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Η Γαλλία είναι έτοιµη να επενδύσει και πάλι στην Ελλάδα, δηλώνει ο Ολάντ
Τη διάθεση της Γαλλίας να στηρίξει τις ελληνικές προσπάθειες ανάπτυξης υπογραμμίζει ο
πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ, ένα 24ωρο προτού φτάσει στην Αθήνα για μια
επίσκεψη- αστραπή. «Οι θυσίες που απαιτήθηκαν από την Ελλάδα ήταν πιο οδυνηρές
από ό,τι αλλού» δηλώνει στα ‘Νέα’ της Δευτέρας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Figaro, ο
Ολάντ θα προτείνει σχέδιο συνεργασίας με δανεισμό δύο φρεγατών για τις έρευνες
υδρογονανθράκων στο Αιγαίο.
Ανακοινώνεται ο «γάμος» της Εθνικής με τη Eurobank
Δώδεκα περίπου χρόνια μετά την πρώτη προσπάθεια δημιουργίας του «εθνικού
πρωταθλητή» στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, με επίκεντρο την Εθνική Τράπεζα, η
δημιουργία της μεγαλύτερης σε μέγεθος ελληνικής τράπεζας και μιας υπολογίσιμης
δύναμης σε ευρωπαϊκό επίπεδο οδηγήθηκε σε επιτυχία. Μετά την ολοκλήρωση της
δημόσιας πρότασης της Εθνικής Τράπεζας, την περασμένη Παρασκευή, προς τους
μετόχους της Eurobank για την απόκτηση της τράπεζας -οι σχετικές ανακοινώσεις θα
γίνουν σήμερα- η Εurobank περνάει στον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας και σταδιακά μέσα
στους επόμενους μήνες μετά την ολοκλήρωση των νομικών διαδικασιών θα
ενσωματωθεί πλήρως στην Εθνική Τράπεζα.
Έως τις 28 Φεβρουαρίου οι συµπληρωµατικές δηλώσεις για τα εµβάσµατα εξωτερικού
Ερµηνευτική εγκύκλιο που θα αφορά στον τρόπο διαχείρισης των εµβασµάτων εξωτερικού
αναµένεται να εκδώσει ο Γενικός Γραµµατέας Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης. Η εγκύκλιος θα
προβλέπει ότι η νέα καταληκτική ηµεροµηνία για την ηλεκτρονική υποβολή συµπληρωµατικών
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ή τροποποιητικών δηλώσεων για όσους φορολογούµενους έβγαλαν χρήµατα στο εξωτερικό
(2009-2011) και δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήµατα τους εκπνέει στις 28 Φεβρουαρίου.
Εντός των ημερών η ρύθμιση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά
Εντός των επομένων ημερών αναμένεται να παρουσιασθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης
η ρύθμιση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Σύμφωνα με το νέο Μνημόνιο, οι Αρχές θα
πρέπει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου να αναθεωρήσουν το υπάρχον πλαίσιο για την
διευκόλυνση της διευθέτησης με υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Νόμο Κατσέλη) με τρόπο
που θα διατηρεί την τραπεζική φερεγγυότητα και την πιστωτική πειθαρχία, θα
αποφεύγει την χρήση δημοσιονομικών πόρων για την προστασία των ιδιωτών
δανειοληπτών και θα επικεντρώνεται σε δανειστές που πράγματι έχουν ανάγκη, ώστε να
ελαχιστοποιεί τον ηθικό κίνδυνο.
Όπως ξεκαθαρίζεται, οι Αρχές θα πρέπει να αποφύγουν πρωτοβουλίες που θα
«υποβαθμίζουν την κουλτούρα πληρωμών στην Ελλάδα».
Στο πλαίσιο αυτό το υπουργείου Ανάπτυξης σχεδίασε ρύθμιση η οποία έχει ήδη
κατατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην τρόικα και η οποία προβλέπει αναστολή
της καταβολής της δόσεως στεγαστικού δανείου για δύο χρόνια και πληρωμή μόνο
τόκων με χαμηλό επιτόκιο 1,5%.
