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Εκδήλωση για τις δράσεις του ΕΤΕΑΝ στο ΒΕΘ
Οι δράσεις του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), οι
οποίες προωθούνται μέσω του τραπεζικού συστήματος και είναι προσανατολισμένες
στην κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα
βρεθούν στο επίκεντρο ημερίδας που συνδιοργανώνουν το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) και το ΕΤΕΑΝ.
Η ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Παρουσίαση ενεργών δράσεων του ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την
επιχειρηματικότητα» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 4 Μαρτίου, στις 19.00 μμ.
Στην εκδήλωση, που θα λάβει χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου
(Αριστοτέλους 27, στον τέταρτο όροφο), κεντρικός ομιλητής θα είναι ο πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος του ΕΤΕΑΝ Γιώργος Γεροντούκος.
Ισόβια για Παπαγεωργόπουλο, Λεμούσια, Σαξώνη προτείνει ο εισαγγελέας
Κανένα ελαφρυντικό για τους Βασίλη Παπαγεωργόπουλο, Μιχάλη Λεμούσια και
Παναγιώτη Σαξώνη δεν αναγνώρισε ο πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου
Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Ελαφρυντικά πρότερου έντιμου βίου αναγνώρισε μόνο
για τους δύο διευθυντές της Ταμειακής Υπηρεσίας.
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Ο εισαγγελέας πρότεινε ως ποινές ισόβια κάθειρξη για τους Βασίλη Παπαγεωργόπουλο,
Μιχάλη Λεμούσια και Παναγιώτη Σαξώνη, 17 χρόνια κάθειρξη για τον έναν διευθυντή της
Ταμειακής Υπηρεσίας Θωμά Γκόλα και 12 χρόνια για τον έτερο διευθυντή Γεώργιο
Γκαϊτατζή.
Νωρίτερα ο πρόεδρος της έδρας Γιώργος Αποστολάκης ανακοίνωσε την αθώωση των
τριών πρώην αντιδημάρχων Οικονομικών Μιχάλη Ζορπίδη, Θεόδωρου Αθανάσαρο και
Αναστάσιο Γερογιάννη. Αθώοι κρίθηκαν και όλοι οι κατηγορούμενοι υπάλληλοι των
οικονομικών υπηρεσιών, πλην των δύο πρώην διευθυντών της ταμειακής υπηρεσίας.
Ρίχνει τους τόνους με νέα εγκύκλιο προς τις ΔΟΥ ο Χ.Θεοχάρης
Βομβαρδίζει με εγκυκλίους τους εφοριακούς ο γγ Εσόδων Χ.Θεοχάρης στην προσπάθειά
του να αυξήσει τα έσοδα, που σύμφωνα με τις πληροφορίες στο δίμηνο Ιανουαρίου Φεβρουαρίου καταγράφουν απόκλιση 500 εκατ. ευρώ. Μετά την επιστολή για άσκηση
ποινικών διώξεων κατά εκείνων που οφείλουν πάνω από 5.000 ευρώ, ο κ. Θεοχάρης
εμφανίζεται πιο διαλλακτικός, σημειώνοντας ότι οι ΔΟΥ θα πρέπει να διασφαλίσουν την
εκτέλεση του προϋπολογισμού, ενώ παράλληλα θα πρέπει να στέκονται στο πλευρό των
δοκιμαζόμενων φορολογουμένων.
Συγκεκριμένα, ο γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων επισημαίνει προς τις εφορίες και
τα τελωνεία: «Πρέπει να νιώσουμε τις δυσκολίες τους, δυσκολίες που σε μεγάλο βαθμό
περνάμε και εμείς με τις οικογένειές μας και να τους σταθούμε. Ο ρόλος μας είναι
υποστηρικτικός των φορολογούμενων και οφείλουμε να σταθούμε αρωγοί στο πλάι τους.
Δίπλα στον εργοδότη που δοκιμάζεται. Στο πλευρό του οικογενειάρχη που δυσκολεύεται
και
πιέζεται
καθημερινά»,
αναφέρεται
χαρακτηριστικά
στην
επιστολή.
Οριακά περιορίστηκαν οι τραπεζικές καταθέσεις στην Ελλάδα τον Ιανουάριο
Ισχνή μείωση 0,1% κατέγραψαν οι τραπεζικές καταθέσεις στη χώρα μας τον Ιανουάριο,
έναντι
αύξησης
4,1%
το
Δεκέμβριο
σε
σχέση
με
το
Νοέμβριο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας οι καταθέσεις στα
ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα μειώθηκαν τον Ιανουάριο στα 167,6 δισ ευρώ από 167,8
δισ ευρώ το Δεκέμβριο.
