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Αύξηση 1% του ΑΕΠ από την καταβολή ληξιπροθέσμων οφειλών του Δημοσίου
Θετική επίδραση 1% του ΑΕΠ θα έχει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας η
αποπληρωμή του συνόλου των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου ύψους 8,7
δισ. ευρώ. Ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας σε συνέντευξή του στη
γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung, τόνισε ότι το Δημόσιο έχει ήδη
αρχίσει να αποπληρώνει το χρέος του και ότι βρίσκεται εντός των στόχων.
Στο μικροσκόπιο οι φοροαπαλλαγές των επιχειρήσεων
Αλλαγές στην φορολόγηση των επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών σχεδιάζει το
υπουργείο Οικονομικών, το οποίο προσανατολίζεται στην αντικατάσταση του συνόλου
των εκπιπτόμενων δαπανών από την αναγνώριση εκπτώσεων από τα ακαθάριστα έσοδά
τους. Η ανατροπή αυτή, η οποία πραγματοποιείται υπό τις οδηγίες της τρόικας,
αναμένεται να κατατεθεί στη βουλή το αργότερο έως τα μέσα Ιουνίου.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια νέα προσέγγιση που σκοπό έχει την απλοποίηση των
διαδικασιών. Επιδίωξη είναι ο νέος Κώδικας Φορολογίας να καθιστά τους ελέγχους
αποτελεσματικούς και πιο απλούς. Στον νέο, υπό κατάρτιση, Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος, θα εκπίπτουν όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις πλην
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Με τις αλλαγές αυτές πάντως μπαίνουν στο μικροσκόπιο του οικονομικού επιτελείου το
σύνολο των φοροαπαλλαγών που υπάρχουν σήμερα για τις επιχειρήσεις όπου θα
επανεξετασθούν προκειμένου να παραμείνουν μόνον όσες συνδέονται με την πραγματική
παραγωγική δραστηριότητά τους. Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει και
τον νέο Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, στον οποίο θα περιληφθούν όλες οι
διαδικασίες και οι υποχρεώσεις των φορολογούμενων αναφορικά με τη βεβαίωση και
την είσπραξη των φόρων.
Το ΤΑΙΠΕΔ παραχωρεί το Σέδες σε ιδιώτες
Το ΤΑΙΠΕΔ αναλαμβάνει την παραχώρηση δεκάδων ακινήτων του δημοσίου, που έμεναν
αναξιοποίητα. Μεταξύ των ακινήτων που προσφέρονται στους επενδυτές
περιλαμβάνονται το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), πολλά μοτέλ Ξενία και μεγάλα
ακίνητα στους νομούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, όπως η έκταση του αεροδρομίου
στο Σέδες, τα κάμπινγκ σε Αγία Τριάδα, Επανωμή, αλλά και στο Ποσείδι και την
Κρυοπηγή της Κασσάνδρας.
Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων και Αναδιαρθρώσεων,
που δημοσιεύθηκε την Τρίτη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, περνάνε στο ΤΑΙΠΕΔ
προς αξιοποίηση δομημένα ακίνητα, γεωτεμάχια, εγκαταστάσεις της εποχής των
Ολυμπιακών
Αγώνων
που
έμεναν
παρατημένες
στην
εγκατάλειψη.
Περισσότερες προσλήψεις από απολύσεις στο πρώτο τετράμηνο του 2013
Θετικό κατά 20.460 θέσεις εργασίας ήταν το ισοζύγιο της απασχόλησης το πρώτο
τετράμηνο του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο
Εργασίας. Τον Απρίλιο, οι προσλήψεις ξεπέρασαν τις απολύσεις κατά 30.000 περίπου,
ενισχύοντας τις ελπίδες για σταθεροποίηση της κατάστασης στο μέτωπο της
απασχόλησης.
