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Εκδήλωση του ΒΕΘ στο Money Show 2013
«Η εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων ως απάντηση στην κρίση» είναι το
θέμα της εκδήλωσης που διοργανώνει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
(ΒΕΘ) στο πλαίσιο του Money Show 2013.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 13 Απριλίου στις 18.00 μμ στην
αίθουσα ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΙΙΙ, στο Ξενοδοχείο HYATT Regency Thessaloniki. Ομιλητές
στην εκδήλωση θα είναι η αναπληρώτρια γενική γραμματέας Διεθνών Οικονομικών
Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, του υπουργείου Εξωτερικών Μάγδα
Καρακόλη και ο πρύτανης του πανεπιστημίου Μακεδονίας Ιωάννης Χατζηδημητρίου.
Μεγαλώνει η μαύρη τρύπα των εσόδων
Η “μαύρη τρύπα” στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού στο διάστημα
Ιανουαρίου-Μαρτίου προσεγγίζει πλέον τα 500 εκατ. ευρώ, γεγονός το οποίο έχει
σημάνει “κόκκινο” συναγερμό στους επιτελείς του υπουργείου Οικονομικών.
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Η αρνητική εξέλιξη οφείλεται στις πρόσθετες αποκλίσεις, σύμφωνα με τα προσωρινά
στοιχεία, 20%-25% στα έσοδα του Μαρτίου, που είχαν αποτέλεσμα την υστέρηση
250 εκατ. ευρώ του πρώτου διμήνου να προστεθούν ακόμη περί τα 250 εκατ. ευρώ.
Η εν λόγω υστέρηση αποδίδεται από το υπουργείο Οικονομικών στις μειωμένες
εισπράξεις από το ΦΠΑ κατά περίπου 15%, στη χαμηλότερη “απόδοση” των εφοριών
κατά 20%, αλλά και στις ιδιαίτερα αυξημένες επιστροφές φόρων.
Επιστροφή καταθέσεων 1,5 δισ. ευρώ το Μάρτιο
Οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες αυξήθηκαν περισσότερο από 1,5 δισ. ευρώ τον
Μάρτιο παρά τις ανησυχίες ότι η κρίση στην Κύπρο θα πυροδοτούσε φυγή
κεφαλαίων και σε άλλες υπερχρεωμένες χώρες της ευρωζώνης, είπε την Τετάρτη ο
διοικητής
της
Τράπεζας
της
Ελλάδας
Γιώργος
Προβόπουλος.
Μιλώντας την Τετάρτη στη διαρκή επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, ο
Γ.Προβόπουλος ανέφερε ότι η ανακεφαλαιοποίηση και αναδιάρθρωση του
τραπεζικού συστήματος γίνεται στο χρονοδιάγραμμα που έχει προβλεφθεί.
Όπως αναφέρει το Reuters, πάνω από 19 δισ. ευρώ καταθέσεων επέστρεψαν στην
Ελλάδα από τα μέσα του περασμένου Ιουνίου.
Απολύτως προστατευμένες όλες οι καταθέσεις στην Ελλάδα λέει ο Γ.
Προβόπουλος
Τη διαβεβαίωση ότι όλες οι καταθέσεις στην Ελλάδα είναι απολύτως προστατευμένες
σύμφωνα με το Μνημόνιο, ανεξαρτήτως ύψους κατάθεσης ή τράπεζας στην οποία
τηρούνται παρέσχε πριν λίγο ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γ.Προβόπουλος,
μιλώντας στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της
Βουλής. Σημείωσε, δε, πως το ελληνικό πρόγραμμα περιέλαβε 50 δισ. ευρώ για την
ανακεφαλαιοποίηση και την αναδιάρθρωση των ελληνικών τραπεζών.
Πτώση 11,2% στο ωριαίο κόστος εργασίας στην Ελλάδα το διάστημα 20082012
Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της Ευρωζώνης, στην οποία το κόστος ανά ώρα
εργασίας μειώθηκε την περίοδο 2008 -2012.
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat, το κόστος ανά ώρα εργασίας
στην Ελλάδα μειώθηκε την περίοδο 2008 -2012 κατά 11,2% σε μέσα επίπεδα όταν
στη Ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 8,7% και στην ΕΕ των «27» σημείωσε το ίδιο διάστημα
αύξηση 8,6%.
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Πτώση 36,3% των οικοδομικών αδειών τον Ιανουάριο
Πτώση 36,3% κατέγραψε ο αριθμός των οικοδομικών αδειών τον Ιανουάριο σε
ετήσια βάση αποτυπώνοντας τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση της οικοδομικής
δραστηριότητας, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ
Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ για το
έτος 2012, που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους ήταν σήμερα, μέχρι και την
30η Απριλίου.
Η απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γεωργίου Μαυραγάνη ελήφθη
προκειμένου να είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης θα
πρέπει όλες οι περιοδικές δηλώσεις που αφορούν την διαχειριστική περίοδο να έχουν
υποβληθεί και να έχει καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ των τυχόν χρεωστικών
περιοδικών δηλώσεων έως την 25η Απριλίου 2013.
Στην ασφάλεια Θεσσαλονίκης οι συλληφθέντες από την Ιερισσό
Στην ασφάλεια Θεσσαλονίκης κρατούνται οι δύο κάτοικοι της Ιερισσού, που
συνελήφθησαν στις 03:30 την Τετάρτη, μετά από εισβολή της αστυνομίας στα σπίτια
τους, ως ύποπτοι για την εμπρηστική επίθεση στο μεταλλείο χρυσού στις Σκουριές.
Εξοργισμένοι οι κάτοικοι της Ιερισσού προξένησαν φθορές στο αστυνομικό τμήμα του
χωριού, ενώ μερικοί εισέβαλαν και στο δικαστικό μέγαρο Πολυγύρου, όπου
αναμενόταν
να
οδηγηθούν
οι
δύο
συλληφθέντες.
Έξω από τα δικαστήρια Πολύγυρου από νωρίς το πρωί συγκεντρώθηκαν κάτοικοι
από την Ιερισσό και από άλλες περιοχές της Χαλκιδικής σε ένδειξη συμπαράστασης
στους συλληφθέντες, ενώ στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.
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