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Επιχειρηματική αποστολή στο Βελιγράδι, το πρώτο δεκαήμερο Ιουνίου
Στοχεύοντας στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων-μελών του και στη
στήριξη των ελληνικών εμποροοικονομικών συμφερόντων σε αγορές- στόχους το
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης καλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν στην
επιχειρηματική αποστολή που πρόκειται να διοργανώσει στο Βελιγράδι, σε συνεργασία
με το γραφείο της αναπληρώτριας γενικής γραμματέως Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων &
Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείου Εξωτερικών.
Η αποστολή που θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, αφορά τους
Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς δομικών υλικών και
γενικότερα στον κατασκευαστικό κλάδο, με στόχο να πάρουν μέρος σε αυτή την
προσπάθεια διερεύνησης της δυνατότητας πιθανής συνεργασίας μεταξύ των
επιχειρηματιών των δύο χωρών.
Το πρόγραμμα των προκαθορισμένων συναντήσεων θα καταρτισθεί από το υπουργείο
Εξωτερικών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, μέχρι την Τετάρτη 22 Μαΐου, στο
γραφείο της αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέως Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και
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Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείου Εξωτερικών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310379478 και e-mail: groeybe@mfa.gr.
Έρχεται ρύθμιση για συμψηφισμό ΦΠΑ ιδιωτών-Δημοσίου
Νέα ρύθμιση - ανάσα, με την οποία θα επιτρέπεται ο συμψηφισμός των ποσών ΦΠΑ που
χρωστούν οι επιχειρήσεις προς το Δημόσιο με το ΦΠΑ που τους οφείλει ολόκληρος ο
δημόσιος τομέας σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Ημερησίας, η ρύθμιση θα προβλέπει την επέκταση του
συμψηφισμού οφειλών ΦΠΑ από τον στενό δημόσιο τομέα που ισχύει σήμερα σε
ολόκληρο τον δημόσιο τομέα. Δηλαδή, θα συμψηφίζονται τα ποσά ΦΠΑ που οφείλουν σε
επιχειρήσεις οι φορείς και οργανισμοί της γενικής κυβέρνησης (ΔΕΚΟ, ασφαλιστικά
ταμεία, νοσοκομεία, τοπική αυτοδιοίκηση, ΝΠΙΔ κ.ά.) με το ΦΠΑ που χρωστούν στο
Δημόσιο οι επιχειρηματίες.
Αυτό σημαίνει ότι αν ένας επιχειρηματίας οφείλει στην εφορία ΦΠΑ από τις συναλλαγές
του ύψους 5.000 ευρώ και ταυτόχρονα ένας δήμος του οφείλει ΦΠΑ 4.000 ευρώ τότε οι
ΔΟΥ θα συμψηφίζουν την οφειλή, με την απαίτηση ο επιχειρηματίας να καταβάλει στην
εφορία τη διαφορά, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 1.000 ευρώ.
Τριγμοί στον κυβερνητικό συνασπισμό για το πρόγραμμα των 400.000 ανέργων
Νέες αναταράξεις στον κυβερνητικό συνασπισμό προκαλεί η απόφαση του υπουργού
Εργασίας Γιάννη Βρούτση να απομακρύνει τον διοικητή του ΟΑΕΔ Ηλία Κικίλια.
Από το Μέγαρο Μαξίμου καταλογίζεται στον κ. Κικίλια «αδυναμία συνεργασίας» και
«αυτονόμηση», ενώ από την πλευρά της Ιπποκράτους και της Αγίου Κωνσταντίνου
εξαπολύονται βολές κατά του πρωθυπουργικού επιτελείου για προσπάθεια απόλυτου
ελέγχου του Οργανισμού που διαχειρίζεται το πρόγραμμα απασχόλησης 400.000
ανέργων.
Διήμερη προθεσμία στην Emma Delta να βελτιώσει την προσφορά για τον ΟΠΑΠ
Προθεσμία μέχρι το πρωί της Πέμπτης έχει πάρει το ελληνοτσεχικό fund Emma Delta Ltd,
που υπέβαλε τη μοναδική έγκυρη προσφορά για το πακέτο στον ΟΠΑΠ, προκειμένου να
βελτιώσει την προσφορά της.
Το τίμημα που φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να προσέφερε το fund είναι περίπου
στα 622 εκατ. ευρώ και το ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των
χρηματοοικονομικών συμβούλων (Deutsche Bank και NBG Securities) και την αποτίμηση
του μεριδίου από τον ανεξάρτητο αποτιμητή (Duff & Phelps), να ζητήσει την υποβολή
νέας προσφοράς. Μοναδικός έτερος μνηστήρας ήταν η Third Point, η προσφορά της
οποίας αποφασίστηκε ομόφωνα να μην αποσφραγιστεί επειδή είχε υποβληθεί υπό
αίρεση.
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Πενταετείς άδειες παραμονής για επενδύσεις σε ελληνικά ακίνητα
Πενταετείς άδειες παραμονής στην Ελλάδα περιλαμβάνονται στις δράσεις του
υπουργείου Ανάπτυξης και του Invest in Greece για τη διευκόλυνση ξένων υπηκόων που
θέλουν να επενδύσουν σε ελληνικά ακίνητα.