Τα στοιχεία της ΕΚΤ καταδεικνύουν πως στην Ιταλία οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα
μειώθηκαν κατά 2% στα 1,466 τρισ. ευρώ τον Ιανουάριο, ενώ στην Κύπρο υποχώρησαν
κατά από 2,1% στα 47,4 δισ. ευρώ.
Εκτίναξη της ανεργίας στο 30,1% προβλέπει για το 2013 το ΚΕΠΕ
Την εκτίναξη της ανεργίας στο 30,1% το 2013 προβλέπει το Κέντρο Προγραμματισμού
και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) στην τελευταία έκθεσή του για τις «Οικονομικές
Εξελίξεις». Στην έκθεση γίνεται επίσης λόγος για νέες πληθωριστικές πιέσεις το 2013
λόγω των φορολογικών συντελεστών των έμμεσων φόρων και παρά τη βαθιά ύφεση που
πλήττει την οικονομία.
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Το ΚΕΠΕ προτείνει δραστικό κούρεμα του δημοσίου χρέους της Ελλάδας προς τον
επίσημο τομέα (OSI), ακόμη και κατά 40%, ώστε να επιτευχθεί η βιωσιμότητά του από
φέτος (και όχι το 2020), με παράλληλη ρήτρα ΑΕΠ η οποία θα δίνει τη δυνατότητα
ανάκτησης των απωλειών, π.χ. σε βάθος 30 ετών, ανάλογα με τη μεγέθυνση του
ελληνικού
ΑΕΠ.
Ωστόσο, παρά τις δυσμενέστερες προβλέψεις για την ανεργία, το ΚΕΠΕ εκτιμά ότι η
ύφεση θα διαμορφωθεί στο 4,1% του ΑΕΠ, εκτίμηση ελαφρώς πιο αισιόδοξη από αυτή
του προϋπολογισμού του 2012 για ύφεση 4,5% του ΑΕΠ.
Βελτιώθηκε η οικονομική και επιχειρηματική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη τον
Φεβρουάριο
Για τέταρτο συνεχή μήνα βελτιώθηκε η οικονομική και επιχειρηματική εμπιστοσύνη στην
Ευρωζώνη τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε, σήμερα, η
Κομισιόν.
Ο δείκτης οικονομικού κλίματος κατέγραψε μεγαλύτερη του αναμενόμενου άνοδο 1,6%
στο 91,1 τον τρέχοντα μήνα, συνεχίζοντας την ανάκαμψη που ξεκίνησε πέρυσι τον
Νοέμβριο, ανέφερε η Κομισιόν.
Άνοδο κατά 0,36 μονάδες κατέγραψε και ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος και
διαμορφώθηκε στο -0,73, στα επίπεδα του Μαΐου 2012.
Ωστόσο, η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, καθώς αυξήθηκε
κατά μόλις 0,3 ποσοστιαίες μονάδες. Οι καταναλωτές εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι για το
μέλλον της οικονομίας γενικά, αλλά πιο απαισιόδοξοι για την ικανότητά τους να
αποταμιεύσουν το επόμενο 12μηνο.
Κοσμοσυρροή στο Βατικανό για τον αποχαιρετισμό του Πάπα
Χιλιάδες κόσμου συνέρευσαν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό για την
τελευταία ακρόαση του Βενέδικτου ΙΣτ' πριν την αποχώρησή του από την Αγία Έδρα. Ο
Πάπας, αφού έκανε το γύρο της πλατείας πάνω στο γνωστό μικρό όχημα, ευλόγησε το
πλήθος και πραγματοποίησε ομιλία, η οποία διακόπηκε αρκετές φορές από
χειροκροτήματα.
Ο Βενέδικτος είπε πως η παραμονή του στην ηγεσία της Καθολικής Εκκλησίας είχε
στιγμές ευχάριστες αλλά και δύσκολες, λέγοντας πως «κάποιες φορές φαινόταν σαν ο
Κύριος να κοιμόταν» αλλά διαβεβαίωσε πως «ο Κύριος δεν εγκαταλείπει την Εκκλησία».

3

4