Μέτρα για τη στήριξη των τραπεζών του ευρωΝότου εξετάζει η ΕΚΤ
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εξετάζει το ενδεχόμενο αγοράς μη
εξυπηρετούμενων δανείων από πιστωτικά ιδρύματα κρατών του Νότου της ευρωζώνης,
ώστε να αμβλύνει την πίεση υπό την οποία βρίσκονται οι χώρες αυτές εξαιτίας της
κρίσης, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Die Welt.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ΕΚΤ επιθυμεί, μέσω του τρόπου αυτού, να «αναβιώσει»
στοιχεία ενεργητικού τα οποία υποστηρίζονται από εγγυήσεις, για παράδειγμα
ενυπόθηκα δάνεια, τα οποία βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, με τη
μεταφορά του σχετικού κινδύνου σε άλλους επενδυτές, ώστε να βελτιωθεί η ρευστότητα
και η κεφαλαιακή επάρκεια τους και να μπορέσουν να χορηγήσουν ρευστότητα σε
επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
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ΟΤΕ: Αύξηση κερδών 5% στα 167,5 εκατ. ευρώ
Μεγαλύτερα των αναμενόμενων κέρδη ανακοίνωσε ο ΟΤΕ για το πρώτο τρίμηνο, χάρη
και σε μειωμένη φορολογία. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 167,5 εκατ. ευρώ
έναντι 308,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Αναλυτές σε δημοσκόπηση
του Reuters ανέμεναν τα καθαρά κέρδη να διαμορφωθούν στα 106,7 εκατ. ευρώ.
Οι πωλήσεις, ωστόσο, μειώθηκαν 11%, με ελαφρώς ταχύτερο ρυθμό από το αναμενόμενο,
λόγω των χαμηλότερων χρεώσεων για κλήσεις κινητής τηλεφωνίας.
Πτώση στα επιτόκια καταθέσεων το Μάρτιο
Πτώση παρουσίασε, το Μάρτιο του 2013, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου
των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων παρέμεινε
ουσιαστικά αμετάβλητο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος. Το
επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 3,06
εκατοστιαίες
μονάδες.
Όσον αφορά στις καταθέσεις, ουσιαστικά αμετάβλητο στο 0,49% παρέμεινε, το Μάρτιο
του 2013, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά, ενώ το
αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης
στο 0,44%.
Κρίσιμο ραντεβού Αρβανιτόπουλου - ΟΛΜΕ για τις Εξετάσεις
Λύση στο αδιέξοδο που θα προκληθεί στην περίπτωση που οι καθηγητές υλοποιήσουν
την απειλή τους και προχωρήσουν σε απεργίες μέσα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
επιχειρεί να δώσει σήμερα το υπουργείο Παιδείας. Το απόγευμα είναι προγραμματισμένη
συνάντηση του υπουργού Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου με το προεδρείο της
Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ).
Από την προηγούμενη εβδομάδα οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
βρίσκονται επί ποδός πολέμου. Προσανατολίζονται σε απεργίες μέσα στις Πανελλαδικές
Εξετάσεις αντιδρώντας στις μειώσεις οργανικών θέσεων και στις υποχρεωτικές
μεταθέσεις που προωθεί το υπουργείο, όπως υποστηρίζουν, καθώς και στην αύξηση του
ωραρίου τους.
Η πρώτη απόφαση στη δίκη του Τσοχατζόπουλου - Νόμιμη η παράσταση του
Δημοσίου
Δικαιώθηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων, η παράσταση του ελληνικού
Δημοσίου στη θέση της πολιτικής αγωγής, στη δίκη του Άκη Τζοχατζόπουλου. Πρόκειται
για την πρώτη απόφαση του δικαστηρίου.
οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων αμφισβήτησαν τη δυνατότητα του
Δημοσίου να παρασταθεί και τόνιζαν ότι η δίκη αφορά το αδίκημα της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε πως το Δημόσιο
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δικαιούται να διεκδικήσει τη βλάβη που υπέστη, ξεχωριστά από καθέναν από τους
κατηγορούμενους.
Στις 16 Μαΐου εγκαινιάζεται η 10η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης
Στις 16 Μαΐου ανοίγει τις πύλες η 10η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης για να
υποδεχθεί το αναγνωστικό κοινό και τους επαγγελματίες του βιβλίου.
Με τιμώμενη χώρα τη Μεγάλη Βρετανία, θεματικό αφιέρωμα για τον Καβάφη, με το 2ο
Διαβαλκανικό Φεστιβάλ Ποίησης, με τη γνωστή και επιτυχημένη Παιδική Γωνιά για
παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς, με το φιλολογικό καφενείο, εργαστήρια, ομιλίες,
προβολές ντοκιμαντέρ και ταινιών, εικαστικά και θεατρικά δρώμενα και παράλληλες
πολιτιστικές δράσεις στην πόλη η 10η ΔΕΒΘ θα λειτουργήσει ως την Κυριακή 19 Μαΐου
στα Περίπτερα 13 και 15 της Helexpο. Στην έκθεση συμμετέχουν 100 Έλληνες και 30
ξένοι συγγραφείς, καθώς επίσης περισσότεροι από 200 εκδοτικοί οίκοι από την Ελλάδα
και 18 χώρες του εξωτερικού.
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