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Παράταση έως 16 Μαΐου στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τους μικρομεσαίους
Ολιγοήμερη παράταση δόθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης, μετά και τις επανειλημμένες
εκκλήσεις της αγοράς, στην καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των
αιτήσεων
στο
πρόγραμμα
«Ενίσχυση
Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων
που
δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών», του
ΕΣΠΑ.
Συγκεκριμένα η η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων
παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη, 16 Μαΐου, και ώρα 17.00, μόνο για όσους υποψηφίους
θα έχουν ανοίξει κωδικό στο Πληροφοριακό Σύστημα μέχρι τη λήξη της αρχικής
προθεσμίας, δηλαδή σήμερα, Παρασκευή, 10 Μαΐου, ώρα 17.00.
Σημειώνεται ότι το ΒΕΘ σε χθεσινή του ανακοίνωση με την οποία ζητούσε παράταση της
προθεσμίας των δηλώσεων για ένταξη των ΜμΕ στο εν λόγω πρόγραμμα, ανέφερε ότι «η
παράταση, δεν κοστίζει, αντίθετα προωθεί την στρατηγική για την ενίσχυση των ΜμΕ και
την ανάπτυξη της οικονομίας».
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Πρωτογενές έλλειμμα 330 εκατ. ευρώ του κρατικού προϋπολογισμού στο
τετράμηνο
Στα 330 εκατομμύρια ευρώ διαμορφώνεται το πρωτογενές έλλειμμα του κρατικού
προϋπολογισμού το τετράμηνο Ιανουάριος-Απρίλιος. Σύμφωνα με τα προσωρινά
στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, ο κρατικός προϋπολογισμός εμφάνισε
πρωτογενές έλλειμμα 330 εκατ. ευρώ στο τετράμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου, έναντι
πρωτογενούς ελλείμματος 1,7 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα πέρυσι. Στα στοιχεία δεν
περιλαμβάνονται οι τόκοι για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους.
Σε υψηλό 3,5 ετών ανήλθε τον Απρίλιο ο δείκτης οικονομικού κλίματος
Στις 89,2 μονάδες διαμορφώθηκε τον Απρίλιο ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην
Ελλάδα από 88,1 μονάδες το Μάρτιο φθάνοντας στην υψηλότερη τιμή των τελευταίων 3
1/2 ετών, σύμφωνα με την έρευνα οικονομικής συγκυρίας του Ιδρύματος Οικονομικών
και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Η έρευνα του ΙΟΒΕ για τον Απρίλιο καταδεικνύει ότι
ορισμένοι από τους ευνοϊκούς παράγοντες που καταγράφηκαν τους τελευταίους μήνες
στις επιχειρηματικές δραστηριότητες τείνουν να παγιωθούν, επιβεβαιώνοντας τη
σταδιακή σταθεροποίηση των δυνάμεων αναστροφής των πτωτικών τάσεων του
παρελθόντος.
Η νέα βελτίωση εκπορεύεται κυρίως από τις προσδοκίες που δημιούργησε η
επανεκκίνηση των οδικών αξόνων στον τομέα των κατασκευών δημόσιων έργων αλλά
και από τη ρευστοποίηση αποθεμάτων στη βιομηχανία. Στο λιανικό εμπόριο κατεγράφη
ήπια υποχώρηση της απαισιοδοξίας ενόψει του Πάσχα.
Νέες παρεμβάσεις για το άνοιγμα επαγγελμάτων και αγορών προωθεί η
κυβέρνηση
Από τα 343 κλειστά επαγγέλματα το 72% έχει απελευθερωθεί πλήρως και απομένει, το
αμέσως επόμενο διάστημα, η λήψη νομοθετικών δράσεων για την απελευθέρωση
ορισμένων ειδικοτήτων, άρα, έχει επιτευχθεί το μεγαλύτερο μέρος της επιδιωκόμενης
απελευθέρωσης, τόνισαν οι υπουργοί Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας και Ανάπτυξης,
Κωστής Χατζηδάκης, σε κοινή συνέντευξη Τύπου.
