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Μετάθεση χρόνου έναρξης υποχρεωτικής χρήσης φορολογικών μηχανισμών, 

για τους επιτηδευματίες που διαθέτουν λιανικώς στο κοινό εφημερίδες και 

περιοδικά εκτός εγκατάστασης.  

 Το Υπουργείου Οικονομικών αποφάσισε την μετάθεση της ημερομηνίας 

έναρξης της υποχρεωτικής χρησιμοποίησης εγκεκριμένων φορολογικών μηχανι-

σμών του ν.1809/1988, για τους υπόχρεους - επιτηδευματίες που  διαθέτουν 

λιανικώς στο κοινό εφημερίδες και περιοδικά εκτός εγκατάστασης, είτε από 

σταθερά σημεία διάθεσης (πάγκους) είτε πλανοδίως, από την 1.7.2010 στην 

1.10.2010. 

ΔANEIA 2 ΔΙΣ.       

ΕΥΡΩ ΑΠΌ ΤΗΝ 

ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙ-

ΗΣΗ ΤΟΥ     ΕΣΠΑ  

Θα είναι 25ετή και θα χορηγηθούν στο Ελληνικό Δημόσιο με επιτόκιο που δεν 

θα ξεπερνά το 4%.  

 Πόρους ύψους 2 δισ. ευρώ που θα καλύψουν το 50% της εθνικής συμ-

μετοχής στα επιχειρησιακά προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 21,45 

δισ. ευρώ, που «τρέχουν» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, εξασφάλισε η κυβέρνηση από 

την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Τις σχετικές δανειακές συμβάσεις 

υπέγραψε χθες ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου και η υ-

πουργός Οικονομίας κυρία Λούκα Κατσέλη με τον αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ κ. Πλ. 

Σακελλάρη. Για την εφετινή χρονιά έχουν εξασφαλιστεί δάνεια συνολικού 

ύψους 3 δισ. ευρώ έναντι 1,6 δισ. ευρώ που προβλεπόταν τον περασμένο 

Μάρτιο, τα οποία θα χορηγηθούν με ευνοϊκό επιτόκιο, το οποίο θα μπορεί να 

είναι είτε σταθερό ή κυμαινόμενο και δεν θα ξεπερνά το 4%.  

 Νέα γενική απεργία για την ερχόμενη Πέμπτη, 8 Ιουλίου, ημέρα που ψηφί-

ζεται το Ασφαλιστικό στην Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισαν να πραγματοποιή-

σουν η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ, διαμαρτυρόμενοι για τις ρυθμίσεις που προωθεί η κυ-

βέρνηση ως προς τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος. 

Νέα γενική απεργία την Πέμπτη 8 Ιουλίου 



Σελίδα 2 

Σεμινάριο Franchise από τον Σ.Ε.Β.Ε. 

Γαλλικό Ενδιαφέρον για τον ΟΣΕ 

 Για την εκμετάλλευση του ΟΣΕ ενδιαφέρονται οι Γάλλοι. Χθες πραγματο-

ποιήθηκε συνάντηση του υπουργού Μεταφορών, κ. Ρέππα, με το Γάλλο ομόλογό 

του, Ντομινίκ Μπισερό. Όπως είπε ο Γάλλος υπουργός ήδη βρίσκονται στην Ελλά-

δα εκπρόσωποι των Γαλλικών Σιδηροδρόμων και οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται 

σε καλό δρόμο. Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε πριν μικρό χρονικό 

διάστημα ότι προτίθεται να πωλήσει το 49% της ΤΡΑΙΝΟΣΕ σε στρατηγικό επενδυ-

τή και να εκχωρήσει το management. 

 Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με το Σύνδεσμο 

Franchise της Ελλάδος διοργανώνουν σεμινάριο για την παρουσίαση των βασικών 

εννοιών του franchising την Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2010 και ώρες 18:00 – 21:00 στην 

αίθουσα συσκέψεων του ΣΕΒΕ (Πλ. Μοριχόβου 1 – 4ος όροφος, Θεσσαλονίκη). 

