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Αντίστροφη μέτρηση για την έξοδο στις αγορές
Αντίστροφη μέτρηση έχει σημάνει, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, για το άνοιγμα του
βιβλίου προσφορών για το πενταετές ομόλογο, με το οποίο η Ελλάδα θα βγει στις αγορές
έπειτα από τέσσερα χρόνια. Το Reuters επικαλείται αξιωματούχο του υπουργείου
Οικονομικών, σύμφωνα με τον οποίο η έξοδος στις αγορές θα γίνει την Πέμπτη με στόχο
την άντληση 2,5 δισ. ευρώ.
Όπως μετέδωσε το Mega επικαλούμενο πηγές του υπουργείου Οικονομικών, η στιγμή για
την έξοδο στις αγορές είναι κατάλληλη. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, θα
πρόκειται για ένα πενταετές ομόλογο, ύψους 2,5 δισ. ευρώ.
Το στέλεχος που επικαλείται το Reuters ανέφερε ότι «θα είναι τρομερή επιτυχία αν το
κουπόνι είναι κάτω από το 5,3%». Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση είναι αισιόδοξη για την
επιτυχία της έκδοσης και ότι υπάρχει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον. Βασικό στοίχημα
είναι το ζήτημα της υπερκάλυψης του ποσού.
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Κόντρα κυβέρνησης-ΣΥΡΙΖΑ για την επικείμενη έξοδο στις αγορές
Νέα κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε η επικείμενη έξοδος της χώρας
στις αγορές, για πρώτη φορά έπειτα από τέσσερα χρόνια. Ο Γιώργος Σταθάκης,
βουλευτής και τομεάρχης ανάπτυξης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης,
υποστήριξε μιλώντας στο Mega ότι η χώρα δεν πρέπει να βγει στις αγορές.
«Να μη βγει στις αγορές. Δεν χρειάζεται λεφτά αυτή τη στιγμή. Δεν έχει κανένα νόημα
αυτή τη στιγμή» ανέφερε. Στο ερώτημα τι θα έκανε σε αντίστοιχη περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ,
αν ήταν κυβέρνηση, ο κ. Σταθάκης είπε: ότι το διακύβευμα είναι η αναδιάρθρωση του
χρέους «προκειμένου να γίνει βιώσιμο». Ανάλογη θέση εξέφρασε μέσω Twitter ο
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης, κατηγορώντας την
κυβέρνηση ότι θα δανειστεί με επιτόκιο 5% αντί για το ισχύον 1,5%.
Χατζηδάκης: Πρώτη σε απορροφήσεις από το ΕΤΠΑ η Ελλάδα
Πρώτη στις απορροφήσεις στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι η
Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστής
Χατζηδάκης, εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου όπου είχε συνάντηση με τον
Πρωθυπουργό. «Έχουμε μία πολύ θετική είδηση. Η Ελλάδα, που κάποτε ήταν παράδειγμα
προς αποφυγή για ορισμένους στην Ευρώπη, τώρα πια κατορθώνει και πετυχαίνει
πρωτιές. Η πατρίδα μας είναι, πια, με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 1η
στις απορροφήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο μεγαλύτερο Κοινοτικό Ταμείο, το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.
Συνολικά, σε όλα τα Ταμεία, η Ελλάδα έρχεται 3η στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 18η που
ήταν τον Ιούνιο του 2012, σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης. «Αυτό δεν είναι μόνο μία
έμπρακτη διάψευση των μύθων που κυκλοφορούσαν για την Ελλάδα. Είναι και μία
ανάσα ρευστότητας στην αγορά. Από την πλευρά μας δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε
την προσπάθεια με σύστημα και αποφασιστικότητα», σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης.
Αυξήθηκαν στα 64,5 δισ.ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο
Νέα αύξηση σημείωσαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο από την αρχή του
έτους, με αποτέλεσμα το σύνολο τους να ανέλθει στο τέλος Φεβρουαρίου στα 64,5 δισ.
ευρώ. Το πρώτο δίμηνο του έτους, όπως προκύπτει από στοιχεία της Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων, δημιουργήθηκαν νέα ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 2,356 δισ. ευρώ.
Το ίδιο διάστημα η φορολογική διοίκηση εισέπραξε από νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές 272
εκατ. ευρώ και 401 εκατ ευρώ από παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές.
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Ράιχενμπαχ: Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνεχιστούν
Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει καταφέρει να υιοθετήσει µια εκτενή ατζέντα διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων, αλλά η προσπάθεια δεν πρέπει να σταµατήσει, επισήµανε ο επικεφαλής της
Οµάδας ∆ράσης για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Χορστ Ράιχενµπαχ, µιλώντας την
Τετάρτη σε εκδήλωση του ΙΟΒΕ και της Οµάδας ∆ράσης, σε συνεργασία µε την
αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, για τις οικονοµικές επιδράσεις των
διαρθρωτικών αλλαγών. Όπως επιβεβαιώνεται και από τη διεθνή της κατάταξη, η Ελλάδα έχει
βελτιώσει σηµαντικά την απόδοσή της τα τελευταία δύο χρόνια. Ωστόσο, ο δρόµος παραµένει
µακρύς και οι προσπάθειες δεν πρέπει να σταµατήσουν.
