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Με τα ακίνητα από «κόκκινα» δάνεια του 2008 ξεκινούν οι πλειστηριασµοί
Στους πρώτους µήνες του 2014 θα ξεκινήσει η διαδικασία των πλειστηριασµών των ακινήτων
των «κόκκινων δανείων» που εντάχθηκαν στο καθεστώς προστασίας το 2008. Όπως αναφέρει
το Vima.gr, πρόκειται για ειληµµένη απόφαση της κυβέρνησης και ιδιαίτερα του υπουργείου
Ανάπτυξης, ενώ παράλληλα πρόκειται να καταργηθεί η ρύθµιση που αφορά την προστασία από
πλειστηριασµούς όλων των ακινήτων (και όχι µόνο της κύριας κατοικίας) µέχρι του ποσού των
200.000 ευρώ.
Εκτός αυτών των ρυθµίσεων, βασικός «κορµός» της νοµοθετικής παρέµβασης που σχεδιάζει η
κυβέρνηση είναι η µείωση του ορίου της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου που θα
προστατεύεται. Πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης έλεγαν ότι «η κύρια κατοικία προστατεύεται
από τον νόµο Κατσέλη και από τις τροποποιήσεις που έχει δεχθεί προ µηνών από τον υπουργό
κ. Χατζηδάκη».
ΕΣΕΕ: Επέκταση της προστασίας της α΄ κατοικίας και για τις επιχειρηµατικές οφειλές
Την επέκταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας και γι' αυτούς που έχουν επιχειρηµατικές
οφειλές, θα ζητήσει η ΕΣΕΕ από την κυβέρνηση, ενώ τάσσεται κατά της πλήρους
απελευθέρωσης των εµπορικών µισθώσεων.
Xθες, συνεδρίασε το προεδρείο της ΕΣΕΕ, εν όψει της ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και
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αποφάσισε να µην συµµετάσχει η ΕΣΕΕ στο κλείσιµο των εµπορικών καταστηµάτων και στις
άλλες κινητοποιήσεις διαµαρτυρίας που έχουν προγραµµατιστεί για την ∆ΕΘ.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΕΣΕΕ τίθεται κατά της πλήρους απελευθέρωσης
των εµπορικών µισθώσεων και τονίζει ότι πρέπει να υπάρχει ένα προστατευτικό καθεστώς που
θα εξασφαλίζει την επένδυση του επιχειρηµατία και θα διασφαλίζει ότι δεν θα καταστεί
«οικονοµικός όµηρος» του ιδιοκτήτη.
Κινητοποιήσεις στις 29 Αυγούστου από την Α∆Ε∆Υ
Με απεργιακή κινητοποίηση και συλλαλητήριο διαµαρτυρίας την Πέµπτη 29 Αυγούστου,
απαντά σε πρώτη φάση η Α∆Ε∆Υ στους σχεδιασµούς της κυβέρνησης για τον δηµόσιο τοµέα.
Η Α∆Ε∆Υ καταγγέλλει τη δραµατική -όπως αναφέρει- συρρίκνωση Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου,
«µέσω καταργήσεων ή συγχωνεύσεων, ιδίως στους χώρους της Υγείας, της Παιδείας, της
Κοινωνικής Ασφάλισης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και «εν ψυχρώ απολύσεις 15.000
εργαζοµένων καθώς και 25.000 διαθεσιµότητες - απολύσεις εργαζόµενων στο ∆ηµόσιο».
Σε κοινή σύσκεψη µε την Εκτελεστική Επιτροπή της Α∆Ε∆Υ, οι πρόεδροι των Οργανώσεων µελών της υπέβαλαν πρόταση για απεργίες διαρκείας εντός του Σεπτεµβρίου και ζήτησαν την
καλύτερη δυνατή προετοιµασία της κινητοποίησης της 7ης Σεπτεµβρίου στη ∆ΕΘ. Πρώτη
παρέµβαση στο πλαίσιο του προγράµµατος κινητοποιήσεων θα είναι η Πέµπτη, 29 Αυγούστου
2013, µε την Εκτελεστική Επιτροπή να κηρύσσει πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11:00
µέχρι τη λήξη του ωραρίου.
Τέλος στις διασώσεις «αλά ελληνικά», διαµηνύει ο Σόιµπλε
∆εν θα υπάρξουν άλλες διασώσεις σαν την ελληνική, εάν κερδίσει τις εκλογές το κόµµα
συνασπισµού της Άνγκελα Μέρκελ, δήλωσε ο γερµανός υπουργός Οικονοµικών, Βόλφγκανγκ
Σόιµπλε, σε συνέντευξή του στο CNN.
