
Ο Σατυρικός 

Tην ενεργοποίηση από τον Σεπτέμβριο της 
δυνατότητας του υπουργείου Οικονομικών να 
«αφαιρεί» από τους τραπεζικούς λογαριασμούς 
των φορολογουμένων, που έχουν ληξιπρόθε-
σμες και αρρύθμιστες οφειλές προς την εφορία, 
τα ποσά των οφειλών αποκαλύπτει το νέο μνη-
μόνιο. 
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Τα Newsletter αποστέλλονται 
με e-mail και αναρτώνται στο 
www.ssalpha.gr. 
Επίσης θα δημοσιεύονται κάθε 
δίμηνο στην εφημερίδα του 
Συλλόγου 

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,6 δισ. ευρώ 
δείχνουν τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού, για τους πρώτους επτά μήνες 
του 2013, εξέλιξη θετική, καθώς συνάδει με τις 
αξιώσεις των εταίρων. Παράλληλα, σύμφωνα με 
τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο ρυθμός ύφεσης 
μειώθηκε στο 4,6%, κατά το δεύτερο τρίμηνο 
του έτους, από το 5,6% του πρώτου τριμήνου. 
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Πλεόνασμα 663 εκατ. 
ευρώ στο ισοζύγιο τρεχου-
σών συναλλαγών τον Ιούνιο  

Τέλος και η 
Ελληνική Τράπεζα – 
Απορροφήθηκε από 
την Πειραιώς  

Μετά την ενοποίηση της 
πρώην ΑΤΕbank, η Τράπεζα 
Πειραιώς ολοκλήρωσε και 
την πλήρη απορρόφηση της 
πρώην Ελληνικής Τράπεζας, 
με ενοποίηση των συστημά-
των της.  

Το σχετικό έργο περιε-
λάμβανε την ενοποίηση των 
συστημάτων του δικτύου της 
πρώην Ελληνικής Τράπεζας, 
στο ενιαίο περιβάλλον των 
συστημάτων πληροφορικής 
της Τράπεζας Πειραιώς. 
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Πρωτογενές πλεόνασμα 2,567 
δισ. ευρώ στο επτάμηνο 

Τον Ιούνιο του 2013 το ισοζύγιο τρε-
χουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνα-
σμα 663 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 
73 εκατ. ευρώ του Ιουνίου του 2012. 

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη 
μείωση του εμπορικού ελλείμματος και 
δευτερευόντως στην εμφάνιση πλεονά-
σματος στο ισοζύγιο των υπηρεσιών, 
πλεόνασμα το οποίο όμως αντισταθμί-
σθηκε από το διπλασιασμό του ελλείμμα-
τος του ισοζυγίου των εισοδημάτων, ενώ 
το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών 
μεταβιβάσεων μειώθηκε.  
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑ-
ΤΑΘΕΣΕΙΣ 

Στο 3% με 3,5% τα επιτόκια των προθεσμια-
κών καταθέσεων των συστημικών τραπεζών. 
Από τις μειώσεις των επιτοκίων έχουν εξοι-
κονομήσει σε ετήσια βάση 1,4 δισ. ευρώ. 
Μαζί με το ELA μείωσαν τα έξοδα εκ τόκων 
3,5 δισ. ευρώ. 
Εξοικονόμηση ύψους 1,4 δισ. ευρώ έχουν επι-
τύχει οι ελληνικές τράπεζες από την σημαντική 
μείωση των επιτοκίων στις προθεσμιακές κατα-
θέσεις.  
Ω γνωστό οι τόκοι των καταθέσεων λογίζονται 
ως έξοδα εκ τόκων και απομειώνουν τα συνολι-
κά έσοδα εκ τόκων. 
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Το 7% του ΑΕΠ λιμνάζει στα φορο-
λογικά δικαστήρια! Το εντυπωσιακό αυτό 
ποσοστό προκύπτει από τον αριθμό των 
114.153 φορολογικών υποθέσεων, που 
εκκρεμούν στα δικαστήρια, με το ποσό 
που διεκδικεί το Δημόσιο να υπερβαίνει 
τα... 14,4 δισ. ευρώ!  
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Το 7% του ΑΕΠ 
λιμνάζει στα φορολογικά 
δικαστήρια 

Πέρασαν στη 
Eurobank ΤΤ και 
Proton  

Ολοκληρώθηκαν οι διερ-
γασίες ανάδειξης της Euro-
bank ως τέταρτου συστημι-
κού πόλου, μετά την από-
κτηση του Ταχυδρομικού 
Ταμιευτηρίου και της Pro-
ton Bank.  

Όπως ανακοινώθηκε και 
επίσημα, το Γενικό Συμβού-
λιο του ΤΧΣ αποφάσισε 
μέσα σε ένα διήμερο 
(Παρασκευή - Σάββατο) την 
πώληση του 100% των Τα-
χυδρομικού Ταμιευτηρίου 
και Proton Bank στη Euro-
bank. 
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ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑ-
ΓΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ 
ΣΤΙΣ ΔΟΥ  

Αποκλειστικά με επιταγές ή με πιστω-
τικές ή χρεωστικές κάρτες θα γίνονται οι 
πληρωμές στις εφορίες, με τη χρήση των 
μετρητών να περιορίζεται μόνο για πλη-
ρωμές στις τράπεζες ή στα ΕΛΤΑ.  
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