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Παράταση για την αποπληρωµή των δανείων µέσω ΕΤΕΑΝ ζητά το ΒΕΘ
Σε βρόγχο εξελίσσεται για χιλιάδες επιχειρηµατίες, που δανειοδοτήθηκαν µε την εγγύηση του
ΕΤΕΑΝ, η αδυναµία τους να καταβάλλουν τις δόσεις των δανείων τους προς τις τράπεζες.
Όπως καταγγέλλουν µέλη του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), οι τράπεζες τους
καλούν να εξοφλήσουν µέχρι αύριο τις οφειλές τους, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα
προχωρήσουν στην καταγγελία των συµβάσεων τους, ενώ βρίσκονται υπό τη δαµόκλειο σπάθη
υπαγωγής τους στον Τειρεσία.
«Μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν καταστροφική για χιλιάδες επιχειρήσεις. Καθηµερινά γινόµαστε
αποδέκτες έντονων παραπόνων από µέλη του επιµελητηρίου, που δηλώνουν δυσχέρεια να είναι
συνεπείς στις υποχρεώσεις τους εξαιτίας της έλλειψης ρευστότητας που τους ταλανίζει»
σηµειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ Παναγιώτης Παπαδόπουλος, επισηµαίνοντας ότι παρά το
γεγονός ότι το επιµελητήριο είχε ζητήσει στο παρελθόν, παράταση για την αποπληρωµή των
δανείων του ΕΤΕΑΝ δεν είχε εισακουστεί.
«Σήµερα φτάσαµε στο οριακό αυτό σηµείο και η λύση του προβλήµατος είναι περισσότερο παρά
ποτέ επιτακτική. Το υπουργείο Ανάπτυξης θα πρέπει άµεσα να επιληφθεί του θέµατος και να
δώσει λύση, δίνοντας παράταση για την αποπληρωµή των δόσεων των δανείων» τονίζει ο
πρόεδρος του ΒΕΘ.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά το παρελθόν το ΒΕΘ είχε ζητήσει από τους προκατόχους του Κωστή
Χατζηδάκη στο υπουργείο Ανάπτυξης την επιµήκυνση του χρόνου εξόφλησης των δανείων σε
πέντε χρόνια, από τα τρία χρόνια που ισχύει.
Λήγουν οι προθεσµίες αυτοαπογραφής των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ
Στην εκπνοή τους βρίσκονται οι προθεσµίες αυτοαπογραφής των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ.
Συγκεκριµένα οι ηµεροµηνίες έχουν ως εξής:
• Για τις ΑΕ και ΕΠΕ 30/9/12
• Για τις ΟΕ και ΕΕ 11/10/12
• Για τους λοιπούς υπόχρεους 12/10 -31/10/12
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∆υνατότητα προαιρετικής απογραφής έχουν µεταξύ άλλων και τα φυσικά πρόσωπα (ατοµικές
επιχειρήσεις) που είναι έµποροι και διαθέτουν επαγγελµατική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν
εµπορία µέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ηµεδαπή.
Ηµεροµηνία
αυτοαπογραφής από 1/11/2012 έως και 31/12/2012.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν προβεί στις ενέργειες της αυτοαπογραφής, θεωρείται
παράλειψη εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 17 του ν. 3419/2005,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δηλαδή πρόστιµο από 600 έως 30.000 ευρώ ανάλογα µε τη
βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε το Τµήµα
Μητρώου - ΓΕ.ΜΗ. - Υ.Μ.Σ. στα τηλέφωνα: 2310-272502, 2310-241668.
Σταθερές οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες τον Αύγουστο
Ανεπαίσθητη πτώση σηµείωσαν οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες για δεύτερο συνεχή µήνα
τον Αύγουστο, καθώς το εκλογικό αποτέλεσµα του Ιουνίου περιόρισε τους φόβους για πιθανή
έξοδο της χώρας από το ευρώ, σύµφωνα µε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που
δηµοσιεύτηκαν σήµερα. Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τοµέα στις ελληνικές τράπεζες σηµείωσαν
πτώση µικρότερη του 0,5%, έπειτα από αύξηση 2% τον προηγούµενο µήνα. Συνολικά,
διαµορφώθηκαν στα 158,7 δισ. ευρώ στα τέλη Αυγούστου, από 159,4 δισ. ευρώ ένα µήνα
νωρίτερα, παραµένοντας, ωστόσο, πολύ χαµηλότερα από τα επίπεδα-ρεκόρ του ∆εκεµβρίου
2009.
Αύξηση 20,88% των ελληνικών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ
Αύξηση 20,88% παρουσίασαν στο πρώτο εξάµηνο του 2012 οι ελληνικές εξαγωγές προϊόντων
στις ΗΠΑ, σύµφωνα µε στοιχεία της αµερικανικής στατιστικής υπηρεσίας. Συνολικά οι εξαγωγές
διαµορφώθηκαν σε 588,5 εκατ. δολάρια από 453,7 εκατ. δολάρια στο πρώτο εξάµηνο του 2011.
Το ίδιο διάστηµα οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ µειώθηκαν, µε αποτέλεσµα την απώλεια µεριδίου για
τα ελληνικά προϊόντα ως προς τα συνολικά εισαγόµενα αγαθά στις ΗΠΑ από 0,043% το πρώτο
εξάµηνο 2011 σε 0,048% το πρώτο εξάµηνο 2012.
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