
 

H Alpha Bank ανακοίνωσε σήμερα κέρδη ύψους 2,88 δις 
ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του έτους, αφού ενέγραψε υπερα-
ξία από την εξαγορά της Emporiki Bank από την Credit Ag-
ricole.  

Χωρίς την ενσωμάτωση της Emporiki Bank, τα καθαρά 
κέρδη της τράπεζας διαμορφώθηκαν στα 244 εκατ. ευρώ στο 
πρώτο τρίμηνο του έτους έναντι ζημιών 82,5 εκατ. ευρώ το 
ίδιο διάστημα πέρυσι.  
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Το χρέος της Γερμανίας προς την Ελλάδα 
φτάνει τα 162 δισ. ευρώ. 108 δισ. ευρώ για 
την ανοικοδόμηση κατεστραμμένων υποδο-
μών και 54 δισ. για το κατοχικό δάνειο, που 
αναγκάστηκε να 
δώσει η ελληνι-
κή κυβέρνηση 
την περίοδο 
1942-1944. 
Αυτό αναφέρει η 
ηλεκτρονική έκδοση 
του γερμανικού 
περιοδικού 
Spiegel το οποίο 
αναδημοσιεύει 
άρθρο στην εφη-
μερίδα «Βήμα 
της Κυριακής» 

Το συνολικό ποσό των 162 δις. ευρώ αντι-
στοιχεί στο 80% του σημερινού ΑΕΠ της 
Ελλάδας και σε περίπτωση που θα καταβάλ-
λονταν, θα κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος 
του δημόσιου χρέους της χώρας! 

Η γερμανική κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν 
τίθεται πλέον θέμα αποζημιώσεων και η 

ελληνική «πατάει φρένο», θεωρεί το θέμα 
εξαιρετικά ευαίσθητο και φοβάται ότι θα 
μπορούσε να βλάψει τις σχέσεις της με τον 
πιο σημαντικό δανειστή της Ευρώπης. 

Η επιτροπή εμπειρογνω-
μόνων είχε λάβει εντολή 
από τον αναπληρωτή 

υπουργό Οικονο-
μικών, Χρή-
στο Σταϊ-
κούρα, να 
διερευνήσει 
πιθανή αξί-
ωση κατα-
βολής απο-
ζημιώσεων 
από την 

Γερμανία. 
Και κατέληξε στο πόρισμα των 80 σελίδων. 
Όπως δηλώνει ο επικεφαλής της επιτροπής, 
Παναγιώτης Καρακούσης, οι εμπειρογνώμο-
νες επεξεργάστηκαν 190.000 σελίδες δια-
σκορπισμένες σε διάφορα αρχεία, πολλά εκ 
των οποίων βρέθηκαν στα υπόγεια δημοσίων 
κτηρίων. 

Συντακτική Επιτροπή: 
Γιάννης Ιορδανίδης 
Ντίνα Αναργύρου 

Επιμέλεια: 
Δέσποινα Παρσά 

Τα Newsletter αποστέλλονται 
με e-mail και αναρτώνται στο 
www.ssalpha.gr. 
Επίσης θα δημοσιεύονται κάθε 
δίμηνο στην εφημερίδα του 
Συλλόγου 

Online σύνδεση 
εφοριών με τράπεζες  

Τη δημιουργία εφαρμο-
γής άμεσης διασύνδεσης 
όλων των ελεγκτικών υπη-
ρεσιών του υπουργείου 
Οικονομικών με τα τραπε-
ζικά ιδρύματα δρομολογεί 
το οικονομικό επιτελείο, 
στο πλαίσιο της προσπάθει-
ας πάταξης της φοροδιαφυ-
γής.  

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Spiegel: 
Η Γερμανία χρωστά στην Ελλάδα 162 δισεκατομμύρια ευρώ  

Στο -0,6% ο 
πληθ ωρ ισμός  τον 
Απρίλιο 
Τ ο  χ α μ η λ ό τ ε ρ ο 
επίπεδο πληθωρισμού 
από το 1968  

Μείωση 0,6% παρουσίασε 
ο Γενικός Δείκτης Τιμών 
Καταναλωτή (Γ.Δ.Τ.Κ) του 
μηνός Απριλίου 2013, σε 
σχέση με τον Απρίλιο του 
2012, έναντι αύξησης 1,9% 
που σημειώθηκε κατά την 
ίδια σύγκριση του έτους 
2012 προς το 2011. 

Πρόκειται για το χαμηλό-
τερο επίπεδο πληθωρισμού 
που έχει σημειωθεί από το 
1968. Τον Μάρτιο του 2013, 
οι τιμές καταναλωτή είχαν 
μειωθεί κατά 0,2%. 
Σε σύγκριση με τον Μάρτιο 
του 2013, ο Γενικός Δείκτης 
αυξήθηκε κατά 0,5% τον 
Απρίλιο, έναντι αύξησης 
0,8% που σημειώθηκε κατά 
την αντίστοιχη σύγκριση του 
προηγούμενου έτους.  
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Χέρι σε 3 εκατ. αδρανείς 
λογαριασμούς βάζει το 
Δημόσιο  

Χέρι σε περισσότερους από 3 εκατ. α-
δρανείς καταθετικούς λογαριασμούς βάζει 
και επισήμως η κυβέρνηση με την προώθη-
ση σχετικού νομοσχεδίου στη Γενική 
Γραμματεία. Τα οφέλη πρόκειται να ενισχύ-
σουν ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού με το 
ύψος των «παγωμένων» λογαριασμών που 
δεν έχουν κινηθεί για περίοδο τουλάχιστον 
20 ετών να φτάνουν τα 5 δισ. ευρώ.  
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Δ ε ν  υ π ά ρ χ ε ι 
υποχρέωση ασφάλισης 
για ΙΧ που έχουν 
κατατεθεί οι πινακίδες  

Στη διευκρίνιση, ότι οι ιδιο-
κτήτες οχημάτων των οποίων οι 
πινακίδες έχουν κατατεθεί στις 
ΔΟΥ δεν έχουν υποχρέωση να 
ασφαλίσουν τα ΙΧ τους, προχώ-
ρησε το υπουργείο Οικονομι-
κών.  
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Τόκοι καταθέσεων και 
μερίσματα πρέπε ι  να 
δηλωθούν υποχρεωτικά 
εφέτος στην εφορία  

Τόκοι καταθέσεων και μερίσματα πρέπει 
να δηλωθούν υποχρεωτικά εφέτος στην 
εφορία σύμφωνα με τις διατάξεις του τε-
λευταίου φορολογικού νόμου. Πρόκειται 
για δύο από τις αλλαγές που έχουν ενσω-
ματωθεί στο νέο έντυπο Ε1 το οποίο θα 
συμπληρώσουν οι φορολογούμενοι κατά 
την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.  
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