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Στα 645,7 εκατ. ευρώ οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές
το 2013
Στα 645,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές
το 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία του Συστήματος Αθέτησης Υποχρεώσεων του
«Τειρεσία». Υπενθυμίζεται πως στο σύνολο του 2012 ακάλυπτες επιταγές και απλήρωτες
συναλλαγματικές είχαν ανέλθει στα 1,5 δισ. ευρώ, ενώ το 2011 στα 2,3 δισ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, στην περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2013, το σύνολο των ακάλυπτων
επιταγών διαμορφώθηκε στα 522 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση κατά 62,13%,
συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, ενώ το σύνολο των απλήρωτων
συναλλαγών έφθασε στα 123,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 43,94%, σε σχέση με
τα επίπεδα του 2012. Σε ότι αφορά στα στοιχεία του Δεκεμβρίου, κατεγράφησαν 1.808
ακάλυπτες επιταγές ύψους 24 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση κατά 13,60%, σε σχέση
με το Νοέμβριο 2013.
Ακόμη σφραγίσθηκαν 5.124 απλήρωτες συναλλαγματικές ύψους 7,34 εκατ. ευρώ,
σημειώνοντας πτώση κατά 14,22%, σε σχέση με το Νοέμβριο 2013.
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Λουκέτα και συγχωνεύσεις φορέων για να καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό
Σε συρρίκνωση του ευρύτερου δημόσιου τομέα εμφανίζεται τώρα αποφασισμένη να
προχωρήσει η κυβέρνηση, προκειμένου να καλύψει το δημοσιονομικό κενό του 2015, για
το οποίο η τρόικα ζητά από τώρα δεσμεύσεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της
εφημερίδας Τα Νέα, η κυβέρνηση σχεδιάζει κλείσιμο ή συγχώνευση οργανισμών, κατά το
πρότυπο των ΕΑΣ.
Το δημοσιονομικό κενό του 2015 εκτιμάται από την κυβέρνηση στο 1 δισ. ευρώ, κάτι που
σημαίνει ότι οι κινήσεις θα είναι δραστικές, αν πρόκειται να καλυφθεί ένα σημαντικό
τμήμα του από την κατάργηση ή το κλείσιμο οργανισμών.
Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα προχωρήσει, έπειτα από αξιολόγηση, στις
αποφάσεις για τους φορείς που θα καταργηθούν και το προσωπικό των φορέων αυτών
μπορεί να τεθεί σε διαθεσιμότητα/ κινητικότητα ή να απολυθεί άμεσα, κάτι που θα
συμβάλει στην επίτευξη του μνημονιακού στόχου των 11.000 απολύσεων για το 2014
(+4.000 απολύσεις που έπρεπε να γίνουν έως το τέλος του 2013, αλλά η τρόικα έδωσε
μικρή παράταση για τις αρχές του 2014).
Δημοσιονομικές ανατροπές φέρνει η απόφαση του ΣτΕ για τους ένστολους
Σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις αναμένεται να έχει η απόφαση της Ολομέλειας
του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε ότι οι περικοπές των αποδοχών των
ένστολων που έγιναν σε εφαρμογή του Ν. 4093/2012 αντιμετωπίζουν συνταγματικά
προβλήματα. Αν και το σκεπτικό της απόφασης θα δημοσιοποιηθεί στα μέσα Απριλίου,
δηλαδή εν μέσω της προεκλογικής περιόδου, ωστόσο το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
αναμένεται να αποκωδικοποιήσει νωρίτερα τα βασικά θέματα που θίγονται, ώστε σε
συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να δώσουν στην ηγεσία του
υπουργείου Οικονομικών μια τάξη μεγέθους σχετικά με το ύψος των χρημάτων που θα
κληθεί να επιστρέψει το Δημόσιο.
Ο Ν. 4093/2012 προέβλεπε εξοικονόμηση 420 εκατ. ευρώ από την μείωση των μηναίων
αποδοχών των μισθοδοτούμενων με βάσει τα ειδικά μισθολόγια, εκ των οποία τα 113
εκατ. ευρώ αφορούσαν στους μισθούς των ένστολων.Αν και η ηγεσία του υπουργείου
Οικονομικών δεν αποδέχεται δημοσίως να σχολιάσει την απόφαση του ΣτΕ, ωστόσο σε
κάθε περίπτωση το δημοσιονομικό της αποτέλεσμα έρχεται να προστεθεί στα ήδη
μεγάλα πρόβλημα της διαπραγμάτευσης με την τρόικα για το δημοσιονομικό κενό του
2014 και του 2015.
«Η κυβέρνηση σέβεται τις αποφάσεις του ΣτΕ, όμως στο συγκεκριμένο θέμα δεν μπορεί
να τοποθετηθεί αν δεν δει προηγουμένως την απόφαση» δήλωσε στο ΒΗΜΑ 99,5 ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου, αναφέρομενος στο θέμα με τις αποδοχές
των ένστολων.
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Προτάσεις Θεοχάρη για μείωση των φορολογικών προστίμων
Εισηγήσεις στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών για μείωση των φορολογικών
προστίμων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις έχει καταθέσει ο Γενικός Γραμματέας
Δημοσίων Εσόδων Χ.Θεοχάρης.
Απαντώντας στις έντονες διαμαρτυρίες φορολογουμένων, αλλά και φοροτεχνικών για να
νέα πρόστιμα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας τα οποία «τιμωρούν» αυστηρά
ακόμη και το ανθρώπινο λάθος, ο κ. Θεοχάρης αποκάλυψε πως έχει υποβάλει προτάσεις
στην κυβέρνηση για το θέμα των προστίμων.
