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Γ. Στουρνάρας: ∆εν υπάρχουν δηµοσιονοµικές δυνατότητες για ελαφρύνσεις
∆εν υπάρχουν δηµοσιονοµικές δυνατότητες για επέκταση του επιδόµατος θέρµανσης ή για
ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου ξεκαθάρισε, σήµερα το πρωί, ο υπουργός Οικονοµικών
Γιάννης Στουρνάρας, µιλώντας στον ΒΗΜΑ 99,5. Επανέλαβε ότι το 2013 θα είναι δύσκολη χρονιά και
σηµείωσε: «Άλλο ένα χρόνο υποµονή». Ο ίδιος προανήγγειλε πως µε το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο
που θα παρουσιασθεί τον Απρίλιο ή τον Μάιο όσοι συλλαµβάνονται να φοροδιαφεύγουν ή θα
πληρώνουν ή θα πηγαίνουν φυλακή. Σε ότι αφορά στο ενδεχόµενο πολιτικών φιλοδοξιών, ο κ.
Στουρνάρας απάντησε πως «δεν είναι στις άµεσες προτεραιότητές» του.
Έξι στους δέκα βορειοελλαδίτες επιχειρηµατίες βλέπουν χειρότερες µέρες στο επόµενο
εξάµηνο
∆ύσκολες µέρες περνούν οι βορειοελλαδικές επιχειρήσεις, καθώς το 64% των επιχειρηµατιών
δηλώνουν ότι η κατάστασή τους είναι κακή, σύµφωνα µε τον δείκτη Northern Greece Business Index
500 (NGBI 500, www.ngbi500.gr) µεταξύ Νοεµβρίου και ∆εκεµβρίου 2012. Η µέτρηση του NGBI
500 για τον ∆εκέµβριο του 2012 είναι επηρεασµένη από την περιρρέουσα ατµόσφαιρα, καθώς παρά
τις θετικές αποφάσεις για την Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εντούτοις υπάρχει ακόµη πολύς δρόµος
για να φανεί θετικός αντίκτυπος στην πραγµατική οικονοµία. Έτσι ο δείκτης διαµορφώνεται τον
∆εκέµβριο του 2012 στο -49, έναντι -47 τον Νοέµβριο του 2012, -35 τον Οκτώβριο του 2012 και -55
τον περσινό ∆εκέµβριο, όταν και είχε σηµειωθεί η χαµηλότερη ιστορικά επίδοση του NGBI 500.
Κυβερνητικός συντονισµός για την έγκαιρη εκταµίευση της δόσης του Ιανουαρίου
Πλήθος προαπαιτούµενων δράσεων θα πρέπει να υλοποιήσει η Κυβέρνηση έως τις 21 Ιανουαρίου
οπότε ο υπουργός Οικονοµικών Γιάννης Στουρνάρας και οι επικεφαλής της τρόικα θα ενηµερώσουν
το Eurogroup για την πορεία εφαρµογής του νέου Μνηµονίου. Στόχος του κ. Στουρνάρα είναι µέσα
στις επόµενες δύο εβδοµάδες να είναι όλα έτοιµα ώστε να δοθεί στις 21 Ιανουαρίου το «πράσινο
φως» για την εκταµίευση της δόσης των 9,2 δισ. ευρώ. Πάντως, η κυβέρνηση ήδη συντονίζεται ώστε
να επιτευχθούν εγκαίρως όλες οι προαπαιτούµενες δράσεις που θα διασφαλίσουν την καταβολή των
επόµενων τριών δόσεων ύψους 18,2 δισ. ευρώ που αναµένει η Ελλάδα έως τα τέλη Μαρτίου.
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Επιταχύνει το ΤΑΙΠΕ∆ τις διαδικασίες για ∆ΕΠΑ, ΟΠΑΠ και Αστέρα Βουλιαγµένης
Επιταχύνει το Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ∆) τις
προετοιµασίες για τις αποκρατικοποιήσεις καθώς στο πρώτο τρίµηνο 2013 πρέπει να προχωρήσουν
οι διαγωνισµοί για ∆ΕΠΑ, ∆ΕΣΦΑ, ΟΠΑΠ και για τα ακίνητα Αφάντου και Κασσιόπης. Την Τετάρτη
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΤΑΙΠΕ∆ αναµένεται να εγκρίνει τα τεύχη προκήρυξης για την σύµβαση
πώλησης του 33% του ΟΠΑΠ, αλλά και την έναρξη των διαδικασιών για την πώληση του Αστέρα
Βουλιαγµένης, καθώς και ζητήµατα που άπτονται της πώλησης του ποσοστού του ∆ηµοσίου στη
∆ΕΠΑ.
Στην τελική ευθεία η πώληση του ΤΤ
Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία για την πώληση του «υγιούς» χαρτοφυλακίου του
Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου µετά και την υποβολή µη δεσµευτικών προσφορών στην Τράπεζα της
Ελλάδος και το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας από την Εθνική Τράπεζα, τη Eurobank,
την Alpha Bank και την Attica Bank. Οι ενδιαφερόµενοι θα αποκτήσουν το υγιές τµήµα του ΤΤ µετά
τον διαχωρισµό του σε «καλή» και «κακή» τράπεζα, ενώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η διαδικασία
πώλησης είναι πλειοδοτικός διαγωνισµός. Σύµφωνα µε την έκθεση της Τράπεζας Ελλάδος, το ΤΤ θα
χρειαστεί 3,7 δισ. ευρώ για να ανακεφαλαιοποιηθεί, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι το «καλό»
τµήµα θα χρειαστεί κεφαλαιακή ενίσχυση 500 εκατ. ευρώ.
Ορκίζεται σήµερα ο νέος περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας
Πραγµατοποιείται σήµερα στην αίθουσα συνεδριάσεων του περιφερειακού συµβουλίου η ορκωµοσία
του νέου περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα. Στη συνέχεια θα
ακολουθήσει ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, µε θέµα
ηµερήσιας διάταξης την εκλογή τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Μητροπολιτικής
Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της ΠΚΜ. Σηµειώνεται ότι ο κ. Τζιτζικώστας
αναδείχθηκε περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, λαµβάνοντας 33 ψήφους έναντι 17 του ∆ιονύση
Ψωµιάδη, από τους 50 εκλέκτορες της πλειοψηφούσας παράταξης στην περιφέρεια.
Μέχρι την Τρίτη η προθεσµία για τέλη κυκλοφορίας και κατάθεση πινακίδων
Λήγει αύριο η προθεσµία προκειµένου οι πολίτες είτε να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας, είτε να
καταθέσουν τις πινακίδες του οχήµατός τους. Μετά την Τρίτη οι πολίτες θα έρχονται αντιµέτωποι µε
την καταβολή προστίµων. Συγκεκριµένα, θα καλούνται να καταβάλουν το διπλάσιο από το ποσό των
τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στο όχηµά τους.
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