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Η άποψη του bankingnews.gr για τα warrants –  

Λάθος η άμεση εξάσκηση – Τα warrants είναι option και εφόσον υπάρ-
χουν 9 εξαμηνίες οι επενδυτές δεν θα πρέπει να βιαστούν – Στο μέλλον θα 
πετύχουν καλύτερους όρους 

Ταχυδρομικά πρόστιμα για ΚΤΕΟ από την Πρωτοχρονιά  
Aπό την 1η Iανουαρίου αναμένεται να ξεκινήσει η ταχυδρομική αποστολή 
των προστίμων στους ιδιοκτήτες I.X., φορτηγών και μοτοσικλετών που δεν 
έχουν περάσει από KTEO τα οχήματά τους. Eιδικότερα, τα υπουργεία 
Mεταφορών και Oικονομικών έχουν αποφασίσει να προχωρήσει άμεσα το 
συγκεκριμένο σχέδιο, καθώς 2,5 εκατομμύρια I.X. και φορτηγά έως 3,5 
τόνους αλλά και 750.000 μοτοσικλέτες απέχουν από τον τεχνικό έλεγχο, 
δημιουργώντας τεράστιες απώλειες στα κρατικά έσοδα, ενώ από την άλλη 
πλευρά σοβαρό πρόβλημα δημιουργείται και για την οδική ασφάλεια. 

Μόνο 15 εκατ. οι αδρανείς καταθέσεις  
Μόλις 15 εκατομμύρια ευρώ θα είναι οι ανενεργείς καταθέσεις που βρίσκο-
νται στις τράπεζες και θα αποδοθούν στο Δημόσιο το 2014. 

Την εκτίμηση αυτή έκανε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρ. Στα-

ϊκούρας μιλώντας στη Βουλή 

Μειώνονται τα ε-

πιτόκια δανείων 

και καταθέσεων 

Ανοίγει ο δρόμος για 

μειώσεις των επιτοκί-

ων στα δάνεια των 

τραπεζών, μετά την 

αιφνιδιαστική απόφα-

ση της ΕΚΤ να μειώ-

σει το βασικό της επι-

τόκιο στο 0,25%. Γε-

γονός που θα σημά-

νει μικρότερες δόσεις 

σε όσα δάνεια είναι 

συνδεδεμένα με το 

βασικό επιτόκιο της 

ΕΚΤ.  

Ανάκαμψη 0,6% και μείωση ανεργίας στο 26%, προβλέπει η 
Κομισιόν για το 2014 
Στο 4% αναμένεται να υποχωρήσει η ύφεση το 2013 από 6,4% το 2012, 
ενώ ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας προβλέπεται το 2014 στο 
+0,6% η οποία θα παγιωθεί το 2015 στο 2,9%, σύμφωνα με τις οικονο-
μικές προβλέψεις που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα στη δη-
μοσιότητα στις Βρυξέλλες. 

Προβόπουλος (ΤτΕ):  

Eντυπωσιακή η αναδι-

οργάνωση του τραπε-

ζικού κλάδου στην 

Ελλάδα - Στρατηγική 

επιλογή η παρουσία 

των τραπεζών στη Νο-

τιοανατολική Ευρώπη, 

αλλά θα απαιτηθούν 

συγχωνεύσεις -  

Σε τροχιά ανάπτυξης 

το 2014 η οικονομία 
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