12 Ιουνίου 2014

Στη Βουλή η έκθεση νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδας
Την Ετήσια Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής 2013-2014 υποβάλλει σήμερα, Πέμπτη στη
Βουλή των Ελλήνων και το υπουργικό συμβούλιο ο απερχόμενος Διοικητής της Τράπεζας
της Ελλάδας Γεώργιος Προβόπουλος. Η έκθεση αναμένεται να υπογραμμίζει πως η
οικονομία έχει εισέλθει σε τροχιά ανάκαμψης και ότι μετά από μια εξαετή ύφεση το ΑΕΠ
θα αυξηθεί το 2014.
Συγκεκριμένα, θα τονίζει πως επανέρχεται η εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής
οικονομίας, όπως προκύπτει από την έξοδο της χώρας στις αγορές, την μεγάλη
συμμετοχή ξένων επενδυτών στις αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών και τη βελτίωση
του οικονομικού κλίματος. Ακόμη θα αναφέρει πως η δημοσιονομική προσαρμογή έχει
καλύψει μεγάλη διαδρομή όλα αυτά τα χρόνια, καταλήγοντας σε αξιόλογο πρωτογενές
πλεόνασμα το 2013. Αναφορά θα γίνεται και στην ανάκτηση της διεθνούς
ανταγωνιστικότητα ως προς το κόστος εργασίας, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως η
ανταγωνιστικότητα ως προς τις τιμές δεν έχει ακόμη καλύψει ολόκληρη την απώλεια.
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Μείωση έκτακτης εισφοράς έως 50% εξετάζει η κυβέρνηση
Αρνητική είναι η κυβέρνηση στο ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων όπως προτείνει το ΔΝΤ,
επισημαίνοντας ότι η απόφασή της είναι να κινηθεί προς την κατεύθυνση της
ελάφρυνσης των φορολογικών βαρών. Σε αυτό το πλαίσιο, κυβερνητικοί κύκλοι
διαρρέουν την πληροφορία ότι εφόσον τα στοιχεία του 9μήνου το επιτρέψουν, θα
εξεταστεί η πιθανότητα σταδιακής μείωσης της έκτακτης εισφοράς.
Όπως μετέδωσε το Mega, η μείωση που αναμένεται να επιβληθεί αρχικά θα είναι της
τάξης του 50%, ενώ ανάλογα και με την πορεία της οικονομίας αναμένεται να μειώνεται
σταδιακά περισσότερο. Το σχέδιο αυτό φαίνεται ότι βρίσκεται σε απόλυτη σύμπνοια
τόσο με τις πρώτες τοποθετήσεις του νέου υπουργού των Οικονομικών Γκίκα
Χαρδούβελη, όσο και με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού το τελευταίο χρονικό
διάστημα.
«Απόφαση-πιλότος» για τις ομαδικές απολύσεις στη Χαλυβουργία Ελλάδος
Το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ) ενέκρινε κατά πλειοψηφία χθες Τετάρτη το
αίτημα της οικογένειας Μάνεση για την ομαδική απόλυση 45 εργαζομένων στο
εργοστάσιο της Χαλυβουργίας Ελλάδος στον Ασπρόπυργο. Η απόφαση αυτό θεωρείται
«απόφαση - πιλότος» με την κυβέρνηση να υποστηρίζει πως θα μετριάσει τις αξιώσεις
της τρόικας για πλήρη απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων και το ΣΥΡΙΖΑ να
υποστηρίζει πως θα ανοίξει τον «ασκό του Αιόλου» οδηγώντας και άλλες επιχειρήσεις
στο να προσφύγουν στο ΑΣΕ.
Η απόφαση αυτή με την οποία εγκρίνονται για πρώτη φορά ομαδικές απολύσεις
αποτελεί ένα πρώτο δείγμα για τη λειτουργία του νέου καθεστώτος και έχει ιδιαίτερη
σημασία στις διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με την τρόικα. Και αυτό καθώς οι
δανειστές πιέζουν εδώ και καιρό για την κατάργηση του βέτο του εκάστοτε υπουργού
Εργασίας στις ομαδικές απολύσεις, κάτι με το οποίο διαφωνεί η κυβέρνηση,
προβάλλοντας το επιχείρημα ότι λειτουργεί αποτελεσματικά ο νέος θεσμός του
Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας.
Εξετάζεται παράταση της υποβολής των δηλώσεων μέχρι τις 31 Ιουλίου
Σε παράταση των προθεσμιών υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 31
Ιουλίου προσανατολίζεται το υπουργείο Οικονομικών. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί
στο Taxis 2.001.434 δηλώσεις εκ συνόλου 5.500.000 των οποίων έχουν εκκαθαριστεί οι
1.978.327 δηλώσεις. Οι καθυστερήσεις στη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων
αναμένεται να προκαλέσουν προβλήματα στο Taxis καθώς μεγάλος όγκος των
φορολογικών δηλώσεων θα υποβληθεί τις τελευταίες ημέρες του Ιουνίου (η προθεσμία
λήγει στις 30/6). Για να καταστεί εφικτή η προθεσμία της 30ής Ιουνίου, θα πρέπει να
υποβάλλονται από σήμερα και κάθε ημέρα 196.297 φορολογικές δηλώσεις, αλλά το
σύστημα αντέχει μετά βίας 150.000 δηλώσεις την ημέρα.
Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται παράταση της όλης διαδικασίας έως τις 31 Ιουλίου με
παράλληλη διατήρηση των ημερομηνιών πληρωμής των φόρων. Αυτό σημαίνει πως
2

