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Στο υψηλότερο επίπεδο της ΕΕ η φορολογία εισοδήµατος στην Ελλάδα, σύµφωνα µε την
Eurostat
Στο υψηλότερο επίπεδο µεταξύ των χωρών της ΕΕ κινείται η φορολογία εισοδήµατος στην
Ελλάδα. Σύµφωνα µε την Eurostat, ο φόρος εισοδήµατος στην Ελλάδα διαµορφώνεται στο
46% το 2013 από 45% το 2000. Στην ΕΕ µειώθηκε κατά 6,5% (από 44,8% σε 38,3%) και στην
ευρωζώνη κατά 3,8% (από 47,1% σε 43,3%).
Από τα στοιχεία της Eurostat προκύπτει επίσης ότι ο εταιρικός φόρος στην Ελλάδα µειώθηκε
κατά 14% (από 40% σε 26%), ενώ στην ΕΕ κατά 8,4% (από 31,9% σε 23,5%) και στην
ευρωζώνη κατά 8,1% (από 34,4% σε 26,5%). Εξάλλου ο ΦΠΑ στην Ελλάδα αυξήθηκε από
18% το 2000 σε 23% το 2013, όταν στην ΕΕ αυξήθηκε από 19,2% σε 21,3% και στην
ευρωζώνη από 18,1% σε 20,4%.
Ψαλίδι 50% σε µισθούς και συντάξεις, σε µία τριετία
Αντιµέτωπους µε δραµατικές µειώσεις µισθών, απολύσεις, λουκέτα και ρεκόρ ανεργίας βρίσκει
τους Έλληνες η εργατική Πρωτοµαγιά. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κατώτατος µισθός στην
Ελλάδα πριν από το 2010 βρισκόταν στο 60% του µέσου ευρωπαϊκού όρου.
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Με τις µειώσεις που έχουν γίνει την τελευταία τριετία το ποσοστό αυτό έχει διαµορφωθεί στο
49%, πράγµα που σηµαίνει ότι ο Έλληνας εργαζόµενος που αµείβεται µε τον κατώτατο µισθό
παίρνει κάτι λιγότερο από τα µισά χρήµατα που εισπράττει ο µέσος Ευρωπαίος στις
αναπτυγµένες
χώρες,
όπως
αναφέρουν
Τα
Νέα.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ και της ΕΕ:
-Από το 2010 έως το τέλος του 2013 µισθωτοί και συνταξιούχοι θα έχουν χάσει το 50% του
εισοδήµατός τους.
-Στο τέλος του 2012 περίπου 3.900.000 άνθρωποι ζούσαν κάτω από το όριο της φτώχειας, από
2.200.000 το 2009.
-Με βάση τα στοιχεία της ΕΕ, οι Έλληνες εργάζονται κάθε χρόνο 160 ώρες περισσότερο σε
σχέση µε τον µέσο όρο της ΕΕ των 15 και, 60 ώρες περισσότερο σε σύγκριση µε την ΕΕ των
27.
Κατασχέσεις καταθέσεων για οφειλές στα ασφαλιστικά Ταµεία
Την κατάσχεση των καταθέσεων όλων όσων χρωστούν στα ασφαλιστικά Ταµεία, εφόσον το
ποσό των «χρηµατικών τους διαθεσίµων» επαρκεί για να ξεπληρώσουν τις οφειλές τους,
προβλέπει διάταξη που εντάχθηκε στο πολυνοµοσχέδιο, αιφνιδιάζοντας δυσάρεστα χιλιάδες
επαγγελµατίες.
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την ‘Ηµερησία’, οι προσθήκες προβλέπουν πως για χρέη προς τα
Ταµεία άνω των 5.000 ευρώ, οι οφειλέτες, προκειµένου να ενταχθούν σε ρύθµιση, θα πρέπει να
αποδείξουν ότι µπορούν να ανταποκριθούν στο ύψος της δόσης, εφόσον προσκοµίσουν τα
απαραίτητα στοιχεία που να αποδεικνύουν την αδυναµία εξόφλησης των οφειλών τους.
Στη ρύθµιση των 12 δόσεων εντάσσονται τα χρέη άνω των 50.000 ευρώ, αντί των 150.000
ευρώ, που προέβλεπε η αρχική ρύθµιση, και τα χρέη άνω των 75.000 ευρώ (αντί των 300.000
ευρώ) εντάσσονται στη ρύθµιση των 48 δόσεων. Θα πρέπει, επιπλέον των παραπάνω
στοιχείων, να υπάρχει εµπράγµατη εξασφάλιση της οφειλής µε την ακίνητη περιουσία του
οφειλέτη.
Πρωτογενές πλεόνασµα 970 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίµηνο του έτους
Το πρωτογενές πλεόνασµα της γενικής κυβέρνησης διαµορφώθηκε στα 967 εκατ. ευρώ στο α'
τρίµηνο του έτους έναντι 2,382 δισ. ευρώ το ίδιο διάστηµα πέρυσι.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του υπουργείου Οικονοµικών, η συρρίκνωση του πρωτογενούς
πλεονάσµατος οφείλεται στην καταβολή ποσού ύψους 1,28 δισ. ευρώ στο α' τρίµηνο για
ληξιπρόθεσµες οφειλές του ∆εκεµβρίου 2012.
Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασµών σχεδιάζει το υπουργείο Οικονοµικών
Ηλεκτρονική πλατφόρµα για την ανταλλαγή στοιχείων µεταξύ των τραπεζών και των
εποπτικών αρχών που ασχολούνται µε την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς
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και του ξεπλύµατος µαύρους χρήµατος θα εγκαταστήσει στο Σ∆ΟΕ έως το Σεπτέµβριο το
υπουργείο Οικονοµικών.
Το Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασµών, όπως θα λέγεται το σχετικό σύστηµα, θα θεσµοθετηθεί
µε νοµοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή εντός του Ιουνίου. Μέσω του συστήµατος αυτού
θα ανταλλάσσονται συγκεκριµένα στοιχεία καταθετών που εµπλέκονται σε παράνοµες
δραστηριότητες και οι φοροελεγκτές θα έχουν άµεση πρόσβαση στους λογαριασµούς ατόµων
που θεωρούνται ύποπτοι για φοροδιαφυγή, παράνοµο πλουτισµό, διαφθορά, διακίνηση και
ξέπλυµα µαύρου χρήµατος.
Το σωσίβιο της µικροπίστωσης ρίχνει η ΕΕ στις ελληνικές επιχειρήσεις
Τη δυνατότητα να λαµβάνουν µικροδάνεια έως 10.000 ευρώ από τις τράπεζες χωρίς να
απαιτούνται εµπράγµατες εξασφαλίσεις θα έχουν στο προσεχές µέλλον οι ελληνικές
επιχειρήσεις.
Τα υπουργεία Ανάπτυξης και Οικονοµικών σε συνεργασία µε την Οµάδα ∆ράσης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα εξετάζουν την παρούσα περίοδο τροποποιήσεις στο
νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο, ώστε να διευκολυνθούν οι επιλογές µικροχρηµατοδότησης
των επιχειρήσεων τόσο µέσω τραπεζών, όσο και µέσω µη τραπεζικών χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων.
Από την 1η Μαΐου σε εφαρµογή το νυχτερινό ρεύµα
Το θερινό ωράριο για το νυχτερινό ρεύµα της ∆ΕΗ τίθεται σε εφαρµογή από την προσεχή
Τετάρτη, 1η Μαΐου. Το ωράριο κατά τη θερινή περίοδο (από 1η Μαΐου 2013 έως 31η
Οκτωβρίου 2013) είναι συνεχές, από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, ενώ κατά τους
χειµερινούς µήνες ισχύει διακεκοµµένο ωράριο για τη µειωµένη χρέωση (6 ώρες τη νύχτα και 2
το µεσηµέρι).
Το πάγιο του νυχτερινού ρεύµατος είναι 2 ευρώ το τετράµηνο, ενώ οι κιλοβατώρες
ανεξαρτήτως ύψους κατανάλωσης χρεώνονται µε 0,06610 Euro/kWh.
Καµία προσφορά για τη µαρίνα στον ΟΛΘ
Ούτε µία δεσµευτική προσφορά δεν κατατέθηκε για τη δηµιουργία και λειτουργία µαρίνας
σκαφών αναψυχής στο λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Χθες έληξε και η δεύτερη παράταση που είχε
δοθεί από την ΟΛΘ Α.Ε., στους δύο υποψήφιους που είχαν περάσει στη δεύτερη φάση του
διαγωνισµού, δηλαδή της Lamda Development και την κοινοπραξία Άκτωρ ΑΤΕ, ΑΚΤΕVEGA, Cosmos Yachting και Marina Kroslin GMBH.
Ωστόσο, οι ενδιαφερόµενοι δεν προχώρησαν στην υποβολή προσφορών, επικαλούµενοι τις
δυσκολίες που έχουν δηµιουργήσει, σε ό,τι αφορά στη γενικότερη εξασφάλιση επενδυτικών
κεφαλαίων, οι καθυστερήσεις στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
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Τέσσερις οι ενδιαφερόµενοι για την ΕΥΑΘ
Τέσσερις φέρονται να είναι οι ενδιαφερόµενοι για το 51% της ΕΥΑΘ ΑΕ. Σύµφωνα µε
πληροφορίες πρόκειται για τη γαλλική Suez από κοινού µε τον Ελλάκτωρα, τη ΓΕΚ µαζί µε
τον επιχειρηµατία Γιώργο Αποστολόπουλο του οµίλου Ιατρικό Αθηνών και εξειδικευµένη
εταιρεία του Ισραήλ, τον µεγαλοµέτοχο του ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη ο οποίος όµως κατέρχεται
χωρίς εταιρεία του κλάδου ύδρευσης µε την Κίνηση 136 που είναι ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ και αντιπροτείνει την κοινωνική διαχείριση µέσω συνεταιρισµών.