«Είναι σηµαντικό οι µεταρρυθµίσεις να συνεχιστούν ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω η
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας και η Ελλάδα να γίνει πιο ελκυστική στους
επενδυτές. Οι επιδράσεις από τις µεταρρυθµίσεις και από την προοπτική για ανάπτυξη δεν είναι
ακόµα ορατές στους πολίτες, αλλά τα αποτελέσµατα των µελετών του ΙΟΒΕ καταδεικνύουν τα
σηµαντικά οφέλη των µεταρρυθµίσεων αυτών µεσοπρόθεσµα, αλλά και µακροπρόθεσµα»
επισήµανε.
Ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Νίκος Βέττας, γενικός διευθυντής του
ΙΟΒΕ, αναφέρθηκε στη σηµαντική προσαρµογή που έχει επιτευχθεί στην Ελληνική οικονοµία,
όπως αυτή αντανακλάται και από τις θετικές εξελίξεις στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
και στο πρωτογενές πλεόνασµα.
Χ.Θεοχάρης: Θα πετύχουμε τους στόχους μας για τα έσοδα
Την πεποίθησή του πως η Ελλάδα θα πετύχει τους φορολογικούς εισπρακτικούς στόχους του
2014 εξέφρασε, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο Bloomberg ο γενικός
γραµµατέας Εσόδων Χάρης Θεοχάρης. «Τα µακροοικονοµικά στοιχεία είναι στο πλευρό µας
[...] Η Ελλάδα πέτυχε τους εισοδηµατικούς στόχους του προϋπολογισµού για πρώτη φορά µετά
από 15 χρόνια το 2013, και δεν βλέπω λόγο αµφιβολίας πως θα τα καταφέρουµε και φέτος»,
σηµείωσε ο κ. Θεοχάρης.
Προσέθεσε πως η ανάκαµψη από την κρίση το τελευταίο τρίµηνο του 2013 ήταν καλύτερη σε
σχέση µε τις αρχικές εκτιµήσεις, και «αυτός είναι ένας ακόµα λόγος να είµαστε αισιόδοξοι για
τα έσοδα». Στρέφοντας το βλέµµα του στο µέτωπο της φορολογικής διοίκησης, ο κ. Θεοχάρης
σηµείωσε πως η γενική γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων εστιάζει πλέον την προσοχή της στην
φοροδιαφυγή προσώπων µεγάλου πλούτου και τη µείωση της γραφειοκρατίας για επιχειρήσεις.
Στη Βουλή ξανά το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο
Σε δεύτερη ανάγνωση εισάγεται αύριο, στις 10 το πρωί, στην αρμόδια κοινοβουλευτική
επιτροπή το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Πρόκειται για το σχέδιο νόμου «Τροποποίηση
του ν.927/1979 (Α΄139) και προσαρμογηX του στην αποX φαση πλαιXσιο 2008/913/ΔΕΥ της
28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων
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ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου». Είχε κατατεθεί στη Βουλή τον
περασμένο Νοέμβριο και έχει ολοκληρωθεί η πρώτη ανάγνωσή του στην
Κοινοβουλευτική Επιτροπή, από τις αρχές Δεκεμβρίου.
Εισηγητές έχουν οριστεί από τη ΝΔ ο Ανδρέας Κουτσούμπας και από τον ΣΥΡΙΖΑ η Ζωή
Κωνσταντοπούλου. Κατά τη διαδικασία της πρώτης ανάγνωσης και την ψηφοφορία επί
της αρχής, η ΝΔ είχε ψηφίσει «ναι», ο ΣΥΡΙΖΑ «παρών», το ΠΑΣΟΚ «ναι», οι ΑΝΕΛ είχαν
επιφυλαχθεί, η ΔΗΜΑΡ είχε ψηφίσει «ναι», το ΚΚΕ «όχι» και η ΧΑ «όχι».
Ελεύθεροι με εγγύηση ο Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγος του
Με καταβολή εγγύησης ύψους 100.000 ευρώ αφέθηκε ελεύθερος ο πρώην υπουργός
Γιάννος Παπαντωνίου μετά την απολογία του στην εφέτη ανακρίτρια Μερόπη Πουλάκη Κυριακίδου. Ο κ. Παπαντωνίου έδωσε εξηγήσεις για δύο πράξεις ανακριβούς δήλωσης
«πόθεν έσχες», η μία εκ των οποίων (για το έτος 2010), διώκεται σε βαθμό
κακουργήματος.
