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Επίσκεψη Μίχαλου, Παπαδόπουλου σε Ορφανό
Τα ζητήματα που ταλανίζουν την αγορά, και δη το μικρομεσαίο επιχειρηματικό κόσμο
τέθηκαν επί τάπητος στη συνάντηση του υπουργού Μακεδονίας-Θράκης Γ. Ορφανού με
τον πρόεδρο της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ, Κ. Μι)χαλου και τον προ) εδρο του ΒΕΘ και α΄
αντιπρόεδρο της ΚΕΕΕ, Π. Παπαδόπουλο που πραγματοποιήθηκε στο Υ-ΜΑΘ. Οι τρεις
άντρες συζήτησαν τα θέματα της έλλειψης ρευστότητας, αλλά και της ανάγκης για
παρεμβάσεις στις υποχρεώσεις των επιχειρηματιών και των πολιτών (φορολογικές,
ασφαλιστικές). «Πρέπει να δώσουμε ανάσες στους πολίτες. Απαιτείται η αύξηση του
αριθμού των δόσεων προκειμένου οι υπόχρεοι να μπορούν να ανταπεξέλθουν» είπε
χαρακτηριστικά ο υπουργός Μακεδονίας – Θράκης ενώ υπογράμμισε, αναφορικά με το
μέλλον της Θεσσαλονίκης, ότι στόχος του είναι οι φορείς να γίνουν μία γροθιά. «Μόνο με
τον τρόπο αυτό οι διεκδικήσεις μας θα έχουν αποτέλεσμα» τόνισε ο κ. Ορφανός.
Κίνητρα ζήτησε να δοθούν στους επιχειρηματίες, προκειμένου να επενδύσουν, ο
πρόεδρος του ΕΒΕΑ τονίζοντας ότι η επιχειρηματικότητα έχει ανάγκη από ενίσχυση της
ρευστότητας. «Ζητούμε τη μείωση των φορολογικών συντελεστών και ειδικότερα αυτών
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που αφορούν τα νομικά πρόσωπα στο 15%. Αποτελεί και εξαγγελία του πρωθυπουργού,
ωστόσο πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα» είπε χαρακτηριστικά.
Την σημασία διαχείρισης του Interreg από το υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης επισήμανε
ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Π. Παπαδόπουλος υπογραμμίζοντας ότι παρόλο που αποτέλεσε
δέσμευση μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ.
Παπαδόπουλος και στο χώρο των κατασκευών. «Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει πόθεν
έσχες στα ακίνητα. Με αντικίνητρα δεν είναι δυνατόν να ξεπαγώσει η αγορά των
ακινήτων που λόγω της κρίσης έχει «νεκρώσει» σημείωσε ο κ. Παπαδόπουλος .
Χαρδούβελης: Κοντά στο τέλος το ελληνικό πρόγραμμα προσαρμογής
Την παρότρυνση να µιλάµε λιγότερο για εκλογές και περισσότερο για το µέλλον της ελληνικής
οικονοµίας απηύθυνε σήµερα Τετάρτη ο υπουργός Οικονοµικών Γκίκας Χαρδούβελης από το
βήµα του συνεδρίου του Economist , υπογραµµίζοντας πως το πρόγραµµα προσαρµογής της
χώρας βρίσκεται κοντά στο τέλος του.
Ειδικά για τη φορολογική πολιτική είπε πως αυτή επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από
την αποτελεσματικότητα της φορολογικής διοίκησης. Υποστήριξε δε πως στην
κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να ενισχυθεί ο φορολογικός μηχανισμός, να καταπολεμηθεί
το λαθρεμπόριο, να εξορθολογιστούν οι ποινές, να εισαχθούν συστήματα πρόληψης και
όχι καταστολής, να εισαχθούν συστήματα επιβράβευσης των φορολογούμενων και να
βελτιωθεί η στοχοθεσία στην είσπραξη των φόρων. Επανέφερε δε στο προσκήνιο την
πρόταση για διασύνδεση της φορολογικής διοίκησης με τις ταμειακές μηχανές.
Κρίσιμες διαπραγματεύσεις για «κόκκινα» δάνεια και warrants
Τα «κόκκινα» δάνεια, τα stress test της ΕΚΤ, τα warrants, καθώς και τα σχέδια
αναδιάρθρωσης των τραπεζών αναμένεται να απασχολήσουν τις συναντήσεις που θα
έχουν στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο υπουργείο Οικονομικών και στο ΤΧΣ τα στελέχη
της
τρόικας
τις
επόμενες
ημέρες.