Ειδικότερα, δίνεται η δυνατότητα σε υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι προβαίνουν σε
αγορά ή δεκαετή χρονομεριστική μίσθωση ακινήτων ύψους 250.000 ευρώ και άνω, να
λάβουν πενταετή άδεια παραμονής, με δυνατότητα ανανέωσης για τους ίδιους και τα
μέλη της οικογένειάς τους.
Σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από το ΥΠΑΝ και το Invest in Greece αναφέρθηκε ότι
είναι υψηλό το εκπεφρασμένο ενδιαφέρον Ρώσων, Κινέζων για την ελληνική αγορά
ακινήτων. Στόχος του μέτρου με τις ειδικές άδειες παραμονής είναι να επενδύσουν
άνθρωποι για περισσότερο καιρό στη χώρα μας, τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Νότης
Μηταράκης και διευκρίνισε ότι δεν δίνεται άδεια εγκατάστασης και εργασίας, ούτε
υπολογίζονται αυτά τα έτη παραμονής για την απόκτηση ιθαγένειας.
Στο 10% του ΑΕΠ το έλλειμμα του προϋπολογισμού
Στο 10% του ΑΕΠ διαμορφώθηκε το έλλειμμα του προϋπολογισμού το 2012, ενώ το
δημόσιο χρέος στο 156,9% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε, χθες, η
Eurostat για τα δημόσια οικονομικά στην Ευρωζώνη και την ΕΕ το προηγούμενο έτος.
Σημειώνεται ότι αν αφαιρεθεί ποσό 7,7 δισ. ευρώ (4% του ΑΕΠ) που διατέθηκαν για τη
στήριξη των ελληνικών τραπεζών, τότε το δημοσιονομικό έλλειμμα ήταν πέρυσι 6% του
ΑΕΠ (ή 11,6 δισ. ευρώ), στοιχείο που υπολογίζει ως σημαντικότερο και η τρόικα.
Το 2011 το κρατικό χρέος ήταν 170,3% του ΑΕΠ και 148,3% το 2010. Στο σύνολο των 27
χωρών της ΕΕ, το υψηλότερο έλλειμμα πέρυσι είχαν η Ισπανία (10,6%), η Ελλάδα (10%),
η Ιρλανδία (7,6%), η Πορτογαλία (6,4%), η Κύπρος και η Βρετανία (6,3%).
Απεργούν σήμερα οι εφοριακοί
Εικοσιτετράωρη απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι εφοριακοί σε όλη την χώρα,
ζητώντας διάλογο με την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών για να συζητηθούν
πρώτον οι αλλαγές που επιφέρει στον κλάδο τους το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το
οποίο θα κατατεθεί τον Μάιο στην Βουλή, και, δεύτερον, μέτρα που θα προκρίνουν τη
διαφάνεια, την αξιοκρατία και τη δημόσια λειτουργία όλου του ελεγκτικού μηχανισμού.
Τσοχατζόπουλος: Είμαστε άδικα στη φυλακή
«Ασκήθηκε σε βάρος μου κρατική βία», είπε, χθες, ο Άκης Τσοχατζόπουλος σε
παρέμβασή του ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, αρνούμενος τις
κατηγορίες εναντίον του. Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ ζήτησε να αποφυλακιστεί η
σύζυγός του, Βίκυ Σταμάτη για ανθρωπιστικούς λόγους.
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«Είμαστε άδικα στη φυλακή εγώ και η σύζυγός μου» είπε. Κατά τη διάρκεια της
παρέμβασή τους, ο κ.Τσοχατζόπουλος αναρωτήθηκε γιατί τόσο καιρό δεν έγινε έρευνα
για το ποιος έχει την κεντρική ευθύνη για τις αγορές εξοπλιστικών προγραμμάτων. Ο
συγκατηγορούμενός του Νίκος Ζήγρας κατηγόρησε τον Άκη Τσοχατζόπουλο ότι τον
έμπλεξε στην υπόθεση, ζήτησε συγγνώμη και την επιείκεια του δικαστηρίου.
Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες εις βάρος τους. Το δικαστήριο
διέκοψε τις εργασίες του και θα συνεχίσει την Τετάρτη 8 Μαΐου.
Απήχθησαν ο μητροπολίτης Χαλεπίου Παύλος και ο επίσκοπος Μαρωνιτών
Ιωάννης
Θύματα απαγωγής έχουν πέσει, σύμφωνα με πληροφορίες, ο μητροπολίτης Χαλεπίου
Παύλος και ο επίσκοπος των Μαρωνιτών Ιωάννης. Η απαγωγή σημειώθηκε στα σύνορα
Τουρκίας και Συρίας. Κατά πληροφορίες, νεκροί είναι ο οδηγός και ο διάκονος του
μητροπολίτη.
Όπως μεταδίδει το Reuters, οι δύο ιεράρχες απήχθησαν από ένοπλους αντάρτες στη
διαδρομή προς το Χαλέπι, όπου κατευθύνονταν στο πλαίσιο ανθρωπιστικής αποστολής.
Σύμφωνα με πληροφορίες το σύνολο του μηχανισμού του υπουργείου Εξωτερικών στην
περιοχή και η Κεντρική Υπηρεσία έχουν κινητοποιηθεί.
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