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Πρόσβαση σε όλους τους λογαριασµούς των φορολογουµένων θα έχει το Σ∆ΟΕ
Απευθείας πρόσβαση για έλεγχο στους τραπεζικούς λογαριασµούς των φορολογουµένων
αποκτούν από την ερχόµενη Τρίτη δέκα εξειδικευµένοι υπάλληλοι από την κεντρική υπηρεσία
του Σ∆ΟΕ και δύο υπάλληλοι ανά περιφερειακή διεύθυνση.
Οι υπάλληλοι αυτοί θα έχουν άµεση πρόσβαση σε κάθε τραπεζικό λογαριασµό που τηρείται σε
53 πιστωτικά ιδρύµατα στην Ελλάδα και σε κάθε κίνηση κεφαλαίων εις βάθος δεκαετίας.
Στο 26% η ανεργία το τέταρτο τρίµηνο του 2012
Νέο ρεκόρ κατέγραψε η ανεργία το δ’ τρίµηνο του 2012, σύµφωνα µε τα στοιχεία που έδωσε
στη δηµοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, αγγίζοντας το 26% από 24,8% που ήταν το
γ’ τρίµηνο και 20,7% το αντίστοιχο τρίµηνο του 2011. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ,
ο αριθµός των ανέργων πλησίασε τα 1,3 εκατοµµύρια, ενώ των απασχολουµένων τα 3,7
εκατοµµύρια. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας από το 1998.

Αύξηση 3,6% της απασχόλησης στο λιανεµπόριο στο δ΄ τρίµηνο 2012
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Αύξηση 3,6% κατέγραψε η απασχόληση στο λιανεµπόριο στο τρίµηνο Οκτωβρίου –
∆εκεµβρίου 2012.Σύµφωνα µε την Ελληνική Στατιστική Αρχή ο Γενικός ∆είκτης
Απασχολουµένων Ατόµων στο λιανικό εµπόριο, του δ΄ τριµήνου 2012, σε σύγκριση µε τον
αντίστοιχο δείκτη του δ΄ τριµήνου 2011, παρουσίασε αύξηση κατά 3,6%.
Ειδικότερα, ο δείκτης της οµάδας καταστηµάτων ειδών διατροφής παρουσίασε αύξηση κατά
6,4%, ενώ ο δείκτης της οµάδας καταστηµάτων ειδών εκτός διατροφής και καυσίµων
παρουσίασε αύξηση κατά 0,3%.
Αστοχίες στην είσπραξη οφειλών από µεγαλοοφειλέτες αναγνωρίζει ο Γ. Μαυραγάνης
Πολύ χαµηλό ήταν το ποσοστό ληξιπρόθεσµων οφειλών που εισπράχθηκε µετά τους ελέγχους
που διενεργήθηκαν από την «Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης» του υπουργείου
Οικονοµικών, αρµόδια για την επιδίωξη είσπραξης των οφειλών των 1.500 µεγαλύτερων
οφειλετών. Το χαµηλό ποσοστό είσπραξης αναγνωρίζει ο αρµόδιος για τα φορολογικά έσοδα,
υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος Μαυραγάνης, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη
Βουλή µετά από ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Οδυσσέα Βουδούρη.
Υπερψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία τα άρθρα του επενδυτικού νοµοσχεδίου
Με ευρύτερους προβληµατισµούς για επιµέρους διατάξεις, όπως αυτές για την συµµετοχή των
τραπεζών στην εκποίηση δηµόσιας περιουσίας, υπερψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία στην
Επιτροπή Οικονοµικών, τα άρθρα του νοµοσχεδίου για τα επενδυτικά εργαλεία.
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας, δεσµεύτηκε να εξετάσει
επιµέρους παρατηρήσεις και να επιφέρει ενδεχοµένως και νέες αλλαγές στο νοµοσχέδιο, µέχρι
τη συζήτησή του στην Ολοµέλεια της Βουλής την προσεχή εβδοµάδα.
Παράλληλα, η κυβέρνηση υλοποίησε την απόφασή της να αποσυρθεί η επίµαχη ρύθµιση για τη
δραστική µείωση των προστίµων και των προσαυξήσεων των εγκαλουµένων για φορολογικές
παραβάσεις µέχρι το φορολογικό έτος 2008 - µια διάταξη που προκάλεσε δριµύτατα σχόλια
κατά
την
επεξεργασία
του
νοµοσχεδίου
στην
Επιτροπή.
Ο ΣΥΡΙΖΑ επέµεινε στον προβληµατισµό για τις νέες δυνατότητες που δίνονται στα κεφάλαια
επιχειρηµατικών συµµετοχών, προκειµένου να συµβάλλουν στην χρηµατοδότηση ελληνικών
επιχειρήσεων που αδυνατούν σήµερα να εξασφαλίσουν κεφάλαια µέσω τραπεζικού δανεισµού.