Ο κ. Σόιµπλε τόνισε ότι «πιο δυνατή Ευρώπη σηµαίνει ότι όλοι πρέπει να κάνουν το καθήκον
τους και να µην ζητούν χρήµατα από τους άλλους, αυτός δεν είναι ο σωστός δρόµος για µια
ισχυρή Ευρώπη, είναι το λάθος κίνητρο». Τα προβλήµατα δεν έχουν λυθεί αλλά τα πράγµατα
έχουν βελτιωθεί σηµαντικά σε σύγκριση µε µερικά χρόνια πριν, υποστήριξε. Ο κ. Σόιµπλε
αναγνώρισε εκ νέου πως η Ελλάδα θα χρειαστεί νέα βοήθεια, αλλά επανέλαβε ότι δεν θα
υπάρξει κούρεµα χρέους.
Αποπληρωµή χρέους µε µεταφορά δηµόσιας περιουσίας στον ESM προτείνουν οι γερµανοί
βιοµήχανοι
Τη µεταφορά δηµόσιας περιουσίας στον ευρωµηχανισµό διάσωσης ESM, ώστε, σε περίπτωση
που η Ελλάδα δεν θα είναι σε θέση να αποπληρώσει τα χρέη της, οι πιστωτές να διασφαλίσουν
τα χρήµατά τους, προτείνει ο πρόεδρος του Συνδέσµου Γερµανών Βιοµηχάνων (BDI), Ούλριχ
Γκρίλλο.
Μιλώντας στην εφηµερίδα Westdeutsche Allgemeine, o κ. Γκρίλλο δήλωσε ότι «στην Ελλάδα
υπάρχει κρατική περιουσία αξίας πολλών εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ, για παράδειγµα
επιχειρήσεις στον τοµέα της ενέργειας, λιµάνια, αεροδρόµια ή άλλα ακίνητα» και προτείνει να
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µεταφερθούν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία στον ευρωπαϊκό µηχανισµό διάσωσης ESM, ώστε,
σε περίπτωση που η Ελλάδα δεν θα είναι σε θέση να αποπληρώσει τα χρέη της, οι πιστωτές να
διασφαλίσουν τα χρήµατά τους, όπως υποστηρίζει.
Οι χειρότερες επιδόσεις της τελευταίας τριετίας για τις εξαγωγές το α΄εξάµηνο
Αρνητική επίδοση σε επίπεδο εξαµήνου για την τελευταία τριετία, δείχνουν τα στοιχεία των
ελληνικών εξαγωγών (εξαιρουµένων των πετρελαιοειδών), σύµφωνα µε ανάλυση του
Πανελληνίου Συνδέσµου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και
Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ.
Τα στοιχεία αυτά, µάλιστα, δείχνουν υποχώρηση των εξαγωγών τον περασµένο Ιούνιο,
µεγαλύτερη των αρχικών εκτιµήσεων, τόσο στις συνολικές εξαγωγές (-8,7%, έναντι εκτίµησης
για µείωση 7,2%), όσο και εξαιρουµένων των πετρελαιοειδών (-11,4%).
Το αποτέλεσµα αυτών των πιέσεων ήταν να περιοριστούν σηµαντικά οι ρυθµοί αύξησης των
συνολικών εξαγωγών για το πρώτο εξάµηνο του έτους (στα 13,6 δισ. ευρώ, δηλαδή +5,4%, σε
σχέση µε το α΄6µηνο του 2012), ενώ εξαιρουµένων των πετρελαιοειδών να προκύπτει πλέον
µείωση της τάξης του 2,5% (στα 8,3 δισ. ευρώ).
Καράογλου: Προσβάλλουν τη Θεσσαλονίκη οι δηλώσεις Μπουτάρη
Την έντονη αντίδραση του υπουργού Μακεδονίας-Θράκης, Θεόδωρου Καράογλου, προκάλεσε
η χθεσινή τοποθέτηση, από το βήµα του δηµοτικού συµβουλίου, του δηµάρχου Θεσσαλονίκης,
Γ.Μπουτάρη, ότι «δεν µπορεί ο πρωθυπουργός να έρχεται στην πόλη σαν κλέφτης επειδή
φοβάται τις αντιδράσεις», σχολιάζοντας τη µικρή σε διάρκεια επίσκεψη του Α.Σαµαρά ενόψει
της 78ης ∆ΕΘ.
Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Καράογλου υπογράµµισε πως «η “σταθερότητα” των απόψεων του κ.
