φορολογούμενοι που αναφέρονται στη λίστα Λαγκάρντ.
Ανακοίνωση που εξέδωσε το ΣΔΟΕ αναφέρεται σε πλήθος περιπτώσεων που ο έλεγχος
των φορολογικών αρχών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα οδήγησε στην αποκάλυψη
εκτεταμένης φορολοκλοπής.
Τα πορίσματα των ερευνών διαβιβάσθηκαν στις αρμόδιες ΔΟΥ για τον καταλογισμό των
φόρων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και σε όποιες
περιπτώσεις συντρέχει λόγος, συντάσσεται μηνυτήρια αναφορά ενώπιον του Εισαγγελέα
Οικονομικού Εγκλήματος για την ποινική αξιολόγηση.
Σύνταξη άνω των 1.000 ευρώ για το 20% των συνταξιούχων
Κύρια σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ τον μήνα λαμβάνει το 80% των συνταξιούχων στην
Ελλάδα , ενώ το 50% αυτών έχει κύρια σύνταξη που δεν ξεπερνά τα 500 ευρώ. Σύμφωνα
με στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής
Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ) στις κύριες συντάξεις το 76,5% των δικαιούχων λαμβάνει λιγότερα
από 1.000 ευρώ μηνιαίως και στις επικουρικές συντάξεις το 99% λαμβάνει λιγότερα από
500 ευρώ (περίπου 190 ευρώ).
Κατά μέσο όρο η κύρια σύνταξη κινείται στα 704 ευρώ με 2.893.370 δικαιούχους και η
επικουρική στα 176 ευρώ με 1.576.501 δικαιούχους.
Υλοποιήθηκαν και τα έξι προαπαιτούμενα για τη δόση του 1 δισ. ευρώ
Στην υλοποίηση όλων των προαπαιτούμενων δράσεων για τη λήψη της υποδόσης του 1
δισ. ευρώ προχώρησε εγκαίρως η κυβέρνηση. Ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας
Χαρδούβελης θα μεταβεί στις 7 Ιουλίου στο Eurogroup έχοντας υπάρξει συνεπής έναντι
των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει στο προηγούμενο συμβούλιο υπουργών Οικονομικών
της Ευρωζώνης.
Τα δύο κρίσιμα προαπαιτούμενα για την υποδόση του 1 δισ. ευρώ που εκκρεμούσαν και
αφορούσαν στη μείωση του περιθωρίου κέρδους των φαρμακοποιών, αλλά και στην
υιοθέτηση κώδικα συμπεριφοράς για τα μέλη της κυβέρνησης ολοκληρώθηκαν χθες
Τετάρτη.
Η απόφαση του υπουργού Υγείας Μάκη Βορίδη για τα νέα ποσοστά μικτού κέρδους των
φαρμακοποιών και των χονδρέμπορων φαρμάκων για τα συνταγογραφούμενα και μη
φάρμακα δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ενώ στη Διαύγεια
δημοσιεύθηκε ο «Κώδικας Δεοντολογίας των Μελών τη Κυβέρνησης» που υπογράφεται
από τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.
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Σάλλας: Οι λύσεις για τα κόκκινα δάνεια να μην ανακόψουν την ανάκαμψη
Εξαιρετικά σοβαρό χαρακτήρισε το πρόβλημα των κόκκινων δανείων ο πρόεδρος της
τράπεζας Πειραιώς, Μιχάλης Σάλλας, διαβεβαιώνοντας ότι οι ελληνικές τράπεζες το
αντιμετωπίζουν με μεγάλη υπευθυνότητα. Τόνισε δε ότι «η στρατηγική που πρέπει να
ακολουθήσουμε για την επίλυση του προβλήματος, πρέπει να είναι τέτοια ώστε, να μην
ανακοπεί η πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας».
Αναφερθείς στην πορεία της οικονομίας ο κ. Σάλλας είναι ότι σταδιακά διαμορφώνεται
θετικότερη εικόνα. Ειδικότερα, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, κατά την
επίσκεψή του στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή της Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος της
Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας δήλωσε ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το
πρόβλημα των λεγόμενων 'κόκκινων δανείων', δηλαδή των δανείων σε καθυστέρηση,
είναι εξαιρετικά σοβαρό.»