Αύριο Πέμπτη τα στελέχη του ΔΝΤ, της ΕΕ και της ΕΚΤ θα έχουν συναντήσεις στο
υπουργείο Οικονομικών, στην ΤτΕ και στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
όπου θα γίνει μια αποτίμηση της κεφαλαιακής κατάστασης των τραπεζών μετά τις
πρόσφατες αυξήσεις κεφαλαίου και θα εξετασθούν ζητήματα σχετικά με τις επικείμενες
προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων της ΕΚΤ, τον Κώδικα Δεοντολογίας για τη
διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών, αλλά και η υλοποίηση των
σχεδίων αναδιάρθρωσης των τραπεζών.
Ακόμη, θα εξετασθούν στο υπουργείο Οικονομικών ζητήματα που σχετίζονται με τα
κυβερνητικά πλάνα για την αναδιάρθρωση δανείων βιώσιμων επιχειρήσεων και οι
αλλαγές στον πτωχευτικό κώδικα. Για το τελευταίο μάλιστα θέμα θα υπάρξουν
συναντήσεις τόσο με τη ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης όσο και με την ηγεσία του
υπουργείου Ανάπτυξης.
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Στην έκδοση 3ετούς ομολόγου προχωρεί ο ΟΔΔΗΧ
Σήμερα Τετάρτη αναμένεται να ανοίξει το βιβλίο προσφορών από τον Οργανισμό
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) για την έκδοση τριετούς ομολόγου ύψους έως 3
δισ. ευρώ.
Η έκδοση αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 10 Ιουλίου και σύμφωνα με την προεργασία
που έχει γίνει ενδέχεται να τιμολογηθεί κοντά στο 3,3%-3,5%. Σημειώνεται πως το 5ετες
ομόλογο που είχε εκδώσει η Ελλάδα τον Απρίλιο είχε τιμολογηθεί στο 4,95%.
Στόχος της κυβέρνησης είναι να αναδημιουργήσει την καμπύλη επιτοκίων των ελληνικών
ομολόγων οδηγώντας σε χαμηλότερα επίπεδα το κόστος δανεισμού του Ελληνικού
Δημοσίου, αλλά και να δημιουργήσει ένα απόθεμα κεφαλαίων ικανό να της επιτρέψει να
ανακτήσει σύντομα την πλήρη πρόσβαση στις αγορές με όρους όμως που θα θέτει η ίδια
η ελληνική πλευρά.
ΓΣΕΒΕΕ: Ταφόπλακα για τον ανταγωνισμό η κυριακάτικη λειτουργία των
μαγαζιών
Για μία ακόμη εχθρική πράξη της κυβέρνησης ενάντια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
προς όφελος των μεγάλων αλυσίδων και πολυκαταστημάτων, μιλά ο εμπορικός κόσμος
εκφράζοντας την οργή του για την απόφαση που αφορά στην κυριακάτικη λειτουργία
όλο
τον
χρόνο
των
καταστημάτων
σε
10
περιοχές
της
χώρας.
Απόφαση «ταφόπλακα για την εγχώρια οικονομία και τον πραγματικό ανταγωνισμό
στην
αγορά»,
την
χαρακτηρίζει
η
ΓΣΕΒΕΕ.
«Δεν υποχωρούμε» λένε οι εμποροϋπάλληλοι, μιλούν για κρυφό σχέδιο της κυβέρνησης
περί πλήρους κατάργησης της κυριακάτικης αργίας και εξαφάνισης των μικρομεσαίων
εμπόρων δίνοντας τα μερίδια αγοράς τους στις μεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες.
Προειδοποιούν για μαζικά λουκέτα, απολύσεις εργαζομένων και «κυριακάτικη μαύρη
εργασία». Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος δηλώνει ότι θα πάρει άμεσα
πρωτοβουλίες και θα οργανώσει τον αγώνα ανατροπής, προκειμένου να καταργήσει τη
νομοθετική ρύθμιση.
Στο μεταξύ, «αυθαίρετη, πρόχειρη και εντελώς αβάσιμη» χαρακτήρισε ο περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, την απόφαση της κυβέρνησης για τη
λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη και τις 52 Κυριακές το
χρόνο και ζήτησε την απόσυρση της.
