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«Βγήκαµε πιο ενισχυµένοι» δήλωσε ο Σαµαράς µετά την ψήφιση του πολυνοµοσχεδίου
«Παρά τη δύσκολη συγκυρία εμείς θα αποδείξουμε το greek success story» δήλωσε ο
πρωθυπουργός μετά την υπερψήφιση του πολυνομοσχεδίου στην Ολομέλεια.
Aπαντώντας σε ερώτηση του πρακτορείου Reuters, ο Aντώνης Σαμαράς τόνισε ότι «σε
μία δύσκολη συγκυρία η Ελλάδα θα αποδείξει ότι μπορεί να επιτύχει».
Σε ερώτηση των κοινοβουλευτικών συντακτών, την αίθουσα των οποίων επισκέφθηκε,
σχετικά με τη στάση των δύο ανεξάρτητων -πρώην γαλάζιων- βουλευτών, ο κ. Σαμαράς,
είπε: «κάτι σημαίνει αυτό», κάτι που θεωρήθηκε ως προάγγελος της επιστροφής τους
στην ΚΟ της ΝΔ. Υπενθυμίζεται ότι υπέρ του πολυνομοσχεδίου ψήφισαν οι Κώστας
Μαρκόπουλος (πρώην ΑΝΕΛ) και ο Θοδωρής Σολδάτος. Συνολικά, το πολυνομοσχέδιο
έλαβε 168 «ναι», έναντι 123 «όχι». Ένας βουλευτής δήλωσε «παρών».
Τι προβλέπεται για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών
Το αργότερο ως την 1 Ιουλίου προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή η ρύθμιση για τις
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό προβλέπεται,
μεταξύ άλλων, στις αλλαγές που ενσωματώθηκαν κατά τη συζήτηση στη Βουλή του
φορολογικού νομοσχεδίου.
1

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι η πληρωμή του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ ) για
το 2011 και το 2012 θα ξεκινήσει από τον ερχόμενο Αύγουστο ενώ για τον ΦΑΠ του 2013
από το Νοέμβριο αφού ως καταληκτική προθεσμία για την καταβολή και της τελευταίας
δόσης από τα εκκαθαριστικά αυτά τίθεται η 28η Φεβρουαρίου 2014.
Σημειώνεται ότι ο ΦΑΠ του 2011 και του 2012 θα περιληφθεί σε ένα εκκαθαριστικό και
θα καταβληθεί σε 7 μηνιαίες δόσεις ενώ ο ΦΑΠ του 2013 θα αποσταλεί σε ξεχωριστό
εκκαθαριστικό που θα πρέπει να αποπληρωθεί σε 4 μηνιαίες δόσεις.
Ολοκληρώνεται ο κύκλος των γενικών συνελεύσεων των συστημικών τραπεζών
Με την πραγματοποίηση, σήμερα, της γενικής συνέλευσης της Εθνικής Τράπεζας και τη
Μ.Τρίτη της γενικής συνέλευσης της Eurobank, ολοκληρώνεται ο κύκλος των γενικών
συνελεύσεων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, με θέμα την αύξηση του μετοχικού
της κεφαλαίου στο πλαίσιο της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης τους και εντός του
Μαΐου ξεκινούν πλέον οι εγγραφές για τις αυξήσεις κεφαλαίου.
Το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας, στη συνεδρίαση του την περασμένη
Πέμπτη, αποφάσισε την αναπροσαρμογή από το 10% στο 12% του στόχου συμμετοχής
ιδιωτών επενδυτών στην αύξηση κεφαλαίου, με αποτέλεσμα η ιδιωτική συμμετοχή από
785,6 εκ. ευρώ που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο μπορεί να ανέλθει στα 950 εκ. ευρώ.
Το διοικητικό συμβούλιο της Eurobank σε συνεδρίαση του την περασμένη εβδομάδα
αποφάσισε την κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου 5,8 δισεκ. ευρώ από το Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Οι γενικές συνελεύσεις τόσο της Alpha Bank όσο και της Τράπεζας Πειραιώς έχουν ήδη
πραγματοποιηθεί και έχουν ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις.
Την εκταµίευση των 2,8 δισ. ευρώ εγκρίνει το EuroWorking Group
Την έγκριση του Eurogroup Working Group για την εκταµίευση της δόσης των 2,8 δισ. ευρώ
αναµένει σήµερα η κυβέρνηση.