«Δεν καταλαβαίνετε πως δεν βάζω τα πρόστιμα; Η δουλειά μου είναι να τα επιβάλλω σε
όλους και όχι μόνο στους μισούς», ανέφερε μέσω twitter o Γενικός Γραμματέας Δημοσίων
Εσόδων, ενώ απαντώντας στο ερώτημα εάν έχει σκεφτεί τι αντιμετωπίζουν πλέον οι
φορολογούμενοι και οι λογιστές ο κ. Θεοχάρης απάντησε : «Το έχω σκεφτεί και έχω κάνει
τις όποιες προτάσεις μου. Δεν μπορώ να κάνω παραπάνω».
ΕΣΕΕ: Ενδιαφέρουσα η κίνηση την Κυριακή, δεν εντυπωσίασε ο τζίρος
Στα επίπεδα των καθημερινών κυμάνθηκε ο τζίρος της Κυριακής στα εμπορικά
καταστήματα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ Βασίλη Κορκίδη, ο οποίος παρατηρεί
πάντως ότι η Κυριακή, μαζί με την Παρασκευή και το Σάββατο συνέθεσαν ένα
ενδιαφέρον τριήμερο εμπορικής κίνησης. «Ο τζίρος της Κυριακής για άλλη μία φορά δεν
εντυπωσίασε, αφού δεν διέφερε σε πωλήσεις από μια καθημερινή, ενώ από την έναρξη
των εκπτώσεων μέχρι σήμερα, είναι εμφανές ότι για τις προσωπικές τους αγορές, οι
καταναλωτές περιμένουν την επόμενη πληρωμή του μισθού και της σύνταξης τους, στο
τέλος του μήνα», ανέφερε ο κ. Κορκίδης.
«Η πρώτη και μόνη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων με ανοικτά τα εμπορικά
καταστήματα, σε συνδυασμό με την Παρασκευή του Αγίου Αντωνίου και το Σάββατο του
Αγίου Αθανασίου, συνέθεσαν ένα ενδιαφέρον τριήμερο εμπορικής κίνησης, κυρίως λόγω
των δώρων, των δύο συνεχόμενων ονομαστικών εορτών», πρόσθεσε. Παράλληλα, ο
πρόεδρος της ΕΣΕΕ εμφανίστηκε ικανοποιημένος για την ομαλή λειτουργία των
καταστημάτων, παρά τις αντιδράσεις μερίδας του εμπορικού κλάδου για το κυριακάτικο
άνοιγμα.
Δεν πληρώνονται καθημερινά λογαριασμοί 4 εκατ.ευρώ στη ΔΕΗ
Με ρυθμό της τάξεως των 4 εκατ. ευρώ την ημέρα αυξάνονται οι απλήρωτοι λογαριασμοί
στη ΔΕΗ με συνέπεια οι οφειλές να φτάνουν τα 1,3 δισ. ευρώ. Από τις συνολικές
ανεξόφλητες οφειλές της ΔΕΗ, το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά τα τιμολόγια χαμηλής και
μέσης τάσης, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Καθημερινής». Δηλαδή τα νοικοκυριά και τις
πολύ μικρές επιχειρήσεις. Σε αυτή την κατηγορία η επιχείρηση έχει να λαμβάνει περίπου
600 εκατ. ευρώ, από τα οποία το 65% περίπου αντιστοιχεί στα νοικοκυριά.
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Στα 190 εκατ. ευρώ φτάνει το «φέσι» της ΔΕΗ από τον στενό και ευρύτερο δημόσιο
τομέα. Οι ανεξόφλητες οφειλές των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες με τη μέση
τάση ανέρχονται στα 130 εκατ. ευρώ, ενώ πάνω από 135 εκατ. ευρώ υπολογίζονται οι
οφειλές της Λάρκο. Χαρακτηριστικό είναι πως υπάρχει τέτοιος αριθμός αιτήσεων για
αποπληρωμή με διακανονισμό- ήδη έχουν ενταχθεί πάνω από 700.000 καταναλωτές- που
δόθηκε η δ
Νεκρό ηλικιωμένο ζευγάρι από διαρροή υγραερίου
Από διαρροή υγραερίου από το αναμμένο «μάτι» πετρογκάζ που χρησιμοποιείτο για
οικιακή χρήση (και όχι από σόμπα, όπως έλεγαν οι αρχικές πληροφορίες) εκτιμάται ότι
προήλθε ο θάνατος ζεύγους ηλικιωμένων στο Διαβατό Ημαθίας.
Όπως όλα δείχνουν το δηλητηριώδες αέριο «γέμισε» το σπίτι τους, με αποτέλεσμα να
χάσουν τη ζωή τους από αναθυμιάσεις. Το τραγικό περιστατικό συνέβη την Κυριακή.
Προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Βέροιας.
Με ρυθμό 7,7% αναπτύχθηκε η Κίνα στο τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου
Καλύτερα των αναμενόμενων ήταν τα στοιχεία για την ανάπτυξη της κινεζικής
οικονομίας στο τέταρτο τρίμηνο του 2013, καθώς το ΑΕΠ αναπτύχθηκε με ρυθμό 7,7%
στο διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2013, έναντι ανάπτυξης 7,8% στο διάστημα
Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2013.
Παρά την μικρή επιβράδυνση στο διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου, τα αποτελέσματα
ήταν καλύτερα από ό,τι ανέμεναν οι περισσότεροι οικονομολόγοι, η συγκλίνουσα άποψη
των οποίων τοποθετούσε την αύξηση του ΑΕΠ στο δ' τρίμηνο του 2013 στο 7,6%. Σε
τριμηνιαία βάση η κινεζική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 1,8%, έναντι ανάπτυξης
2,2% στο διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2013, σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του
έτους.

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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