Εταιρείες όπως οι Veolia και Aqualia, που είχαν συµµετάσχει µέσω κοινοπρακτικών σχηµάτων
στον διαγωνισµό του 2009) δεν υπέβαλαν προσφορές.
Πιο φθηνό το κόστος του πασχαλινού τραπεζιού
Οικονοµικότερο σε σχέση µε πέρυσι θα είναι φέτος το κόστος του πασχαλινού τραπεζιού. Η
Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου προέβη σε διερεύνηση του κόστους του
πασχαλινού τραπεζιού µε τιµοληψίες σε σούπερ µάρκετ, λαϊκές – δηµοτικές αγορές και την
Κεντρική Αγορά Αθηνών και διαπίστωσε πως το µέσο κόστος του φετινού πασχαλινού
τραπεζιού, υπολογίζεται περίπου στα 99 ευρώ (98,95) για µία πενταµελή οικογένεια, µειωµένο
κατά 3,35% σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο, όπου το αντίστοιχο κόστος του
ανερχόταν στα 102 ευρώ (102,38).
Οι τιµές των βασικών ειδών διατροφής (λαχανικά – κρεατικά) εµφανίζουν µία πτωτική τάση η
οποία προσεγγίζει το 7,85%.
Ο Βασίλης Κορκίδης νέος πρόεδρος του ΕΒΕΠ
Τη Μ. ∆ευτέρα 29 Απριλίου 2013, πραγµατοποιήθηκε η συνεδρίαση του δ.σ. του Εµπορικού
και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πειραιά (ΕΒΕΠ), κατά τη διάρκεια της οποίας τα µέλη του
ανέδειξαν, έπειτα από σχετική ψηφοφορία, τον Βασίλη Κορκίδη ως πρόεδρο του ΕΒΕΠ, ενώ
τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη µνήµη του εκλιπόντα προέδρου Γεώργιου Κασιµάτη.
Ο α΄ αντιπρόεδρος του ΕΒΕΠ ∆ηµήτρης Μαθιός, στην αρχή της διαδικασίας ανακάλεσε την
υποψηφιότητά του για το αξίωµα του προέδρου, στο όνοµα της σύµπνοιας και της ενότητας
των µελών. Η απόφαση του αυτή έτυχε της γενικής επιδοκιµασίας του σώµατος. Εποµένως, σε
σύνολο 60 ψηφισάντων, ο κ. Κορκίδης εξελέγη νέος πρόεδρος µε 53 ψήφους ενώ 6 ήταν τα
λευκά ψηφοδέλτια και 1 άκυρο.
Ο Θεόδωρος Αµπατζόγλου νέος διοικητικής του ΟΑΕ∆
Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρµακευτικού Συλλόγου και πρώην διοικητής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Θεόδωρος Αµπατζόγλου αναλαµβάνει νέος διοικητής του Οργανισµού Απασχόλησης
Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆), στη θέση του Ηλία Κικίλια, µε απόφαση του υπουργού
Εργασίας Γιάννη Βρούτση.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο υπουργός Επικρατείας ∆ηµήτρης Σταµάτης είχε επικοινωνία µε
την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και τη ∆ΗΜΑΡ σχετικά µε την πρόθεση της κυβέρνησης να
προχωρήσει στην αντικατάσταση του κ. Κικίλια. Πηγές του ΠΑΣΟΚ διέψευδαν πληροφορίες
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ότι υπήρξε επικοινωνία του υπουργού Επικρατείας µε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για θέµα
ανασχηµατισµού, λέγοντας ότι πρόκειται για «φανταστικά πράγµατα».
Σηµείωναν δε ότι οι πολιτικοί αρχηγοί που στηρίζουν την κυβέρνηση συζητούν µόνο µεταξύ
τους για τέτοια θέµατα.
Στόχος η επάνοδος της Eurobank στον ιδιωτικό τοµέα, λέει ο Τ.Χριστοδούλου
Στόχος της νέας, πλήρως ανακεφαλαιοποιηµένης από το ΤΧΣ, Eurobank, θα είναι η
αναδιοργάνωσή της, ώστε σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα να προσελκύσει επενδυτές, δήλωσε,
µεταξύ άλλων, σήµερα ο πρόεδρος της τράπεζας, Τίµος Χριστοδούλου, µιλώντας στη γενική
συνέλευση των µετόχων.
Η Eurobank αποτελεί την πρώτη µεγάλη συστηµική τράπεζα που ανακεφαλαιοποιείται πλήρως
από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο µετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας θα κατέχει πάνω από το 90% του µετοχικού της κεφαλαίου, επισήµανε ο κ.
Χριστοδούλου. Το ΤΧΣ προφανώς θα προσθέσει και άλλες µικρές τράπεζες στο δυναµικό της
νέας Eurobank, είπε ο κ. Χριστοδούλου.
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