Ύστατη ευκαιρία για ρύθμιση χρεών με δόσεις από 25 ευρώ το μήνα
Την τελευταία ευκαιρία για ρύθμιση χρεών προς το Δημόσιο φαίνεται ότι δίνει το
οικονομικό επιτελείο σε φορολογούμενους και επιχειρήσεις με δόσεις ακόμα και από 25
ευρώ το μήνα.
Όπως αναφέρεται στο ‘Βήμα της Κυριακής’, η ρύθμιση δεν αφορά οφειλέτες κάτω του
εξάμηνου, ενώ γίνεται σαφής διαχωρισμός οφειλετών ανάλογα με το ύψος του χρέους.
Έτσι, οι μικροί οφειλέτες που βρέθηκαν σε αυτή τη θέση, λόγω της ύφεσης θα
αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τους μεγάλους οφειλέτες με χρέη που ξεπερνούν τις
50 ή και τις 100 χιλιάδες ευρώ.
Το σχέδιο προβλέπει ελάχιστη δόση 25 ευρώ το μήνα και 40-80 ευρώ εφάπαξ έξοδα της
ρύθμισης ανάλογα με το χρέος.
Για χρέη των 50.000 ευρώ, η διαδικασία θα προχωρά με απλή ηλεκτρονική αίτηση, ενώ
για οφειλές άνω των 100.000 ευρώ θα απαιτείται συμπλήρωση φόρμας εγγυήσεων προς
το Δημόσιο (λίστα περιουσιακών στοιχείων).
Στις κυρώσεις μη πληρωμής προβλέπονται: καμία ενέργεια για τις πρώτες 30 ημέρες,
ηλεκτρονική υπενθύμιση στη συνέχεια και κίνηση της διαδικασίας των κατασχέσεων ως
ύστατο μέτρο.
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Κύμα εξόδου υπάλληλων και περικοπές φέρνουν οι τραπεζικές συγχωνεύσεις
Έξοδο για τουλάχιστον 10.000 υπαλλήλους και ψαλίδισμα σε μια σειρά από επιδόματα
φέρνουν η ανακεφαλαιοποίηση και οι συγχωνεύσεις των τραπεζών.
Όπως αναφέρεται σε σχετικό ρεπορτάζ, με εθελούσιες, μακροχρόνιες άδειες αλλά και
πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, τα ιδρύματα αναμένεται να μειώσουν το προσωπικό κατά
περίπου 20% μέσα στους ερχόμενους μήνες.
Την ίδια στιγμή, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην ΟΤΟΕ και στις
τράπεζες, που ξεκινούν στις 25 Φεβρουαρίου, αναμένεται να μπουν μια σειρά από
επιδόματα που περιλαμβάνονται στην κλαδική σύμβαση, ενώ ήδη οι αποδοχές έχουν
ψαλιδιστεί από τις επιχειρησιακές συμβάσεις.
Κύπρος: Στον δεύτερο γύρο των εκλογών Αναστασιάδης-Μαλάς
Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ Νίκος Αναστασιάδης είναι ο νικητής του πρώτου γύρου των
εκλογών στην Κύπρο, όπως δείχνουν τα επίσημα αποτελέσματα.
Συγκεκριμένα, με καταμετρημένο το σύνολο των εκλογικών τμημάτων, ο Νίκος
Αναστασιάδης συγκεντρώνει το 45,46% των ψήφων, ενώ αντίπαλός του στο δεύτερο
γύρο θα είναι ο υποψήφιος του ΑΚΕΛ Σταύρος Μαλάς που έλαβε το 26,91% των ψήφων.
Στην τρίτη θέση είναι ο υποψήφιος του ΔΗΚΟ, Γιώργος Λιλλήκας με 24,93%.
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