Με την ψήφιση του πολυνοµοσχεδίου εκπληρώθηκαν οι προϋποθέσεις που είχε θέσει η τρόικα
προκειµένου να χορηγήσει τη δόση του Μαρτίου και έτσι ανοίγει πλέον ο δρόµος για την
εκταµίευση.
Κίτρινη κάρτα στους προϊσταµένους 104 εφοριών από τον Χ. Θεοχάρη
Κίτρινη κάρτα στους προϊσταµένους 104 εφοριών όλης της Ελλάδας δείχνει ο γενικός
γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης δηµοσιοποιώντας χθες στοιχεία για τις
επιδόσεις των ∆ηµόσιων Οικονοµικών Υπηρεσιών στο πρώτο τρίµηνο του 2013.
Σε σύνολο 140 εφοριών µόλις οι 36 έπιασαν ή ξεπέρασαν τους στόχους που είχε θέσει το
υπουργείο Οικονοµικών για το διάστηµα Ιανουαρίου - Μαρτίου 2013.
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Ναυάγιο ανοιχτά της Μεθώνης, δύο νεκροί και οκτώ αγνοούμενοι
Ναυτική τραγωδία με τουλάχιστον δύο νεκρούς και οκτώ αγνοούμενους σημειώθηκε στις
νοτιοδυτικές ακτές της Μεσσηνίας, ανοιχτά της Μεθώνης. Φορτηγό πλοίο βυθίστηκε
μετά από σύγκρουση με άλλο φορτηγό πλοίο. Στην περιοχή είναι σε εξέλιξη εκτεταμένες
έρευνες.
Όπως δήλωσε στον Βήμα 99,5 ο υπουργός Ναυτιλίας, Κώστας Μουσουρούλης, οι πρώτες
πληροφορίες κάνουν λόγο για ανθρώπινο λάθος.
Εικοσιτετράωρη απεργία της ΓΣΕΕ την Πρωτομαγιά
Εικοσιτετράωρη απεργία για την Μεγάλη Τετάρτη 1η Μαΐου κήρυξε η διοίκηση της ΓΣΕΕ.
Η συνομοσπονδία διαφωνεί με τη μεταφορά της αργίας της Πρωτομαγιάς την Τρίτη 7
Μαΐου, επιμένοντας ότι ο εορτασμός θα πρέπει να γίνεται την 1η Μαΐου.
Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του υπουργού Εργασίας μετατίθεται η αργία της
Πρωτομαγιάς, επειδή φέτος η 1η Μαΐου συμπίπτει με τη Μεγάλη Τετάρτη, για την Τρίτη
του Πάσχα, 7 Μαΐου.
Ορκίστηκε η νέα κυβέρνηση στην Ιταλία
Ορκίστηκε στο προεδρικό µέγαρο η νέα ιταλική κυβέρνηση υπό τον Ενρίκο Λέτα, µε την
στήριξη του ∆ηµοκρατικού Κόµµατος, του µπερλουσκονικού PdL και του σχηµατισµού του
Μόντι µετά από δύο µήνες ακυβερνησίας.
Η ορκωµοσία την Κυριακή αµαυρώθηκε από τους πυροβολισµούς στο κοντινό Παλάτσο Κίτζι,
µε τραυµατισµό δύο αστυνοµικών και µίας εγκύου περαστικής, θέτοντας σε συναγερµό και το
προεδρικό µέγαρο. Ο νέος υπουργός Εσωτερικών το χαρακτήρισε µεµονωµένο περιστατικό.
Ο δήµαρχος της πόλης είπε πως δεν επρόκειτο για πράξη τροµοκρατίας, αλλά σηµείωσε ότι το
τεταµένο πολιτικό κλίµα «δεν βοήθησε». Αντιπρόεδρός της κυβέρνησης, και υπουργός
Εσωτερικών, είναι ο Αντζελίνο Αλφάνο, γενικός γραµµατέας του PdL και δεξί χέρι του
Μπερλουσκόνι. Για τη θέση του υπουργού Οικονοµικών έχει επιλεγεί ο Φαµπρίτσιο Σακοµάνι,
που έχει περάσει από την Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας, έχει στενές σχέσεις µε τον Μάριο
Ντράγκι της ΕΚΤ και ισχυρά διαπιστευτήρια στο εξωτερικό.
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