Οι ενότητες που θα παρουσιαστούν είναι  : 

• Νομικοί και οικονομικοί ορισμοί του franchising, οι διάφοροι τύποι του 

franchising και οι οικονομικοί όροι του franchising 

• Η εμπορική και επιχειρηματική διάσταση του franchising 

• Νομικά ζητήματα του franchising 

• Διεθνές franchising. Τρόποι διεθνούς ανάπτυξης ενός δικτύου franchising 

• Η αποτελεσματική διοίκηση ενός συστήματος δικαιόχρησης 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, δικαιοπάροχους δικαιοδό-

χους, επιχειρηματίες αλλά και στο ευρύ κοινό. Η εμπειρία στο franchising δεν εί-

ναι απαραίτητη. 

Σημειώνεται, ότι η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν.                                            

Για περαιτέρω λεπτομέρειες καθώς και για την συμπλήρωση της αίτησης υποβο-

λής απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Β.Ε. : www.seve.gr.   

Συρρίκνωση της μεταποίησης στην Ελλάδα τον Ιούνιο - Κάμψη και στην 

Ευρωζώνη 

 Η επιδείνωση στον ελληνικό μεταποιητικό κλάδο συνεχίστηκε τον  Ιούνιο 

με τον δείκτη PMI να διαμορφώνεται ελαφρά υψηλότερα σε σχέση με τον Μάιο 

καθώς η παραγωγή και η απασχόληση συνέχισαν να συρρικνώνονται, 

υποδηλώνοντας επιδείνωση της ύφεσης. Ο δείκτης υπευθύνων προμηθειών 

(PMI) διαμορφώθηκε στις 42,2 μονάδες τον Ιούνιο από το  χαμηλό 13 μηνών στις 

41,8 μονάδες τον Μάιο, σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα της Markit και αρκετά 

χαμηλότερα  από τις 50 μονάδες που διαχωρίζουν την  συρρίκνωση από την 

επέκταση. Οι νέες παραγγελίες που έλαβαν οι Έλληνες κατασκευαστές 

υποχώρησαν για δέκατο συνεχή μήνα τον Ιούνιο. Η παραγωγή μειώθηκε με τον 

ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 14 μηνών και η  απασχόληση με τον ταχύτερο 

ρυθμό των τελευταίων 15 μηνών. Τη μεγαλύτερη επιβράδυνση σε διάστημα 

τεσσάρων μηνών σημείωσε η μεταποίηση τον Ιούνιο στην Ευρωζώνη. 

Συγκεκριμένα, ο μεταποιητικός PMI υποχώρησε στις 55,6 μονάδες, έναντι 55,8 

μονάδων το Μάιο. 



Σελίδα 3 

Στο σωστό δρόμο η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τη Fitch 

 Σημάδια πλήρους συμμόρφωσης με το πρόγραμμα του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου εμφανίζει η Ελλάδα, όπως αναφέρει στην τελευταία 

έκθεσή της η Fitch. «Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλάδας μειώνεται σε 

εναρμόνιση με τους στόχους, ενώ η οικονομία κινείται στη σωστή 

κατεύθυνση, όπως αναμενόταν» τονίζεται χαρακτηριστικά. Από πλευράς 

αξιολόγησης, ο οίκος επισημαίνει ότι, δεδομένης της απώλειας ειδήσεων, η 

βαθμολογία θα διατηρηθεί για μερικούς ακόμη μήνες, μέχρι να αποκτήσει 

καλύτερη πρόσβαση στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. 

Κύμα ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες από την αύξηση του ΦΠΑ 

 Σε ισχύ τέθηκαν από την 1η Ιουλίου 2010 οι αυξημένοι συντελεστές 

ΦΠΑ. Ειδικότερα, ο ειδικός συντελεστής αυξάνεται από 5 σε 5,5%, ο μεσαίος 

από 10 σε 11% και ο κανονικός από 21 σε 23%. Οι αντίστοιχοι συντελεστές 

στα μικρά νησιά διαμορφώνονται σε 4%, 8% και 16% αντιστοίχως. 


