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Οφειλές 3 δισ. ευρώ έως τα τέλη Φεβρουαρίου θα αποπληρώσει το Δημόσιο
Η χρηματοδότηση αιτημάτων ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ έχει ήδη ολοκληρωθεί στα
πλαίσια της διαδικασίας αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας ακόμη δεν έχουν
επικαιροποιηθεί τα στοιχεία για τις επιστροφές επιπλέον φόρων ύψους 553 εκατ. ευρώ
δεδομένου ότι αυτά θα είναι διαθέσιμα το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου. Το
σύνολο των αιτημάτων χρηματοδότησης, που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε
διαδικασία ολοκλήρωσης, διαμορφώνεται περίπου στα 3 δισ. ευρώ και θα ολοκληρωθούν
εντός Φεβρουαρίου. Όπως τονίσθηκε οι καταβολές των δόσεων της δανειακής σύμβασης
συγκλίνουν στην επίτευξη του στόχου αποπληρωμής οφειλών ύψους 3,5 δισ. ευρώ μέχρι
το τέλος του 1ου τριμήνου του 2013 σύμφωνα με το πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής.
Σε αναπροσαρμογή αντικειμενικών τιμών των ακινήτων προχωρά το υπουργείο
Οικονομικών
Στην αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων προχωρά το υπουργείο
Οικονομικών με στόχο να υπάρξει σύγκλιση με τις αγοραίες τιμές τους, οι οποίες, σε ένα
πολύ μεγάλο ποσοστό σήμερα, βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα λόγω της κρίσης. Με
απόφαση του υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, συγκροτείται επιτροπή που θα
υποβάλει τις προτάσεις της έως τις 28 Φεβρουαρίου καθώς θα πρέπει να σημειωθεί ότι η
σύγκλιση αντικειμενικών και εμπορικών τιμών αποτελεί δέσμευση που έχει αναληφθεί με
το Μνημόνιο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αναπροσαρμογή θα οδηγήσει σε μείωση
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των σημερινών αντικειμενικών τιμών των ακινήτων στα χαμηλότερα επίπεδα που
βρίσκονται οι εμπορικές τιμές τους, με αποτέλεσμα στις περιοχές αυτές να
προσαρμοστούν ανάλογα και οι φόροι που καταβάλλονται σήμερα στις μεταβιβάσεις
ακινήτων.
Σημειώνεται ότι οι αντικειμενικές τιμές των ακινήτων θα αποτελέσουν τη βάση επί της
οποίας θα υπολογισθεί ο ενιαίος φόρος ακινήτων που επεξεργάζεται το υπουργείο
Οικονομικών, προκειμένου να εφαρμοσθεί από το δεύτερο εξάμηνο του 2013, μέτρο το
οποίο προβλέπεται επίσης στο μνημόνιο. Οι αντικειμενικές τιμές των ακινήτων θα
επεκταθούν σε όλη τη χώρα αφού με το νέο φόρο θα επιβαρύνονται πλέον και τα
αγροτεμάχια.
Αυξημένη η παραβατική συμπεριφορά των επιχειρήσεων το 2012
Αύξηση εμφάνισε η παραβατική συμπεριφορά των επιχειρήσεων το 2012 έναντι του
2011, όπως προκύπτει από τα απολογιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Εποπτείας της
Αγοράς, που έδωσε στη δημοσιότητα ο υφυπουργός Ανάπτυξης Αθανάσιος Σκορδάς, και
καταγράφουν 1.506 διαπιστωμένες παραβάσεις το 2012, έναντι 1.354 το 2011.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν ήταν 42 το 2012 έναντι 30
το 2011, οι εκθέσεις ελέγχου για μη έκδοση αποδείξεων προς Δ.Ο.Υ ήταν 260 έναντι 226
και τα πρωτόκολλα κατάσχεσης- καταστροφής (από τον Ιούνιο 2011) ήταν 358 έναντι
32.
Τέσσερις έγκυρες δεσμευτικές προτάσεις για την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης
Έγκυρες δεσμευτικές προτάσεις από τέσσερις εταιρείες έλαβε η υπό ειδική εκκαθάριση
Αγροτική Τράπεζα στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την πώληση πακέτου μετοχών της
Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση πρόκειται
για τις εταιρείες:
- CRISTAL FINANCIERE SAS, μέλος του Ομίλου CRISTAL UNIOΝ.
- KRAJOWA SPOLKA CUKROWA S.A.
- LITEX COMMERCE JSC.
- SUNOKO d.o.o. Novi Sad.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η αξιολόγηση των προσφορών συνεχίζεται.
Προετοιμάζεται για το ντεμπούτο της η ΔΕΘ-Helexpo AE
Την Δευτέρα, άρχισε η διαδικασία συγχώνευσης των ΔΕΘ Α.Ε. και Helexpo A.E., στον ένα
ενιαίο εκθεσιακό φορέα, τη ΔΕΘ Helexpo A.E. H διαδικασία συγχώνευσης αναμένεται να
τρέξει με ταχείς ρυθμούς, θα διαρκέσει δύο μήνες και στο τέλος αυτού του διμήνου, θα
υπάρχει μία εταιρεία, με νέα επιχειρησιακή στρατηγική, νέο οργανόγραμμα,
αναμορφωμένες δομές και, όπως αναμένεται, έτοιμη να αναζητήσει στρατηγικές
συμμαχίες και να μιλήσει με όσους έχουν μέχρι τώρα εκδηλώσει ενδιαφέρον συνεργασίας
με την Έκθεση. Σε αυτό το δίμηνο διάστημα, οι δύο εταιρείες θα συνεχίσουν να
2

λειτουργούν όπως μέχρι τώρα, σαν δύο ιδιαίτερες επιχειρηματικές οντότητες, αλλά τη
διοίκηση και στις δύο ασκεί το δ.σ. της ΔΕΘ Α.Ε.
«Μικρές» αλλαγές στους αντιδημάρχους της Θεσσαλονίκης
Σε ελάχιστες αλλαγές στα πρόσωπα που στελεχώνουν τις αντιδημαρχίες του δήμου
Θεσσαλονίκης προχώρησε τελικά ο δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης. Ο δήμαρχος διατήρησε
τον αριθμό των αντιδημαρχιών (οκτώ), προχώρησε όμως σε ανακατατάξεις σε ό,τι
αφορά τις αρμοδιότητες που αντιστοιχούν σε κάθε αντιδημαρχία. Σύμφωνα με όσα
ανακοίνωσε τελικά προς τα μέλη της δημοτικής του ομάδας, το νέο σχήμα έχει ως εξής:
Αντιδήμαρχος Αστικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δικτύων παραμένει ο Ανδρέας
Κουράκης, ενώ αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής παραμένει ο Κωνσταντίνος Ζέρβας. Ο
Γιώργος Αρβανίτης αναλαμβάνει αντιδήμαρχος Οικονομικών με τον Χασδάι Καπόν να
μετατίθεται νέα αντιδημαρχία Eπιχειρηματικότητας και Aπασχόλησης. Στην
αντιδημαρχία Ανακύκλωσης και Καθαριότητας παραμένει ο Θανάσης Παππάς ενώ στην
αντιδημαρχία Κοινωνικής Αλληλεγγύης τοποθετείται η Καλυψώ Γούλα, στην
αντιδημαρχία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Αθλητισμού ο Αντώνης Καρούμπης και
στην αντιδημαρχία πολιτισμού η Ελλη Χρυσίδου.
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