κάποιος που θα υποβάλει τη δήλωσή του στις 31 Ιουλίου θα γνωρίζει την ίδια στιγμή το
ποσό που θα πρέπει να πληρώσει στην Εφορία και το οποίο θα πρέπει να πληρώσει την
ίδια μέρα (τη δόση ή ολόκληρο το ποσό).
Καθαρό όφελος 51,2 δισ. ευρώ από το «κούρεμα» χρέους το 2012
Στα 51,2 δισ. ευρώ ή στο 26,5% του ΑΕΠ διαμορφώθηκε το όφελος από την μείωση του
ελληνικού χρέους το 2012, παρά το γεγονός ότι τόσο το «κούρεμα» των ομολόγων του
ιδιωτικού τομέα (PSI) όσο και η επαναγορά χρέους που ακολούθησε είχαν ονομαστικά
απομειώσει την αξία του χρέους κατά 137,9 δισ. ευρώ. Ανάλυση της Τράπεζας της
Ελλάδος που περιλαμβάνεται στην έκθεση «Το χρονικό της μεγάλης κρίσης 2008-2013»
περιγράφει αναλυτικά τους λόγους που το PSI δεν είχε μεγάλη επίπτωση στη
συγκράτηση του χρέους και πως περιορίσθηκαν τα οφέλη από τη διαγραφή του χρέους
του 2012.
Σύμφωνα με την έκθεση το ύψος των ελληνικών ομολόγων προς τους ιδιώτες επενδυτές
μειώθηκε τον Φεβρουάριο κατά 106 δισ. ευρώ περίπου, ενώ με την επαναγορά χρέους
τον Δεκέμβριο του 2012, το χρέος μειώθηκε περαιτέρω κατά 31,9 δισ. ευρώ, δηλαδή
αθροιστικά διαγράφηκε χρέος 137,9 δισ. ευρώ (71% του ΑΕΠ του 2012).
Βούλτεψη: Η επιστολή Σαμαρά στην τρόικα ήταν για το κοινωνικό μέρισμα
Σκληρή κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ για την επιστολή του
πρωθυπουργού προς την τρόικα, στην οποία δηλώνεται η πρόθεση της κυβέρνησης να
λάβει νέα μέτρα εφόσον χρειαστεί. Η κυβερνητική εκπρόσωπος Σ.Βούλτεψη επιβεβαίωσε
την ύπαρξη επιστολής, επισημαίνοντας ότι συνόδευε την απόφαση της κυβέρνησης για
τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος. Μιλώντας στο Μega το πρωί της Πέμπτης, η
Σοφία Βούλτεψη δήλωσε ότι «είναι γνωστή η επιστολή» και υπογράμμισε ότι συνόδευε
την απόφαση της κυβέρνησης για τη διανομή ποσοστού από το πλεόνασμα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ επιτίθεται με σφοδρότητα στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι την ώρα που στο
εσωτερικό της χώρας ισχυριζόταν ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα και μνημόνια, προς την
τρόικα εμφανιζόταν έτοιμη να υπογράψει νέα. Ως εκ τούτου, επισημαίνει η αξιωματική
αντιπολίτευση, τα όσα έλεγε ο πρωθυπουργός προεκλογικά, αλλά και όσα είπε στο
υπουργικό συμβούλιο είναι προς επικοινωνιακή κατανάλωση. Την επιστολή προς την
επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ, με ημερομηνία 14 Μαΐου 2014, έφερε στο φως
της δημοσιότητας η εφημερίδα Αυγή. Η κυβερνητική εκπρόσωπος δεν διέψευσε την
ύπαρξη της επιστολής, λέγοντας πως «η πρωτότυπη επίμαχη επιστολή φέρει ημερομηνία
15 Απριλίου 2014», ενώ συνέδεσε την επιστολή με τη διανομή του κοινωνικού
μερίσματος.
ΟΑΕΕ: Ηλεκτρονική ενημέρωση για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης
Μέσω του διαδικτύου θα μπορούν στο εξής οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του
Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), να παρακολουθούν την
εξέλιξη του συνταξιοδοτικού αιτήματος που έχουν υποβάλλει. Η συγκεκριμένη
δυνατότητα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΟΑΕΕ (www.oaee.gr), στην κατηγορία
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«Ηλεκτρονικές υπηρεσίες» και στη λειτουργία «Παρακολούθηση πορείας εξέλιξης
συνταξιοδοτικού αιτήματος» και αφορά αιτήματα που έχουν υποβληθεί τους τελευταίους
18 μήνες.
Η είσοδος στη συγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία θα γίνεται με τη χρήση κωδικών που
έχουν ήδη ενεργοποιήσει οι ενδιαφερόμενοι για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΕ.
Στην Alpha Bank το δίκτυο της Citibank
Την απόκτηση του δικτύου της Citibank στην Ελλάδα από την Alpha Bank, ενέκρινε το