Goldman Sachs: Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει ισχυρά θεμέλια
Την εκτίμηση ότι η ανάκαμψη του ελληνικού τραπεζικού τομέα έχει ισχυρά θεμέλια
διατυπώνει η Goldman Sachs σε έκθεση που έδωσε σήμερα Πέμπτη στη δημοσιότητα και
στην οποία δίνει σύσταση «Αγορά» (buy) για τις μετοχές των Εθνική Τράπεζα και Alpha
Bank.
Στην 102 σελίδων έκθεση (Banking on the Greek recovery) αναφέρεται πως οι τέσσερις
συστημικές τράπεζες είναι πολύ καλύτερα κεφαλαιοποιημένες μετά το πρόσφατο γύρο
ανακεφαλαιοποίησης και αναμένεται να επωφεληθούν σημαντικά από την τρέχουσα
οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας , αλλά και τις βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές.
Η Goldman Sachs ξεκαθαρίζει πως η ανάκαμψη της κερδοφορίας των ελληνικών
τραπεζών αναμένεται να πάρει χρόνο, αλλά τελικά οι τράπεζες θα μπορούν να
προσφέρουν κορυφαίες αποδόσεις σε σχέση με άλλες τράπεζες της ζώνης του ευρώ. Στο
σημείο αυτό σημειώνει πως τα σχέδια αναδιάρθρωσης των τεσσάρων συστημικών
ελληνικών τραπεζών υποστηρίζουν την ανάκαμψη της κερδοφορίας τους σε
μεσοπρόθεσμη βάση.
Λαβράκια ψάρεψε ο ΣΔΟΕ τον Ιούνιο
Δεκάδες περιπτώσεις έκδοσης ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων και απόκρυψη
εισοδημάτων πολλών εκατ. ευρώ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στα λαβράκια που
έβγαλαν οι έλεγχοι που πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ τον Ιούνιο.
Μεταξύ άλλων η Επιχειρησιακή Δ/νση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης, διαπίστωσε:
- Σε 3 συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων από offshore εταιρείες , δεν αποδόθηκαν
φόροι ύψους 265.000 ευρώ και ο έλεγχος πόθεν έσχες εμπλεκομένων φυσικών
προσώπων
αποκάλυψε
απόκρυψη
εισοδήματος
ύψους
1.142.000
ευρώ.
- Σε έλεγχο πόθεν έσχες απόκρυψη εισοδήματος ύψους 1.142.000 ευρώ.
- Δύο επιχειρήσεις έλαβαν από αθλητικές ομάδες εικονικά Τιμολόγια συνολικού ύψους
1.200.000
ευρώ.
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- Στο πλαίσιο των ελέγχων για την πάταξη του παραεμπορίου, του λαθρεμπορίου και
ακατάλληλων ποτών καταλόγισε σε επιχείρηση εισαγωγής και εμπορίας κινεζικών
προϊόντων πρόστιμο ύψους 107.284 ευρώ.
Περισσότερες Κυριακές ανοιχτά τα καταστήματα στη Θεσσαλονίκη προτείνει ο
Μπουτάρης
Υπέρ της λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για 5 - 6 Κυριακές, επιπλέον των 7
που ορίζει ο νόμος, τάσσεται ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, σε επιστολή
που
απηύθυνε
στον
υφυπουργό
Ανάπτυξης
Γεράσιμο
Γιακουμάτο.
Στην επιστολή του, ο κ. Μπουτάρης τονίζει την πλήρη αντίθεση της Δημοτικής Αρχής στη
μεταφορά της αποφασιστικής αρμοδιότητας στις οικίες Αντιπεριφέρειες αντί των
Δήμων.
Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο κ. Μουτάρεις εισηγείται ειδικά
για τη Θεσσαλονίκη επιπλέον άνοιγμα των καταστημάτων για ακόμη 5 - 6 Κυριακές κατά
τη διάρκεια μεγάλων Εμπορικών Εκθέσεων και γενικότερα αντίστοιχων διοργανώσεων
που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών στην πόλη.
