
 

Στο ένα τρισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο υπο-
λογίζεται η απώλεια πόρων της Ε.Ε. από την 
φοροδιαφυγή και την φορολογική απάτη, ποσό 
διπλάσιο από το συνολικό δημόσιο έλλειμμα των 
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισή-
μανε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. 
Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο.  
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«ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ» ΜΠΑΡΟΖΟ 
Απώλειες 1,1 τρισ. ευρώ για την 

Ε.Ε. από τη φοροδιαφυγή  

Υποχρεωτικά με τραπεζικές κάρτες, 
λογαριασμούς ή επιταγές θα γίνονται οι 
συναλλαγές πάνω από 1.500 ευρώ που 
αφορούν αγορές αγαθών ή παροχή υπηρε-
σιών, αφού το Συμβούλιο της Επικρατείας 
απέρριψε τις σχετι-
κές αιτήσεις ακύ-
ρωσης που είχαν 
υποβάλει 
θιγόμενοι 
πολίτες. 

Με τις 
αιτήσεις 
τους είχε 
προσβληθεί ως 
αντισυνταγ-
ματική, αλλά 
και αντίθετη σε 
διεθνείς κανόνες δικαίου, 
η απόφαση του υπουργείου Οικο-
νομικών να σταματήσει η συναλλαγή με 
μετρητά για ποσά άνω των 3.000 ευρώ από 

το 2011, “πλαφόν” που μειώθηκε σε 1.500 
ευρώ από το 2012. 

Το μέτρο κρίθηκε αναγκαίο στο πλαίσιο 
της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, αλλά 
η θέσπιση των σχετικών νομοθετικών ρυθμί-

σεων προκάλεσε 
αρκετές αντιδρά-

σεις και για πρακτι-
κούς λόγους, με 

συνέπεια να 
ακολουθή-
σουν και 

νεότερες 
διατάξεις 

που καθό-
ριζαν πως 

μπορούν να 
γίνουν οι σχετικές 

συναλλαγές, όταν 
πραγματοποιούνται σε 

ημέρες και ώρες που δεν λειτουρ-
γούν οι τράπεζες. 
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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 

Αντιστράφηκε η καμπύλη 
αποδόσεων των ελληνικών 
ομολόγων  

Σε θετικό έδαφος εισήλθε η καμπύλη 
αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων, 
με τους επενδυτές να συνεχίζουν να 
αποκλείουν τον κίνδυνο χρεοκοπίας της 
Ελλάδας, μετά και από την αναβάθμι-
ση του ελληνικού αξιόχρεου από τον 
οίκο αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανό-
τητας Fitch. 

[Ανάγνωση άρθρου]  
Πηγή: www.kerdos.gr  Υποχρεωτικά με κάρτες ή επιταγές οι 

συναλλαγές άνω των 1.500 ευρώ  

Κέρδη 186 εκατ. 
ευρώ για την Εθνική 
στο πρώτο τρίμηνο 

Τα καθαρά κέρδη του πρώ-
του τριμήνου του 2013 δια-
μορφώθηκαν σε 186 εκατ. 
ευρώ, έναντι ζημιών 265 
εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 
τρίμηνο του 2012.  
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Όφελος 705.855 
ευρώ ανά μήνα από 
την απογραφή των 
συνταξιούχων του 
Δημοσίου  

Στοιχεία για την απογραφή 
των συνταξιούχων δημοσίων 
υπαλλήλων και λειτουργών, 
πολιτικών και στρατιωτικών 
δημοσιεύθηκαν από το γρα-
φείο Τύπου του αναπληρωτή 
υπουργού Οικονομικών, κ. 
Χρ. Σταϊκούρα: Εκ των 
447.162 που ελάμβαναν σύ-

νταξη, τελικώς δεν 
απεγράφησαν 2.277 
περιπτώσεις. Το 
δ η μ ο σ ι ο ν ο μ ι κ ό 
όφελος που έχει 
προκύψει από την 
ολοκλήρωση της 
απογραφής, τον 
Οκτώβριο του 
2012, είναι 705.855 
ευρώ ανά μήνα. Οι 
αχρεωστήτως κατα-
βληθείσες συντάξεις 
έφθασαν στο ποσό 
των 26.119.279 
ευρώ.  
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Ι. Στουρνάρας: Και το 2013 το τέλος ακινήτων μέσω της ΔΕΗ  

Η διατήρηση του Έκτακτου 
Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτη-
μένων Δομημένων Επιφανειών 
(ΕΕΤΗΔΕ) και το 2013 - πρό-
ταση που εισηγήθηκε η Τρόικα, 
κατά τις διαπραγματεύσεις της 
με την ελληνική κυβέρνηση - 
φαίνεται να αποδέχεται και ο 
Υπουργός Οικονομικών, κ. Ι. 
Στουρνάρα, ο οποίος φέρεται 
να πρότεινε να συνεχισθεί η 
είσπραξη του τέλους μέσω των 
λογαριασμών της ΔΕΗ, προκει-
μένου να ξεπερασθούν οι διαφω-
νίες με την Τρόικα.  
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