Αναλύοντας τα οφέλη για την οικονομία και την απασχόληση από το άνοιγμα των
αγορών και των επαγγελμάτων, οι δύο υπουργοί προανήγγειλαν νέο κύκλο νομοθετικών
παρεμβάσεων για «άνοιγμα» επαγγελμάτων και αγορών που δεν εντάσσονται στις
μνημονιακές υποχρεώσεις. Όπως σημείωσε ο κ. Στουρνάρας το Κέντρο Προγραμματισμού
και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) ετοιμάζει νέα μελέτη για 20 επαγγέλματα. Από την
πλευρά του ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης επισήμανε και ότι τις επόμενες
ημέρες θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο με το νέο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς.
Στα 2,8 δισ. ευρώ τα κέρδη α' τριμήνου της Alpha Bank
Στα 2,87 δισ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Alpha Bank στο πρώτο τρίμηνο 2013,
έναντι ζημιών 313,2 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα 2012, κυρίως λόγω της θετικής
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συνεισφοράς των 2,6 δισ. ευρώ που προκύπτει από την αρχική θετική επίπτωση από την
ενοποίηση της Εμπορικής Τραπέζης. Τα καθαρά αποτελέσματα, εξαιρουμένης της
πιστωτικής υπεραξίας, διαμορφώθηκαν σε 244,3 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνουν (θετικό)
Φόρο Εισοδήματος 472,7 εκατ. ευρώ.
Μείωση 11,5% στις τιμές των διαμερισμάτων το πρώτο τρίμηνο
Μείωση της τάξεως του 11,5% σημείωσαν οι τιμές των διαμερισμάτων το πρώτο τρίμηνο
του 2013, καθώς η αγορά ακινήτων παραμένει σε τροχιά βαθιάς ύφεσης, σύμφωνα με τα
στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Τράπεζα της Ελλάδος. Στο σύνολο του 2012, οι
τιμές υποχώρησαν κατά 11,7%, έναντι 5,5% το 2011. Η μείωση των τιμών το α΄τριRμηνο
του 2013 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012 ήταν 10,8% για τα «νέα»
διαμερίσματα (ηλικίας έως 5 ετών) και 11,9% για τα «παλαιά» (άνω των 5 ετών).
Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι οι τιμές των
διαμερισμαR των το α΄τριRμηνο του 2013 ηR ταν μειωμεR νες καταR 12,6% στην ΑθηR να, 8,2%
στη Θεσσαλονίκη, 11% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 10,9% στις λοιπές περιοχές της
χώρας. Για το σύνολο του 2012, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, η μείωση των τιμών
στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2011 ήταν 11,8%, 13,4%, 10,9% και 11,7% αντίστοιχα.
Θρίλερ με τις Πανελλαδικές
Δεύτερη προσπάθεια για να λάβει απόφαση σχετικά με την κήρυξη απεργίας μέσα στις
Πανελλαδικές Εξετάσεις θα καταβάλει σήμερα, Παρασκευή το ΔΣ της ΟΛΜΕ. Η
μαραθώνια συνεδρίαση της Πέμπτης διεκόπη, ενώ η απόφαση για την κινητοποίηση
ουσιαστικά είχε ληφθεί (κατά πλειοψηφία), όταν συνδικαλιστής του ΠΑΜΕ μετέφερε μια
πληροφορία, που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και οδήγησε σε υπαναχώρηση τη
ΔΑΚΕ και την ΠΑΣΚΕ.
Η απόφαση που ουσιαστικά είχε ληφθεί κατά πλειοψηφία, με 9 μέλη του ΔΣ να
τάσσονται υπέρ έναντι 2 (του ΠΑΜΕ) να καταψηφίζουν, προέβλεπε 24ωρη απεργία τις
17 Μαΐου (πρώτη ημέρα των εξετάσεων) και πενθήμερη κινητοποίηση στη συνέχεια, από
20 Μαΐου.
