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Κατάσχεση της περιουσίας του Παπαγεωργόπουλου θα ζητήσει ο Μπουτάρης
Αυστηρή χαρακτήρισε ο δήµαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, την ποινή που
επιβλήθηκε στον Βασίλη Παπαγεωργόπουλο, για την υπόθεση της υπεξαίρεσης, τονίζοντας,
ωστόσο, ότι ο δήµος θα ζητήσει ακόµα και κατάσχεση περιουσιών.
«Εµείς σαν δήµος πρέπει να αναζητήσουµε τα λεφτά, δεν έχουµε εκδικητική διάθεση εναντίον
των κατηγορουµένων», ανέφερε µιλώντας στην πρωινή εκποµπή της ΝΕΤ. Ο κ. Μπουτάρης,
απαντώντας σε ερώτηση δηµοσιογράφου εάν θα ζητήσει την κατάσχεση της ιδιωτικής
περιουσίας του κ. Παπαγεωργόπουλου, σηµείωσε ότι ο δήµος θα προχωρήσει σε όλες τις
νόµιµες ενέργειες, σε βάρος εκείνων που έχουν καταδικαστεί.
Τόνισε παράλληλα ότι η δηµοτική αρχή «έχει απαιτήσεις και από την εταιρεία ορκωτών
λογιστών, η οποία έκρινε ότι όλα αυτά τα χρόνια ήταν καθαρή η διαχείριση επί διοίκησης
Παπαγεωργόπουλου».
Τέλος ο δήµαρχος Θεσσαλονίκης επανέλαβε ότι «µια τέτοια ποινή είναι ένα µήνυµα για την
τοπική αυτοδιοίκηση για να προσέχουν πώς διαχειρίζονται το δηµόσιο χρήµα» και
αποκαθίσταται το κοινό αίσθηµα.
Παραδέχθηκε ότι µπορεί να γίνονται διάφορα κάτω από τη µύτη ενός δηµάρχου, όχι όµως για
τόσο µεγάλο διάστηµα των 12 ετών, όπως στην υπόθεση Παπαγεωργόπουλου. «Ο δήµαρχος
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µπορεί να µην καταλαβαίνει τι γίνεται για 6 µήνες, όχι για 12 χρόνια» σηµείωσε
χαρακτηριστικά.
Ληξιπρόθεσµα χρέη 3,6 δισ ευρω αποπληρώνει το ∆ηµόσιο
Ληξιπρόθεσµα χρέη 2,26 δισ. ευρώ έχει αποπληρώσει το ∆ηµόσιο στο δίµηνο ∆εκεµβρίου
2012- Φεβρουαρίου 2013. Μάλιστα όπως έκανε γνωστό ο αναπληρωτής υπουργός
Οικονοµικών Χρήστος Σταικούρας στην παρούσα φάση βρίσκονται σε αξιολόγηση οφειλές
υπουργείων και φορέων 1,41 δισ. ευρώ που θα αποπληρωθούν εντός του Μαρτίου.
Από το σύνολο των χρεών (αναφορικά µε τα 2,26 δισ. ευρώ) τα 745,80 εκατ. ευρώ αφορούν σε
επιστροφές φόρου.
Επιµένει η Μ. ∆αµανάκη για τον κατώτατο µισθό
Τη δήλωσή της ότι για την Κοµισιόν είναι ανοιχτό το θέµα της περαιτέρω µείωσης του
κατώτατου µισθού, επανέλαβε η Ελληνίδα επίτροπος Μαρία ∆αµανάκη, µιλώντας στον Βήµα
99,5.
«∆εν είπα τίποτα παράλογο, ούτε τίποτα πρωτότυπο» δήλωσε, σηµειώνοντας ότι για την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ζήτηµα παραµένει ανοιχτό στο πλαίσιο των ενεργειών της για
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.
Η ίδια πάντως υπογράµµισε ότι η κοινωνική αντοχή έχει µειωθεί αποφασιστικά και πρέπει να
αποκλειστούν νέες οριζόντιες περικοπές σε µισθούς και συντάξεις.
