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Απογοητευτικά τα στοιχεία για την είσπραξη των επιδικασθέντων φόρων
Απογοητευτικά είναι τα στοιχεία για τις φορολογικές υποθέσεις που εκκρεµούν στα διοικητικά
δικαστήρια, αλλά και για την είσπραξη των επιδικασθέντων φόρων. Το υπουργείο
Οικονοµικών δηµοσιοποίησε, χθες, στοιχεία για τις 117.382 φορολογικές υποθέσεις που
εκκρεµούν στα διοικητικά δικαστήρια. Συνολικά από 14 δισ. ευρώ φόρων που έχουν
επιδικασθεί στα ελληνικά δικαστήρια έχουν εισπραχθεί µόλις 688 εκατ. ευρώ, δηλαδή το
4,91% του συνόλου.
Στο πρωτοδικείο εκκρεµούν 106.672 υποθέσεις, στο εφετείο 9.410 υποθέσεις και στο
Συµβούλιο της Επικρατείας 1.300 υποθέσεις. Συνολικά οι εκκρεµείς υποθέσεις ανέρχονται σε
117.382.
Πρωτογενές έλλειµµα 306 εκατ.ευρώ στο τετράµηνο
Στα 306 εκατ. ευρώ διαµορφώθηκε το πρωτογενές έλλειµµα στο τετράµηνο, σύµφωνα µε τα
οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισµού, σε τροποποιηµένη ταµειακή
βάση.
Ειδικότερα, βάσει των στοιχείων αυτών, που δηµοσιοποίησε το υπουργείο Οικονοµικών,
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παρουσιάζεται έλλειµµα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισµού ύψους 2.425 εκατ. ευρώ
έναντι ελλείµµατος 9.148 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο διάστηµα του 2012 και στόχου για
έλλειµµα 5.740 εκατ. ευρώ.
«Ακτινογραφία» των τραπεζικών καταθέσεων µε το πάτηµα ενός κουµπιού
Στη δηµιουργία Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασµών στο οποίο θα αποθηκεύονται τα
τραπεζικά δεδοµένα φυσικών και νοµικών προσώπων προχωρά το υπουργείο Οικονοµικών, µε
διάταξη που θα περιληφθεί σε νοµοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή µέχρι την προσεχή
Πέµπτη.
Το Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασµών, που θα αποτελέσει το βασικό κορµό του ηλεκτρονικού
περιουσιολογίου, θα εξελιχθεί σε εργαλείο διεξαγωγής φορολογικών διασταυρώσεων.
Πιέζει η Gazprom εν όψει της κατάθεσης των δεσµευτικών προσφορών για τη ∆ΕΠΑ
Στην Αθήνα θα βρεθεί σήµερα, για τρίτη φορά µέσα σε λίγες εβδοµάδες, ο ισχυρός άνδρας της
Gazprom Αλεξέι Μίλερ, εν όψει της κατάθεσης των δεσµευτικών προσφορών για τη ∆ΕΠΑ
στις 29 Μαΐου.
Ο επικεφαλής της Gazprom θα έχει συναντήσεις µε τον ίδιο τον πρωθυπουργό, αλλά και µε την
ηγεσία του ΤΑΙΠΕ∆, αποκλειστικά για το θέµα του διαγωνισµού για τη ∆ΕΠΑ.
Στα 44,5 εκατ. ευρώ οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του ∆.Θεσσαλονίκης
Σε 44.585.051 ευρώ ανέρχονται οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του ∆ήµου Θεσσαλονίκης προς
τρίτους (παραστατικά έκδοσης ως 30-6-2012 που δεν εξοφλήθηκαν µέχρι σήµερα). Απο αυτά
τα 38.939.542 αφορούν ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις απαλλοτριώσεων και τα υπόλοιπα
5.645.509,29 αφορούν λοιπές ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις προς τρίτους (προµηθευτές,
εργολάβους κλπ).
Το δηµοτικό συµβούλιο χθες ενέκρινε την υπαγωγή του ∆ήµου Θεσσαλονίκης στο πρόγραµµα
εκκαθάρισης ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων. Προϋπόθεση της υπαγωγής του ∆ήµου στο
συγκεκριµένο πρόγραµµα είναι η υπογραφή συµφώνου αποδοχής των όρων εκκαθάρισης
ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων µε το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο αποτελεί την
εποπτεύουσα αρχή των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού.
Ψαλιδισµένα κατά 20% τα εφάπαξ από τη νέα χρονιά
Νέες µειώσεις 20% κατά µέσο όρο στα εφάπαξ από το 2014 (τα εφάπαξ έχουν ήδη µειωθεί από
2% έως και 83% ανά Ταµείο) θα επιβάλει η κυβέρνηση, βάσει των µνηµονιακών δεσµεύσεων.
Η νέα περικοπή αφορά όσους συνταξιοδοτούνται από την 1/1/14 και το σύνολο των
ασφαλισµένων (σε ∆ηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα) ανάλογα µε την οικονοµική δυνατότητα του
κάθε Ταµείου.
Όπως σηµειώνουν ‘Τα Νέα’, η επικείµενη περικοπή έχει προκαλέσει κύµα φυγής στη σύνταξη
από τους ασφαλισµένους, το οποίο αναµένεται να κορυφωθεί προς τα τέλη του έτους.