Οριστικοποιείται ο κατάλογος των υπό κατάργηση ή συγχώνευση φορέων
Εντός της ημέρας αναμένεται να αποσταλεί από τον υπουργό Επικρατείας Δημήτρη
Σταμάτη, που έχει αναλάβει το συντονισμό του εγχειρήματος, προς τους υπουργούς,
επιστολή με την οποία θα καλούνται σε μία εβδομάδα να καταθέσουν συγκεκριμένες
προτάσεις για τους φορείς που μπορούν να καταργηθούν.
Από τον κατάλογο των φορέων αυτών που θα καταργηθούν ή θα συγχωνευθούν
προκύπτει η βασική δεξαμενή για τις 2.000 απολύσεις που έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση
με την τρόικα να πραγματοποιηθούν έως τον Ιούνιο. Όπως επισημαίνουν Τα Νέα, αγκάθι
εξακολουθούν να αποτελούν τα προσκόμματα από διάφορους υπουργούς, οι οποίοι
επιχειρούν να διασώσουν εποπτευόμενους φορείς τους, επικαλούμενοι μεταξύ άλλων ότι
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διαχειρίζονται κονδύλια του ΕΣΠΑ ή ότι οι εργασίες που επιτελούν δεν μπορούν να
μεταφερθούν σε άλλες υπηρεσίες.
Αποζημίωση δικαιούνται και όσοι απολύονται λόγω λουκέτου
Την νόμιμη αποζημίωσή τους δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι ακόμα και αυτοί που
απολύθηκαν από επιχειρήσεις λόγω «λουκέτου» σύμφωνα με απόφαση του Εργατικού
Τμήματος του Αρείου Πάγου.
Ειδικότερα, το Εργατικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, ανατρέποντας εφετειακή απόφαση,
δικαίωσε οδηγό αγροτικής συνεταιριστικής οργάνωσης, ο οποίος απολύθηκε μετά το
κλείσιμό της, χωρίς όμως να του καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση, καθώς η
συνεταιριστική οργάνωση επικαλέστηκε λόγους ανωτέρας βίας.
Μειωμένος κατά 20% ο τζίρος το Πάσχα για τους εμπόρους της Θεσσαλονίκης
Οι έμποροι της Θεσσαλονίκης κατέγραψαν μέση μείωση του τζίρου κατά 20% τις ημέρες
του Πάσχα σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα τουλάχιστον με έρευνα του Εμπορικού
Συλλόγου (ΕΣΘ) σε δείγμα 100 εμπορικών καταστημάτων, στην περίοδο της Μ.
Εβδομάδας. Το γεγονός ότι το φετινό Πάσχα ήταν το πρώτο κατά το οποίο δημόσιοι
υπάλληλοι και συνταξιούχοι δεν πήραν δώρο, φαίνεται ότι έριξε την αγορά σε ακόμη
χαμηλότερα επίπεδα.
Και αυτό, παρά το ότι σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες με καταστήματα στο ιστορικό κέντρο
της Θεσσαλονίκης δήλωσαν ότι είχαν έσοδα από τουρίστες, που έκαναν αγορές από τις
επιχειρήσεις τους, αντισταθμίζοντας ενδεχομένως, ως προς έναν βαθμό, την απώλεια των
ελλήνων καταναλωτών. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την έρευνα του ΕΣΘ, το 76% των
ερωτηθέντων δήλωσε απογοητευμένο από την αγοραστική κίνηση κατά τις ημέρες του
Πάσχα, με μέση πτώση τζίρου 20%. Ποσοστό 24% εξέφρασε, αντίθετα, την ικανοποίησή
του από τον τζίρο που έκανε γιατί τουλάχιστον παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.
Ξεπέρασαν τους 1.000 οι νεκροί στην Ντάκα
Στους 1.000 έχει φθάσει ο αριθμός των νεκρών μετά την κατάρρευση του πολυώροφου
κτηρίου όπου στεγάζονταν εργοστάσια παραγωγής ενδυμάτων, στα περίχωρα της
πρωτεύουσας του Μπαγκλαντές, Ντάκα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό των θυμάτων
έχουν διαρκέσει μέχρι στιγμής 17 ημέρες.
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