∆ιατήρηση του χαρατσιού και το 2013 προτείνει ο Γ.Στουρνάρας
Τη διατήρηση του χαρατσιού στους λογαριασµούς της ∆ΕΗ και το 2013 εισηγείται, σύµφωνα
µε πληροφορίες, ο υπουργός Οικονοµικών Γιάννης Στουρνάρας, προκειµένου να καµφθούν οι
ενστάσεις της τρόικας.
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Ο υπουργός πρότεινε να συνεχιστεί η είσπραξη του ειδικού τέλους ακινήτων µέσω της ∆ΕΗ
µέχρι το τέλος του 2013, σε µια ηπιότερη µορφή, και να ενταχθεί στον σχεδιαζόµενο ενιαίο
φόρο ακινήτων από τις αρχές του 2014.
Απευθυνόµενος σε δηµοσιογράφους στις Βρυξέλλες, ο κ. Στουρνάρας σχολίασε πως δεν
αποκλείεται το ενδεχόµενο «τροποποίησης» του τέλους ακινήτων.
Ερωτηθείς να αποσαφηνίσει τι θα σηµαίνει η τροποποίηση του τέλους, ο υπουργός
Οικονοµικών απάντησε ότι εξετάζεται να γίνει πιο ήπιο.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη ‘Θράκη 2013’
Στην 22η Πανελλήνια Εµπορική Έκθεση ‘Θράκη 2013’, που θα πραγµατοποιηθεί στο ∆ιεθνές
Εκθεσιακό Κέντρο Κοµοτηνής, προτίθεται να συµµετάσχει το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ). Η ‘Θράκη 2013’ θα λάβει χώρα από τις 30 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου.
Τη διοργάνωση των ελληνικών συµµετοχών έχει αναλάβει η ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Στο πλαίσιο της συνεχιζόµενης εκθεσιακής πολιτικής και στήριξης των επιχειρήσεων-µελών
του, το ΒΕΘ παρέχει στα µέλη του τη δυνατότητα συµµετοχής τους στην εν λόγω έκθεση, ε π ι
δ ο τ ώ ν τ α ς, για σταντ 12 τετραγωνικών µέτρων, ως εξής:
1.
2.
3.
4.

Την 1η συµµετοχή µε 100%
Την 2η & 3η συµµετοχή µε 50 %
Την 4η συµµετοχή µε 30%
Την 5η & πλέον συµµετοχή µε προνοµιακή τιµή

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων του ΒΕΘ στα
τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-271-708 και 2310-271-854 µέχρι την Παρασκευή 8 Απριλίου
προκειµένου να τους σταλεί η φόρµα συµµετοχής.
Παράταση ενός έτους στην Πορτογαλία για τη µείωση του ελλείµµατος
Η Πορτογαλία πέτυχε από τους πιστωτές της να έχει στη διάθεσή της έναν επιπλέον χρόνο για
να µειώσει το έλλειµµά της, το οποίο δεν θα πρέπει πλέον να επαναφέρει κάτω από το όριο του
3% πριν από το 2015, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο πορτογάλος υπουργός Οικονοµικών
Βίτορ Γκάσπαρ.
«Τα νέα όρια του ελλείµµατος είναι 5,5% του ΑΕΠ το 2013, 4% το 2014 και 2,5% το 2015»,
δήλωσε ο κ. Γκάσπαρ, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την οποία έδωσε για να παρουσιάσει
τα συµπεράσµατα της έβδοµης τριµηνιαίας εξέτασης των µεταρρυθµίσεων που εφαρµόζει η
Λισαβόνα στο πλαίσιο του προγράµµατος στήριξης ΕΕ-∆ΝΤ.
Οι στόχοι αυτοί είχαν ήδη χαλαρώσει τον περασµένο Σεπτέµβριο και βρίσκονταν ως τώρα στο
4,5% του ΑΕΠ για εφέτος, 2,5% το 2014 και 2% το 2015.
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