Στο ΣτΕ η ΠΟΕ-ΟΤΑ για την αξιολόγηση
Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε η Πανελλήνια Ομοσπονδίας Εργαζομένων
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ), ζητώντας να κριθούν αντισυνταγματικές οι διατάξεις
του νόμου που αφορά την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και να ακυρωθούν.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας η προσφυγή αναμένεται ότι θα συζητηθεί
στην Ολομέλεια του ΣτΕ στις 10 Οκτωβρίου 2014, ενώ παράλληλα στάλθηκε και εξώδικη
διαμαρτυρία προς τα υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Εσωτερικών.
Επίσης η ΠΟΕ-ΟΤΑ σημειώνει ότι «τα τερτίπια της κυβέρνησης και του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης δεν πρόκειται να περάσουν. Οι εργαζόμενοι της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης έχουν πληρώσει με χιλιάδες απολύσεις (Σχολικοί Φύλακες, Δημοτικοί
Αστυνομικοί κ.α.) τις αντιλαϊκές και αντεργατικές συμφωνίες με τους δανειστές. Φτάνει
πια. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε άλλες απολύσεις και… διαθεσιμότητες μέσω της
«αξιολόγησης»».
Υποχώρησε τον Ιούνιο η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα στην Ευρωζώνη
Υποχώρησε ελαφρώς τον Ιούνιο η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα στην Ευρωζώνη.
Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών Markit ο σύνθετος δείκτης PMI της ζώνης του ευρώ
διαμορφώθηκε στις 52,8 μονάδες τον Ιούνιο, από 53,5 μονάδες τον Μάιο. Καθώς οι 50
μονάδες αποτελούν το όριο μεταξύ συρρίκνωσης της δραστηριότητας και επέκτασης της
δραστηριότητας αυτό σηματοδοτεί επέκταση της δραστηριότητας για 12ο διαδοχικό
μήνα.
Ο δείκτης PMI του κλάδου των υπηρεσιών υποχώρησε στα χαμηλότερα επίπεδα τριών
μηνών στις 52,8 μονάδες, έναντι 53,3 μονάδων τον προηγούμενο μήνα. Ο δείκτης για τις
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νέες παραγγελίες ενισχύθηκε στο 53,1 από 52,6 τον προηγούμενο μήνα, στο υψηλότερο
επίπεδο από το Μάιο του 2011.
Στη Γερμανία ο δείκτης ΡΜΙ υποχώρησε στις 54 μονάδες, από 55,6 μονάδες τον Μάιο, ενώ
στη Γαλλία, ο συνολικός ΡΜΙ διαμορφώθηκε στις 48,1 μονάδες, από 49,3 μονάδες τον
προηγούμενο μήνα.
Το Λονδίνο ανεβάζει τα μέτρα ασφαλείας για πτήσεις μετά τις ανησυχίες των
ΗΠΑ
Οι βρετανικές αρχές ενίσχυσαν τα μέτρα ασφάλειας στις πτήσεις, στον απόηχο σχετικού
αιτήματος της Ουάσινγκτον. Οι αμερικανικές υπηρεσίες είχαν καλέσει κυβερνήσεις του
εξωτερικού να υιοθετήσουν αυστηρότερα μέτρα εξαιτίας ανησυχιών πως τρομοκρατικές
ομάδες προσπαθούν να αναπτύξουν εκρηκτικά «αόρατα» για τα μέσα ελέγχου. Το
βρετανικό υπουργείο Μεταφορών ανέφερε την Πέμπτη πως «αποφάσισε να ενισχύσει
ορισμένα μέτρα εναέριας ασφάλειας».
«Για την πλειονότητα των επιβατών δεν θα υπάρξουν σημαντικά προβλήματα»
περιορίστηκε να αναφέρει το υπουργείο. Εκπρόσωπος του υπουργείου δεν έδωσε
περισσότερες λεπτομέρειες. Η Ουάσινγκτον είχε καλέσει να ενισχυθούν τα μέτρα
ασφαλείας σε απευθείας πτήσεις με προορισμό αεροδρόμια στις 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.
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