31 Μαΐου 2013
2013
Στην Αθήνα ο επικεφαλής του Eurogroup Γερούν Ντάισελµπλουµ
Στην Αθήνα βρίσκεται σήµερα, ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονοµικών της
Ολλανδίας Γερούν Ντάισελµπλουµ προκειµένου να έχει επαφές µε την ελληνική κυβέρνηση. Ο
πρόεδρος του Eurogroup θα έχει συνάντηση µε τον πρωθυπουργό στις 13:00 και εν συνεχεία
θα παρακαθίσει σε γεύµα που θα παραθέσει προς τιµή του ο Αντ.Σαµαράς. Στο γεύµα θα
παρακαθίσουν και οι κ.κ. Ευάγγελος Βενιζέλος και Φώτης Κουβέλης.
Ο Ολλανδός υπουργός Οικονοµικών θα συναντηθεί µε τον Γ.Στουρνάρα στις 15:00 και
αργότερα θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου. O κ. Ντάισελµπλουµ έχει δηλώσει προσφάτως
πως υπάρχουν ενδείξεις ανάκαµψης στην Ελλάδα και ότι είναι αισιόδοξος για τις προοπτικές
της Eυρωζώνης.
Εγκρίνεται σήµερα η εκταµίευση της δόσης των 1,8 δισ. ευρώ από το ∆ΝΤ
Συνεδριάζει σήµερα, Παρασκευή, το Εκτελεστικό Συµβούλιο του ∆ΝΤ για να συζητήσει την
έκθεση προόδου του ελληνικού προγράµµατος που συνέταξε το κλιµάκιο του Ταµείου στην
Αθήνα. Το Εκτελεστικό Συµβούλιο του ∆ΝΤ αναµένεται να αποφασίσει την έγκριση της δόσης
ύψους 1,8 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα.
Στην έκθεση αξιολόγησης του ελληνικού προγράµµατος θα υπογραµµίζεται ότι η Ελλάδα έχει
κάνει πρόοδο στη µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και στη βελτίωση της
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ανταγωνιστικότητάς της, αλλά χρειάζεται να συνεχίσει τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις,
αντιµετωπίζοντας κυρίως το πρόβληµα της φοροδιαφυγής.
YΠ.ΟΙΚ: Παράταση για εταιρικές δηλώσεις εισοδήµατος
Παρατείνονται για 2 έως 4 εβδοµάδες οι προθεσµίες για την υποβολή των δηλώσεων
φορολογίας εισοδήµατος πάσης φύσεως εταιρειών και λοιπών νοµικών προσώπων, που έληγαν
κανονικά σήµερα.
Συγκεκριµένα, µέχρι τη 17η Ιουνίου παρατείνεται η προθεσµία υποβολής ετήσιων δηλώσεων
φορολογίας εισοδήµατος για Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες Εταιρείες, ενώ µέχρι την 28η
Ιουνίου για τις Ανώνυµες Εταιρείες και τις Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης.
Η Ελλάδα έχει αρχίσει να παράγει καλά νέα, λέει η JP Morgan
Η Ελλάδα έχει αρχίσει να παράγει καλά νέα, τα οποία δεν καταγράφονται στα τηλεοπτικά
ρεπορτάζ, σηµειώνει η στρατηγική αναλύτρια για τις αγορές της JP Morgan Asset
Management, Μαρία Πάολα Τόσι, σε άρθρο της στην εφηµερίδα Financial Times.
Ο δείκτης µετοχών του Χρηµατιστηρίου της Αθήνας είχε την καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη
στον τελευταίο χρόνο, καθώς σχεδόν διπλασιάσθηκε από το Μάιο του 2012, αναφέρει στην
αρχή του άρθρου της η αναλύτρια.
Σε πιλοτική εφαρµογή αναµένεται να τεθεί το ηλεκτρονικό τιµολόγιο
Σε πιλοτική εφαρµογή σε φορείς του ∆ηµοσίου αναµένεται να τεθεί µέσα στο προσεχές
διάστηµα το ηλεκτρονικό τιµολόγιο. Ο στόχος είναι από τις αρχές του 2014 όλες οι συναλλαγές
µεταξύ φορέων του ∆ηµοσίου αλλά και των επιχειρήσεων µε τη δηµόσια διοίκηση να γίνονται
µε τη χρήση ηλεκτρονικών τιµολογίων, καταργώντας πλήρως τα χάρτινα.
Το κόστος αναβάθµισης εκτιµάται ότι είναι µικρό, δεδοµένου ότι απαιτείται µία µικρή
παραµετροποίηση των υπαρχόντων εφαρµογών που χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις.
Οι κοινοπραξίες που θα συνεχίσουν στο διαγωνισµό για την ΕΥΑΘ
Τα δύο επενδυτικά σχήµατα που θα συνεχίσουν στη δεύτερη φάση του διαγωνισµού για την
αξιοποίηση της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) επέλεξε, χθες,
το Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ∆).
Πρόκειται για τις κοινοπραξίες SUEZ Environment SAS - ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις ΑΕ και
MEKOROT Development and Enterprise Ltd - Γ. Αποστολόπουλος A.E. Συµµετοχών- MIYA
Water Projects Netherlands BV - ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ABETE.
Σηµειώνεται πως η αποκρατικοποίηση της ΕΥΑΘ δεν αφορά σε πάγια και νερά, ενώ η
τιµολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσει η εταιρεία µετά την αποκρατικοποίηση θα ορίζεται
για την πρώτη πενταετία στη σύµβαση παραχώρησης. Εν συνεχεία θα καθορίζεται από την
Ρυθµιστική Αρχή Υδάτων. Σήµερα σε 23 από τις 27 χώρες της ΕΕ οι εταιρείες ύδρευσης
ελέγχονται από ιδιώτες.