Μείωση 1,1% του πληθωρισμού τον Ιούνιο σε ετήσια βάση
Σε αρνητικό πεδίο παρέμεινε και τον Ιούνιο ο πληθωρισμός, ωστόσο οι
αποπληθωριστικές πιέσεις υποχώρησαν σε σχέση με το Μάιο. Σύμφωνα με την Ελληνική
Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), από τη σύγκριση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή
Ιουνίου 2014, προς τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουνίου 2013 προκύπτει μείωση 1,1%,
έναντι μείωσης 0,4%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2013 προς το
2012.
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Σε σύγκριση µε τον Μάιο 2014, ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,6%, έναντι
μείωσης 0,2%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.
Ο μέσος Δείκτης του δωδεκάμηνου Ιουλίου 2013 – Ιουνίου 2014 σε σύγκριση προς τον
ίδιο Δείκτη του δωδεκάμηνου Ιουλίου 2012 – Ιουνίου 2013 παρουσίασε μείωση 1,5%,
έναντι αύξησης 0,5%, που σημειώθηκε κατά το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο.
Αύξηση 17,1% κατέγραψαν οι διεθνείς αφίξεις στην Ελλάδα το α' εξάμηνο 2014
Αύξηση 17,1% κατέγραψαν σε ετήσια βάση οι διεθνείς αφίξεις τουριστών στην Ελλάδα
στο πρώτο εξάμηνο 2014 γεγονός που συνεπάγεται 760.000 περισσότερους τουρίστες σε
σχέση με πέρυσι.
Σύμφωνα με το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ο ρυθμός αυτός
θα επιβεβαιώσει την επίτευξη του στόχου των 19 εκατομμυρίων διεθνών αφίξεων το
2014, συμπεριλαμβανομένων των οδικών και δια θαλάσσης αφίξεων, όχι όμως και της
κρουαζιέρας, η οποία εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε επιπλέον 2,2 εκατομμύρια αφίξεις.
Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που δημοσιοποιεί ο ΣΕΤΕ, η Αθήνα συνεχίζει την πολύ
καλή της πορεία με αύξηση εξαμήνου 32,8% ή περίπου 400.000 επιπλέον αφίξεις. Ο
στόχος των 750.000 επιπλέον αφίξεων για την πρωτεύουσα αναμένεται να ξεπεραστεί.
Ταυτόχρονα, μεγάλη αύξηση, άνω του 20%, παρουσιάζουν τα αεροδρόμια Χανίων
(24,1%), Σαντορίνης (26%), Καλαμάτας (58,5%) και Σάμου (22,1%).
Απεργεί η ΑΔΕΔΥ - Προσφεύγει στη Δικαιοσύνη η κυβέρνηση
Απεργιακή κινητοποίηση πραγµατοποιεί σήµερα, Τετάρτη η Α∆Ε∆Υ, αντιδρώντας στην
αξιολόγηση, τις διαθεσιµότητες/ απολύσεις, τις νέες περικοπές σε µισθούς και συντάξεις,
καθώς και στην ιδιωτικοποίηση της ∆ΕΗ. Την ίδια ώρα στη ∆ικαιοσύνη έχει προσφύγει η
κυβέρνηση κατά της απεργίας, ζητώντας να κηρυχθεί παράνοµη και καταχρηστική.
«Εκδηλώνει πανικό η κίνηση του υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης να προσφύγει στη
∆ικαιοσύνη κατά της απεργίας. Σπάνια υπουργείο έχει προσφύγει κατά απεργίας που έχει
προκηρύξει τριτοβάθµιο συνδικαλιστικό όργανο» δήλωσε στο Mega ο πρόεδρος Α∆Ε∆Υ
Οδυσσέας Ντριβαλάς.
ΤΑΙΠΕΔ: Τα οκτώ σχήματα που περνούν στην β' φάση για τον ΟΛΘ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ ενέκρινε κατά τη σημερινή του συνεδρίαση τα
οκτώ επενδυτικά σχήματα που εισέρχονται στη Β' φάση του διαγωνισμού για την
απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ.
Τα οκτά σχήματα είναι:
•
•
•
•
•

APM Terminals, B.V.
Deutsche Invest Equity Partners, GmbH
Duferco Particiption Holding, SA
International Container Terminal Services, Inc
Mitsui & Co., Ltd.
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•
•
•

P&O Steam Navigation Company (DP World)
Russian Railways JSC / GEK TERNA S.A.