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Σε αύξηση οι αυτοκτονίες στην Ελλάδα το 2011 σε σχέση µε το 2010
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αύξηση κατά 26,52% των αυτοκτονιών στη χώρα µας το 2011
σε σχέση µε το 2010, µε βάσει τα πλέον πρόσφατα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία, το 2011 καταγράφονται 477 αυτοκτονίες, ενώ το 2010 είχαν
καταγραφεί 377. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΜΚΟ «Κλίµακα» πρόκειται για τον
µεγαλύτερο αριθµό αυτοκτονιών που έχει καταγραφεί στη χώρα τα τελευταία 50 χρόνια.
Η συντριπτική πλειοψηφία των αυτοχείρων είναι άνδρες (393 άτοµα, ποσοστό 82,3%), αν και
παρατηρείται σηµαντική αύξηση του αριθµού των γυναικών που αυτοκτονούν (84 γυναίκεςθύµατα το 2011 έναντι 41 το 2010, αύξηση 104%).
Εκτενής αναφορά στη Χρυσή Αυγή σε έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτµεντ
Εκτενή αναφορά στη Χρυσή Αυγή κάνει το Στέιτ Ντιπάρτµεντ στην ετήσια έκθεσή του για τις
θρησκευτικές ελευθερίες, που δόθηκε στη δηµοσιότητα τη ∆ευτέρα.
Οι συγγραφείς της έκθεσης αναφερόµενοι στη Χρυσή Αυγή τη χαρακτηρίζουν «ανοικτά
αντισηµιτική και ξενοφοβική πολιτική παράταξη», που µε τη στάση της δίνει ευκαιρία για
κατασυκοφάντηση της Ελλάδας σε διεθνές επίπεδο.
Συλλογή υπογραφών κατά της συµµετοχής Παπανδρέου σε συνέδριο στο Εδιµβούργο
Στη συλλογή υπογραφών ώστε να µην συµµετάσχει ο Γιώργος Παπανδρέου ως οµιλητής στο
συνέδριο TEDGlobal (10-14 Ιουνίου) στο Εδιµβούργο προχωρά οµάδα πολιτών,
δηµοσιεύοντας σχετική αίτηση στο ∆ιαδίκτυο. Ο αρχικός στόχος για τη συλλογή 2.000 έχει
ξεπεραστεί.
Όπως έχει προγραµµατιστεί, ο πρώην πρωθυπουργός θα συµµετάσχει στην πρώτη συνεδρία µε
τίτλο «Στιγµές αλήθειας» ως ένας ηγέτης ο οποίος «αντλεί µαθήµατα από την ελληνική κρίση
χρέους και βοηθά την πλοήγηση της ΕΕ µέσα σε δύσκολα νερά». Ωστόσο, µόλις ανακοινώθηκε
η συµµετοχή του στο συνέδριο, δηµοσιεύτηκε στο ∆ιαδίκτυο µια ηλεκτρονική αίτηση κατά της
επίσκεψής του.
Σαρωτικός ανεµοστρόβιλος στην Οκλαχόµα στοίχισε τη ζωή σε 91 άτοµα
Τουλάχιστον 91, ανάµεσά τους και 20 παιδιά, είναι µέχρι στιγµής οι νεκροί από το σαρωτικό
πέρασµα ανεµοστρόβιλου που έπληξε τη ∆ευτέρα την περιοχή Μουρ της Οκλαχόµα Σίτι και
κατέστρεψε ολοσχερώς δύο σχολεία και εκατοντάδες σπίτια και επιχειρήσεις. Σε κατάσταση
µέγιστης καταστροφής κήρυξε την περιοχή ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Οµπάµα.
Οι τραυµατίες που έχουν µεταφερθεί στα νοσοκοµεία φτάνουν τουλάχιστον τους 145, στους
οποίους περιλαµβάνονται 70 παιδιά. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις
ερευνών και διάσωσης.
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Ενηµερωτική εκδήλωση για την τουρκική και βουλγαρική αγορά
To Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία µε το Γραφείο της Αναπληρωτού
Γενικής Γραµµατέως ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής Συνεργασίας
Υπουργείου Εξωτερικών, Μάγδας Καρακόλη, και την Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΑντιπεριφέρεια Εξωστρέφειας Καινοτοµίας και Νέων Τεχνολογιών, πραγµατοποιούν
ενηµερωτική εκδήλωση µε θέµα :«Ενηµέρωση για την τουρκική & βουλγαρική αγορά». Η
εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα, 27 Μαΐου 2013 στις 18.30 µµ στην αίθουσα
συνεδριάσεων του επιµελητηρίου στο ΒΕΘ, Αριστοτέλους 27, στον τέταρτο όροφο.
Σκοπός της εκδήλωσης είναι να ενηµερωθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις για τα χαρακτηριστικά
της τουρκικής και της βουλγαρικής αγοράς, καθώς και για τις δυνατότητες προώθησης των
ελληνικών εξαγωγών στις παραπάνω αγορές. Το θέµα θα αναπτύξουν ο κ. Χαράλαµπος
Κουναλάκης, γενικός σύµβουλος Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων, στην Πρεσβεία της
Ελλάδος στην Άγκυρα και η κα. Θεολογία Βούλγαρη γραµµατέας Ο.Ε.Υ. Β΄, στην Πρεσβεία
της Ελλάδος στη Σόφια.
Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις – µετά το πέρας της εκδήλωσης –θα έχουν τη δυνατότητα για
µεµονωµένες συναντήσεις µε τον κ. Κουναλάκη και την κα. Βούλγαρη.
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