Για άμεση συνέργεια στις ίδιες αξιόποινες πράξεις απολογήθηκε και η σύζυγος του
Σταυρούλα Κουράκου, η οποία αφέθηκε ελεύθερη με χρηματική εγγύηση 50.000 ευρώ.
Οι κατηγορίες σε βάρος του ζεύγους Παπαντωνίου αφορούν χρηματικό ποσό ύψους 1,3
εκατ. ευρώ που εντοπίστηκε από τα στοιχεία της «λίστας Λάγκαρντ» σε τραπεζικό
λογαριασμό, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί στα περιουσιακά τους στοιχεία. Σύμφωνα με
πληροφορίες ο πρώην υπουργός επανέλαβε ότι τα χρήματα που κατατέθηκαν από τη
σύζυγό του για τα παιδιά της είναι απολύτως νόμιμα και το 2010 επαναπατρίστηκαν και
περιήλθαν στα παιδιά της.
Κατασχέθηκαν πάνω από 2.700 πυροτεχνήματα
Περισσότερες από 2.700 πυροτεχνικές κατασκευές, οι οποίες διατίθεντο προς πώληση
χωρίς την απαιτούμενη άδεια, εντόπισαν οι αστυνομικοί σε δύο καταστήματα πώλησης
παιδικών ειδών στην ανατολική Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούν
ενόψει των εορτών του Πάσχα.
Συγκεκριμένα, στα καταστήματα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 2.785 τεμάχια
πυροτεχνικών κατασκευών, διαφόρων τύπων και μεγεθών. Για την υπόθεση
συνελήφθησαν δύο υπεύθυνοι των καταστημάτων, ηλικίας 27 και 28 ετών, σε βάρος των
οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις του νόμου που αφορά τη ρύθμιση
θεμάτων για όπλα, πυρομαχικά και του νόμου περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.
Απεργεί δημόσιος και ιδιωτικός τομέας σήμερα
Παραλύει, σήμερα, ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας λόγω της 24ωρης πανελλαδικής
απεργίας που έχει κηρύξει η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ που διαμαρτύρονται για την κυβερνητική
πολιτική.
Τα συνδικάτα διαμαρτύρονται κατά των απολύσεων στο δημόσιο τομέα, την εφαρμογή
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του μέτρου της διαθεσιμότητας και των ιδιωτικοποιήσεων, ενώ ζητούν μέτρα
προστασίας των «δημόσιων κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών» και «άμεσα στήριξη
των ασφαλιστικών ταμείων». Ζητούν, επίσης, τη διαγραφή του χρέους, την προστασία
της μητρότητας και των εργασιακών κεκτημένων. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις
ξεκίνησαν, χθες, με την απεργία των δημοσιογράφων και των τεχνικών Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης και των εργαζομένων στα λιμάνια.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η πορεία που πραγματοποιούν καθαρίστριες, εκπαιδευτικοί και
δημοτικοί αστυνομικοί, στο πλαίσιο της σημερινής 24ωρης απεργίας της ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ.
Η πορεία θα καταλήξει στο ΥΜΑΘ. Νωρίτερα, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία της Αγ.
Σοφίας.
Παρουσίαση της 79ης ΔΕΘ σε διπλωμάτες και στα διμερή Επιμελητήρια
Τους κεντρικούς άξονες της 79ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπως και τα βασικά
χαρακτηριστικά της νέας στρατηγικής της ΔΕΘ – Helexpo, δηλαδή την εξωστρέφεια και
τη διεθνοποίηση, θα παρουσιάσει η διοίκηση της εταιρείας στους εκπροσώπους του
διπλωματικού σώματος και των διμερών Επιμελητηρίων, σε εκδήλωση που θα
πραγματοποιηθεί αύριο στην Αθήνα. Η εν λόγω εκδήλωση εντάσσεται στον κύκλο
παρουσιάσεων που πραγματοποιεί η ΔΕΘ-Helexpo ανά την Ελλάδα, με στόχο την
ανάδειξη και την προβολή της 79ης ΔΕΘ, αλλά και την παρουσίαση των συγκριτικών της
πλεονεκτημάτων για τους ξένους και Έλληνες εκθέτες.
Η 79η ΔΕΘ θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου στο διεθνές εκθεσιακό
κέντρο Θεσσαλονίκης και έρχεται μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη 78η ΔΕΘ, που
προσέλκυσε περί τις 200.000 επισκέπτες και αναδείχθηκε σε κορυφαίο γεγονός για την
πόλη και την ευρύτερη περιοχή.
Στην αυριανή παρουσίαση θα παρευρεθούν ο υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Μακεδονίας Θράκης –
εποπτεύων της ΔΕΘ-Helexpo - Θεόδωρος Καράογλου, ενώ έχουν προσκληθεί επίσης ο
αναπλ. υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο υφυπ. Εξωτερικών Δημήτρης
Κούρκουλας.
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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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