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Η εξαγορά εγκρίθηκε στο πλαίσιο της
επικύρωσης από το ΤΧΣ του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Alpha Bank, το οποίο μέσω του
υπουργείου Οικονομικών θα καταλήξει στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το τελικό «πράσινο φως».
Στην Alpha Bank θα καταλήξει το σύνολο του δικτύου λιανικής του αμερικανικού ομίλου
στην Ελλάδα, το οποίο περιλαμβάνει 20 καταστήματα. Στην Alpha Bank αναμένεται να
καταλήξουν 2 δισ. ευρώ καταθέσεις, καθώς και όλο το χαρτοφυλάκιο πιστωτικών
καρτών της Citibank στην Ελλάδα. Επιπροσθέτως, στον ελληνικό όμιλο θα μεταφερθούν
και οι 800 εργαζόμενοι της αμερικανικής τράπεζας στη χώρα μας.
Απόλυση δημοσίων υπαλλήλων που δεν αποδίδουν ζήτησε ο Τόμσεν
Την απόλυση των δημοσίων υπαλλήλων που δεν αποδίδουν ζήτησε ο επικεφαλής του
κλιμακίου του ΔΝΤ στην Ελλάδα Πολ Τόμσεν σε συνέντευξη που παραχώρησε στη ΝΕΡΙΤ.
«Μιλάμε για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων στην δημόσια διοίκηση και τη
διασφάλιση ότι κάποιος μπορεί να απολύσει εργαζόμενους που δεν αποδίδουν. Όλα αυτά
είναι πολύ σημαντικά, και συνεχίζουμε να πιέζουμε για αυτές τις διαρθρωτικές και
δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να αποφύγουμε περικοπές σε μισθούς και
συντάξεις», τόνισε χαρακτηριστικά. Όπως είπε, η τρόικα στηρίζει πλήρως την κυβέρνηση
όταν λέει ότι θέλει να αποφύγει οριζόντιες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις.
Ο κ. Τόμσεν ξεκαθάρισε πως θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα βελτίωσης της φορολογικής
διοίκησης, ώστε όλοι να πληρώνουν το μερίδιο των φόρων που τους αναλογεί. Σχετικά με
το εάν υπάρχει περιθώριο για μείωση των φορολογικών συντελεστών, είπε ότι για να
επιτευχθεί αυτό, μακροπρόθεσμα, χρειάζεται πρωτίστως η βελτίωση της φορολογικής
διοίκησης, με διευρυμένη φορολογική βάση.
Δεύτερη στον κόσμο η Ελλάδα στην πτώση τιμών ακινήτων
Τη δεύτερη μεγαλύτερη υποχώρηση σε ολόκληρο τον κόσμο κατέγραψαν στο τέταρτο
τρίμηνο του 2013 οι τιμές κατοικιών στην Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου το οποίο παρουσίασε την Τετάρτη το Παγκόσμιο Παρατηρητήριο
Τιμών Κατοικιών. Συγκεκριμένα η πτώση των τιμών κατοικιών στην Ελλάδα ξεπέρασε το
7%, ενώ τη μεγαλύτερη υποχώρηση σημείωσαν οι τιμές των κατοικιών στην Ινδία με
ποσοστό που ξεπέρασε το 8%.
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Αντίθετα, ανάμεσα στις 51 χώρες που περιλαμβάνονται στον σχετικό πίνακα, μεγαλύτερη
αύξηση στις τιμές των κατοικιών καταγράφηκε στις Φιλιππίνες και στο Χονγκ Κονγκ με
ποσοστό που ξεπερνά το 10%. Τα στοιχεία του Παγκόσμιου Παρατηρητήριου Τιμών
Κατοικιών του ΔΝΤ καταδεικνύουν ότι οι τιμές κατοικιών σε σχέση με το συνολικό
κόστος της ενοικίασης στην Ελλάδα αποκλίνουν κατά 16,3% σε σχέση με τον ιστορικό
μέσο όρο.
Απολογείται σήμερα η Ζαρούλια
Ενώπιον των ανακριτριών οδηγήθηκε την Πέμπτη η βουλευτής της ΧΑ Ελένη Ζαρούλια,
σύζυγος του Ν. Μιχαλολιάκου, προκειμένου να απολογηθεί σχετικά με τις κατηγορίες της
ένταξης και διεύθυνσης σε εγκληματική οργάνωση.
Η κ. Ζαρούλια, που όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν παρούσα στο Εφετείο κατά τη
διάρκεια απολογιών βουλευτών της Χρυσής Αυγής, καλείται να απαντήσει σε ένα βαρύ
κατηγορητήριο που έχει συνταχθεί σε βάρος της, το οποίο την θεωρεί ως μία εκ των
«επισήμων εκφραστών» των θέσεων και παράνομων δράσεων της εγκληματικής
οργάνωσης. Της αποδίδεται, επίσης, όπως και σε όλους τους βουλευτές
συγκατηγορουμένους της, «από κοινού διεύθυνση» της οργάνωσης ενώ τονίζεται ότι είχε,
όπως και οι συνάδελφοι της, τη δυνατότητα να αναφέρεται «απευθείας στον αρχηγό».
To Ι.Κ.Δ.Θ. συνεχίζει
διαμεσολαβητών