Yilport Holding, Inc

Επίσης, εγκρίθηκαν τα αρχικά σχέδια της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών και
Συμφωνίας Μετόχων και η διαγωνιστική διαδικασία εξελίσσεται στη Β' φάση, όπου οι
προεπιλεγέντες επενδυτές θα αποκτήσουν πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία για την ΟΛΘ
ΑΕ και τους ειδικούς όρους του διαγωνισμού (data room).
Προτάσεις για τη λειτουργία της ΕΒΖ καλούνται να υποβάλουν οι εργαζόμενοι
Έως την ερχόμενη Δευτέρα, 14 Ιουλίου, θα πρέπει οι εργαζόμενοι στην Ελληνική
Βιομηχανία Ζάχαρης να υποβάλουν τις αντιπροτάσεις τους για το πώς θα καταστεί
εφικτή η συνέχιση της λειτουργίας και των τριών παραγωγικών μονάδων της
επιχείρησης.
Η συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΒΖ, που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, Τετάρτη, και
κατά την οποία οι εργαζόμενοι ανέμεναν την επίσημη ανακοίνωση της αναστολής
λειτουργίας των εργοστασίων στις Σέρρες και στην Ορεστιάδα, αναβλήθηκε για την
επόμενη Τρίτη. Σύμφωνα με τα Νέα, σήμερα η διοίκηση της ΕΒΖ στην έδρα της στη
Θεσσαλονίκη αναμένεται να ενημερώσει αναλυτικά για τα δεδομένα της εταιρείας,
παρουσιάζοντας στους εκπροσώπους εργαζομένων και φορέων το επιχειρησιακό πλάνο
βιωσιμότητας που έχει συνταχθεί.
Επιστολή Μίχαλου σε Δένδια για τα προβλήματα ένταξης σε χρηματοδοτικά
προγράμματα
Τα σημαντικά προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί στην ένταξη δυνητικών δικαιούχων
στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους
τομείς της Μεταποίησης, του Τουρισμού και του Εμπορίου - Υπηρεσιών», επισημαίνει σε
επιστολή του προς τον υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Νίκο Δένδια, ο
πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος.
Το επιμελητήριο ζητάει είτε να δοθεί στις επιχειρήσεις η δυνατότητα να υποβάλουν
αιτήματα θεραπείας, είτε να ορισθεί συγκεκριμένη προθεσμία προσκόμισης των
ελλειπόντων δικαιολογητικών στους οικείους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης.
Όπως αναφέρεται στην επιστολή, βασικός λόγος των προβλημάτων είναι η
διευκρινιστική εγκύκλιος που υπογράφεται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων
Επενδύσεων - ΕΣΠΑ, σύμφωνα με την οποία οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης δεν είχαν,
ούτε και έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε διορθωτικές κινήσεις σε ό,τι αφορά
την πληρότητα του φακέλου που υποβάλουν οι δυνητικοί δικαιούχοι και στην ορθότητα
των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτόν.
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Πυρπόληση λεωφορείων στο Σάο Πάολο μετά την πανωλεθρία στο Μουντιάλ
Επεισόδια ξέσπασαν στο Σάο Πάολο μετά την συντριπτική ήττα της Βραζιλίας από τη
Γερμανία στο Μουντιάλ, με αναφορές για περιορισμένα περιστατικά έντασης να φτάνουν
και από άλλες πόλεις. Τουλάχιστον 13 λεωφορεία πυρπολήθηκαν στο Σάο Πάολο, υπό
κράτηση
φίλαθλοι
μετά
από
διαπληκτισμούς
σε
άλλες
πόλεις.
Η εικόνα ωστόσο που θα μπορούσε να σχηματίσει κανείς βάσει των όσων κυκλοφορούν
στο Διαδίκτυο ίσως είναι παραπλανητική: Αν και σημειώθηκαν περιστατικά στο Σάο
Πάολο, το Μπέλο Οριζόντε και το Ρεσίφε, στο Τwitter κυκλοφορούν εικόνες από
παλιότερα, πολύ μεγαλύτερης έκτασης επεισόδια. Όπως μεταδίδει η βραζιλιανική Globο
το πρωί της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας), τουλάχιστον 13 λεωφορεία πυρπολήθηκαν στο Σάο
Πάολο τις ώρες μετά τον αγώνα.

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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