Κόκκινη κάρτα στην Αθήνα από την τρόικα για τη φοροδιαφυγή
Τις µεγάλες αδυναµίες της φορολογικής διοίκησης στη µάχη κατά της φοροδιαφυγής
καταγράφουν ειδικοί του ∆ΝΤ και της Κοµισιόν σε έκθεση που συνέταξαν τον Ιανουάριο και η
οποία
δηµοσιοποιήθηκε
από
συνδικαλιστές
των
Εφοριακών.
Εντοπίζοντας σηµαντικές καθυστερήσεις σε θέµατα διαχείρισης εσόδων και
αναποτελεσµατικές παρεµβάσεις στη φορολογική διοίκηση, έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοµής,
µεγάλες ελλείψεις προσωπικού για τη διενέργεια ελέγχων και την είσπραξη οφειλών, έλλειψη
κινήτρων και χαµηλές αµοιβές για τους ελεγκτές καταθέτουν βελτιωτικές προτάσεις.
Κάνουν όµως και αυστηρές συστάσεις µε βάση και τις δεσµεύσεις της χώρας στο πλαίσιο του
µνηµονίου, υπενθυµίζοντας για παράδειγµα τη δέσµευση που έχει αναληφθεί βάσει µνηµονίου
να µη γίνει νέα ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών και γενικά να µην υπάρξουν άλλες
φορολογικές αµνηστίες οι οποίες δεν απέδωσαν στο παρελθόν όταν εφαρµόστηκαν.
Προτείνουν αυστηροποίηση ποινών µε άσκηση ποινικών διώξεων ακόµη και για τις
περιπτώσεις που ο φορολογούµενος εξοφλεί το φόρο που βεβαιώνεται.
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Οριστικοποιήθηκε το σχέδιο για την ελάφρυνση των δανειοληπτών
Ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης η συνάντηση της ηγεσίας του υπουργείου
Ανάπτυξης µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) για τη
ρύθµιση
των
δανείων
υπερχρεωµένων
νοικοκυριών.
Ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης και οι υφυπουργοί Θανάσης Σκορδάς και
Κυριάκος Βιρβιδάκης συζήτησαν µε τους επικεφαλής των τραπεζών τις κυβερνητικές
προτάσεις για τη διευκόλυνση αποπληρωµής των δανείων φυσικών προσώπων που έχουν
πληγεί
από
την
κρίση.
Σύµφωνα µε κύκλους του υπουργείου Ανάπτυξης στη συνάντηση οριστικοποιήθηκε το τελικό
σχέδιο για τη ρύθµιση των δανείων υπερχρεωµένων νοικοκυριών, σύµφωνα µε το οποίο για 4
χρόνια παγώνει η καταβολή της δανειακής δόσης και ο δανειολήπτης θα πληρώνει µόνο
τόκους.
Το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει την υπαγωγή στη ρύθµιση όσων έχουν οικογενειακό ετήσιο
εισόδηµα έως 25.000 ευρώ και την τελευταία τριετία το εισόδηµά τους έχει µειωθεί πάνω από
35%. Επίσης µπορούν να υπαχθούν άνεργοι, πολύτεκνοι µακροχρονίως πάσχοντες και άτοµα
µε αναπηρία.
Εκδήλωση για τις δράσεις του ΕΤΕΑΝ στο ΒΕΘ
Οι δράσεις του Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), οι οποίες
προωθούνται µέσω του τραπεζικού συστήµατος και είναι προσανατολισµένες στην κάλυψη
των χρηµατοδοτικών αναγκών των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, θα βρεθούν στο επίκεντρο
ηµερίδας που συνδιοργανώνουν το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) και το
ΕΤΕΑΝ.
Η ενηµερωτική εκδήλωση µε θέµα «Παρουσίαση ενεργών δράσεων του ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την
επιχειρηµατικότητα» θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα, 4 Μαρτίου, στις 19.00 µµ.
Στην εκδήλωση, που θα λάβει χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιµελητηρίου
(Αριστοτέλους 27, στον τέταρτο όροφο), κεντρικός οµιλητής θα είναι ο πρόεδρος και
διευθύνων σύµβουλος του ΕΤΕΑΝ Γιώργος Γεροντούκος.
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