τα

προγράμματα

βασικής

εκπαίδευσης-κατάρτισης

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης (Ι.Κ.Δ.Θ.), το οποίο ιδρύθηκε
από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, συνεχίζει τα προγράμματα βασικής εκπαίδευσηςκατάρτισης διαμεσολαβητών σε συνεργασία με το «ADR Group», έναν από τους διεθνώς
σημαντικότερους βρετανικούς φορείς κατάρτισης διαμεσολαβητών από 16 έως 21
Ιουνίου.
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης υποψηφίων διαμεσολαβητών του Ι.Κ.Δ.Θ. απευθύνεται:
α) σε δικηγόρους (ανεξαρτήτως Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο ανήκουν),
β) σε μη δικηγόρους (μόνο για διαμεσολαβήσεις σε διασυνοριακές διαφορές κατά την
έννοια του άρθρου 4 Ν. 3898/2010) αποφοίτους Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή, υπό
προϋποθέσεις, της αλλοδαπής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική
δήλωση ενδιαφέροντος στο δικτυακό τόπο του Δ.Σ.Θ. www.dsth.gr, επιλέγοντας στην
αίτησή τους τον εκπαιδευτικό κύκλο στον οποίο προτίθενται να συμμετάσχουν.
Ο κύκλος εκπαίδευσης διαρκεί έξι ημέρες (πέντε ημέρες εκπαίδευσης και μία ημέρα
εξετάσεων) από 09:00 έως 18:00 ημερησίως. Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί στους
πιστοποιημένους χώρους του κτιρίου του Δ.Σ.Θ. στη Διαγώνιο (Τσιμισκή 103, είσοδος
από την οδό Ισαύρων). Τα δίδακτρα για τους υποψήφιους διαμεσολαβητές ανέρχονται
στα 1.900 ευρώ και περιλαμβάνουν το κόστος του εκπαιδευτικού υλικού που θα διατεθεί
σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στους υποψηφίους, το κόστος των εξετάσεων καθώς
και
το
κόστος της
εστίασης
κατά
τη
διάρκεια
της
εκπαίδευσης.
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Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο δικτυακό τόπο του Δ.Σ.Θ. www.dsth.gr στην
επιλογή «Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης» (κατηγορία
«Χρήσιμα»).

Oι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τυχόν ερωτήµατα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr και συγκεκριµένα στην ένδειξη ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ
ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΗ bizhHELP ή στο www.bizhelp.gr.
Επιπλέον µπορείτε να επισκέπτεστε το www.b2bmall.eu, προκειµένου να ενηµερώνεστε και να
προµηθεύστε προϊόντα µελών του επιµελητηρίου.
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