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Σηµαντική αύξηση της απορρόφησης κονδυλίων του ΕΣΠΑ καταγράφει το ΥΠΑΝ
Το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων από την Ελλάδα διαµορφώθηκε σε 56,7% έναντι
49,2% του κοινοτικού µέσου όρου, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις
αρχές Απριλίου 2013.
Η επίδοση της Ελλάδας ήταν 7,5 µονάδες υψηλότερη από τον µέσο όρο της ΕΕ και
κατατάσσεται στην 8η θέση µεταξύ των «27» παρά τις δυσκολίες χρηµατοδότησης, και τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζει το τραπεζικό σύστηµα, σύµφωνα µε ανακοίνωση του
υπουργείου.
Για πιλοτική εφαρµογή µείωσης του ΦΠΑ µιλά ο Μαυραγάνης
Στην επόµενη αξιολόγηση της ελληνικής οικονοµίας από την τρόικα παρέπεµψε ο υφυπουργός
Οικονοµικών Γιώργος Μαυραγάνης το ζήτηµα της µείωσης του ΦΠΑ στην εστίαση στο 13%.
Ο κ. Μαυραγάνης ενηµέρωσε τη Βουλή ότι µέτρο της µείωσης του ΦΠΑ στην εστίαση θα
µπορούσε κατ΄αρχάς να εφαρµοστεί πιλοτικά.
Για το θέµα του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρµανσης, ο υφυπουργός Οικονοµικών, είπε ότι, εν
αναµονή και των στοιχείων του Απριλίου, το υπουργείο σε συνεργασία µε τους κυβερνητικούς
εταίρους θα αξιολογήσει όλα τα δεδοµένα.
Στη Βουλή µεταφέρεται η κόντρα για το αντιρατσιστικό πλαίσιο
Στη Βουλή µεταφέρεται η πολιτική κόντρα που έχει ξεσπάσει για το νοµικό πλαίσιο κατά του
ρατσισµού. Είναι χαρακτηριστικό πως την επόµενη εβδοµάδα θα έχουν κατατεθεί στο
Κοινοβούλιο τέσσερις προτάσεις νόµου, για το ίδιο θέµα, από πέντε κόµµατα.
Νοµικοί κύκλοι εντόπισαν στις προτάσεις Ν∆ και ΠΑΣΟΚ-∆ΗΜΑΡ αρκετές, αλλά όχι
αγεφύρωτες, αποκλίσεις, ενώ έµπειρα κοινοβουλευτικά στελέχη υποστηρίζουν ότι για την
εξέλιξη της υπόθεσης θα παίξει ρόλο ακόµα και η σειρά συζήτησης των προτάσεων στην
Ολοµέλεια. Η κοινή πρόταση νόµου από πλευράς ΠΑΣΟΚ-∆ΗΜΑΡ κατατέθηκε στη Βουλή το
πρωί της Πέµπτης, ενώ αργότερα την ίδια ηµέρα η Νέα ∆ηµοκρατία κατέθεσε την πρότασή της
για τροποποιήσεις στον υφιστάµενο Ν. 927/1979. Τη ∆ευτέρα αναµένεται να κατατεθεί η
πρόταση νόµου του ΣΥΡΙΖΑ.
Συνολικά 23.045 προτάσεις στο πρόγραµµα ‘Ενίσχυσης ΜµΕ’
Συνολικά 23.045 προτάσεις, µε προϋπολογισµό 3.755.971.160,16 ευρώ και δηµόσια
επιχορήγηση ποσού 1.568.084.580,77 ευρώ, υποβλήθηκαν πανελλαδικά για το πρόγραµµα
«Ενίσχυση Μ.µ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης - Τουρισµού –
Εµπορίου & Υπηρεσιών».
Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται σε 456 εκατ. ευρώ και αφορά σε επενδυτικά
σχέδια που θα υλοποιηθούν στις 13 περιφέρειες της χώρας, στους σχετικούς Άξονες των πέντε
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ). Η δηµόσια δαπάνη του προγράµµατος
συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Εθνικό Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
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Για την ∆ιαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων υποβλήθηκαν 4.753 συνολικού
προϋπολογισµού 733.985.098 ευρώ.
Να µην γίνει το Gay Pride Θεσσαλονίκης ζητά ο Ανθιµος
Αντίθετος µε το προγραµµατισµένο για τις 14 και 15 Ιουνίου Φεστιβάλ Υπερηφάνειας (Gay
Pride) στην Θεσσαλονίκη δηλώνει µε ανακοίνωσή του ο µητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ανθιµος,
καλώντας τους Θεσσαλονικείς να κρατήσουν µακριά τα παιδιά τους από την εκδήλωση. Ο κ.
Ανθιµος ζητά από τον δήµαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη να µην επιτρέψει την
πραγµατοποίηση αυτού του «καρναβαλιού», όπως χαρακτηρίζει το Φεστιβάλ Υπερηφάνειας.
Ο µητροπολίτης καλεί τους γονείς να κρατήσουν µακριά τους εαυτούς τους και τα παιδιά τους
από αυτές τις «ανόσιες και αφύσικες εκδηλώσεις». Παράλληλα, συνιστά στους Θεσσαλονικείς
να αποφύγουν κάθε εκδήλωση βίας και συγκρούσεων εντός της τοπικής κοινωνίας, αλλά να
αντιδράσουν δηλώνοντας µόνο την κάθετη αντίρρησή τους για το γεγονός.

4