Μπουτάρη είναι γνωστή στο πανελλήνιο. Πρόκειται για τον ίδιο άνθρωπο που ενώ πέρυσι
δήλωνε παραµονές της 77ης ∆ΕΘ ότι “η πολιτική ηγεσία της χώρας είναι ανεπιθύµητη στη
Θεσσαλονίκη”, στη συνέχεια ως άλλος… ακροβάτης απόψεων έσπευσε να διατυµπανίσει ότι
“οι πολιτικοί είναι ευπρόσδεκτοι και πιο ευπρόσδεκτος από όλους ο πρωθυπουργός”. Χθες,
διεκδικώντας άλλα 15 λεπτά δηµοσιότητας και χαρίζοντας απλόχερα βαρύγδουπους τίτλους
στα ΜΜΕ, ο δήµαρχος Θεσσαλονίκης υποστήριξε ότι “δεν µπορεί ο πρωθυπουργός να έρχεται
σαν κλέφτης επειδή φοβάται τις αντιδράσεις”, τονίζοντας µάλιστα ότι κάτι τέτοιο αποτελεί
“προσβολή” στο προσωπικό του ήθος».
Τα σενάρια για το µέλλον της ΕΑΣ και της ΕΛΒΟ
Απολύσεις για τους 500 από τους 850 συνολικά εργαζόµενους της ΕΑΣ και εκκαθάριση εν
λειτουργία για την ΕΛΒΟ, χωρίς απολύσεις, είναι τα επικρατέστερα σενάρια για το µέλλον των
δύο αµυντικών βιοµηχανιών.
Το µέλλον των δύο εταιρειών τέθηκε επί τάπητος, χθες, σε διαδοχικές συσκέψεις στο
υπουργείο Οικονοµικών υπό τον Γ.Στουρνάρα. Οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν έως το τέλος
του µήνα.
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Με ειδική σήµανση και φθηνότερα τα προϊόντα «περασµένης διατηρησιµότητας»
Επιτρέπονται από 1ης Σεπτεµβρίου οι πωλήσεις προϊόντων «περασµένης διατηρησιµότητας»,
κάτω από συγκεκριµένους όρους, όπως προβλέπεται από τους «Κανόνες ∆ιακίνησης και
Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.) που αποτελούν µετεξέλιξη του
Αγορανοµικού Κώδικα. Τα τρόφιµα αυτά(όπου αναγράφεται ανάλωση κατά προτίµηση) θα
φέρουν ειδική σήµανση, θα είναι φθηνότερα από τα άλλα, ενώ θα επιβάλλονται πρόστιµα σε
περιπτώσεις που δεν θα τηρούνται οι παραπάνω κανόνες.
Όπως αναφέρει σε ενηµερωτικό έγγραφό του το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθήνας, εφεξής
επιτρέπεται η διάθεση τροφίµων περασµένης χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιµότητας, πλην
όσων προσδιορίζονται από τη νοµοθεσία ως ευαλοίωτα, µε τον όρο ότι αυτά θα πωλούνται
σαφώς διαχωρισµένα από τα άλλα τρόφιµα και σε πινακίδα που θα αναρτάται σε αυτά, θα
αναγράφεται, µε κεφαλαία γράµµατα, η φράση «ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ
∆ΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ».
Τροπολογία για θέµατα της ∆ΕΘ κατέθεσε το Υ-ΜΑΘ
Τροπολογία, που πρότεινε να ενταχθεί σε ν/σ του υπουργείου Οικονοµικών, και η οποία έχει
στόχο να δώσει βαθιά οικονοµική ανάσα στη νέα εταιρεία που προέκυψε µετά τη συγχώνευση
των ∆ΕΘ ΑΕ και Helexpo AE, κατέθεσε ο υπουργός Μακεδονίας-Θράκης, Θεόδωρος
Καράογλου.
Ειδικότερα, µε την προτεινόµενη τροπολογία ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στα ακίνητα
του Εθνικού Εκθεσιακού φορέα και τα οποία χρόνιζαν επί σειρά ετών, ενώ επιλύονται και
λογιστικές δυσλειτουργίες που προέκυψαν από την ενοποίηση των φορέων. Σκοπός της
προτεινόµενης ρύθµισης, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, είναι η εναρµόνιση της
µεταβίβασης κυριότητας ακινήτων µε το σύστηµα δηµοσιότητας του κτηµατολογίου, καθώς
και µε τις εν γένει υφιστάµενες και υπό εξέλιξη εµπράγµατες έννοµες σχέσεις της ∆ΕΘ Α.Ε.
επί ακινήτων, µε γνώµονα τον κοινωφελή της χαρακτήρα. Αυτό κρίθηκε σκόπιµο γιατί συχνά
οι προϊστάµενοι Κτηµατολογικών Γραφείων αρνούνται να συναινέσουν σε απαλλαγές από
φόρους κλπ εάν τα Κτηµατολογικά Γραφεία δεν µνηµονεύονται στο νόµο ρητά.

Οι 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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