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∆υσαρέσκεια ΒΕΘ για τις εγγυητικές επιστολές για πληρωµές από το ∆ηµόσιο
Για νοµικά τερτίπια, στα οποία καταφεύγει το υπουργείο Οικονοµικών προκειµένου να αποφύγει
να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του προς τους ιδιώτες κάνει λόγο ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Αφορµή οι εγγυητικές
επιστολές, που θα ζητά, βάσει εγκυκλίου που απεστάλη προς τις εφορίες, το δηµόσιο
προκειµένου να εκταµιεύσει χρηµατικές απαιτήσεις σε βάρος του, οι οποίες απορρέουν από
δικαστικές αποφάσεις που δεν έχουν καταστεί αµετάκλητες ή από διαταγές πληρωµής που έχουν
προσβληθεί ενδίκως.
«Το υπουργείο Οικονοµικών δηµιουργεί νέα προσκόµµατα προκειµένου να µην εξοφλήσει τις
υποχρεώσεις του προς τους ιδιώτες που ξεπερνούν τα 6,5 δις. ευρώ, την ώρα µάλιστα που η
αγορά έχει στεγνώσει και πολλές επιχειρήσεις βρίσκονται ένα βήµα πριν από το λουκέτο» λέει
χαρακτηριστικά ο κ. Παπαδόπουλος.
«Πως είναι δυνατόν την ώρα που οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από ενίσχυση ρευστότητας να
εξαναγκάζονται να προσκοµίσουν στις εφορίες εγγυητικές επιστολές τράπεζας, ισόποσες µε τις
απαιτήσεις τους κατά του ∆ηµοσίου; Είναι µία απόφαση που ξεπερνά τη λογική, όταν µάλιστα, σε
κάποιες περιπτώσεις οι οφειλές του δηµοσίου προς επιχειρήσεις είναι εκατοντάδες χιλιάδες
ευρώ» τονίζει ο πρόεδρος του ΒΕΘ επισηµαίνοντας ότι «για να εισπράξουν οι ιδιώτες από το
δηµόσιο θα πρέπει να διαθέτουν ταµειακά αποθέµατα. Πόσες, όµως, είναι αυτές οι
επιχειρήσεις;»
«Ακολουθώντας αυτές τις παράλογες επιλογές το δηµόσιο, που αρνείται να προχωρήσει σε
ουσιαστικούς συµψηφισµούς των οφειλών του προς ιδιώτες µε τις οφειλές των τελευταίων προς
αυτό, πολύ φοβάµαι ότι το µόνο που κατορθώνει θα είναι να αυξάνει συνεχώς τις υποχρεώσεις
του προς τους επιχειρηµατίες» καταλήγει ο κ. Παπαδόπουλος.
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Μείωση 10% στις τιµές των ακινήτων και βουτιά των συναλλαγών το β΄τρίµηνο
Μείωση της τάξεως του 10,1% σηµείωσαν, κατά µέσο όρο, το δεύτερο τρίµηνο του έτους, οι τιµές
των διαµερισµάτων σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσίευσε την Πέµπτη η Τράπεζα της
Ελλάδας. Οι εκτιµήσεις της ΤτΕ στηρίζονται στα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τις
τράπεζες. Σε ό,τι αφορά το σύνολο του 2011, µε βάση τα αναθεωρηµένα στοιχεία, οι τιµές των
διαµερισµάτων µειώθηκαν µε µέσο ετήσιο ρυθµό 5,4% (5,4%, 5,1%, 4,6% και 6,5% το πρώτο,
δεύτερο, τρίτο και τέταρτο τρίµηνο του 2011, αντίστοιχα), έναντι 4,7% το 2010. Από την ανάλυση
των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι οι τιµές των διαµερισµάτων το β΄
τρίµηνο του 2012 ήταν µειωµένες σε σύγκριση µε το β΄ τρίµηνο του 2011 κατά 10,8% στην
Αθήνα, 12,4% στη Θεσσαλονίκη, 9,9% στις άλλες µεγάλες πόλεις και 8% στις λοιπές περιοχές της
χώρας.
Όχι εµπόρων στα ανοιχτά καταστήµατα τις Κυριακές της ∆ΕΘ
«Όχι» στο άνοιγµα των καταστηµάτων τους τις δύο Κυριακές της ∆ιεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης λένε οι έµποροι της πόλης. Το διοικητικό συµβούλιο του Εµπορικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης επιβεβαίωσε χθες προηγούµενη του απόφαση, να µην ανοίξουν τα καταστήµατα
του κέντρου τις δύο συγκεκριµένες ηµέρες, καθώς πρέπει να «διαφυλαχτεί η ενδοεπιχειρηµατική
και κοινωνική ηρεµία» στη σηµερινή δύσκολη οικονοµική συγκυρία, εκφράζοντας ταυτόχρονα
προβληµατισµό για τις συνέπειες που θα είχε αντίθετη απόφαση. Τις προηγούµενες ηµέρες τα
Επιµελητήρια, ο δήµος και φορείς της Θεσσαλονίκης είχαν ταχθεί υπέρ της λειτουργίας των
καταστηµάτων τις δυο Κυριακές της ∆ΕΘ.
Τηλεφωνική γραµµή καταγγελιών για το παραεµπόριο
Τη λειτουργία τηλεφωνικής γραµµής καταγγελιών για το παραεµπόριο προανήγγειλε ο γενικός
γραµµατέας Καταναλωτή, Γιώργος Στεργίου, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Ο κ. Στεργίου
τόνισε ότι το υπουργείο Ανάπτυξης καταβάλλει προσπάθειες για την καταπολέµηση του
φαινοµένου, ενώ αναφέρθηκε και στην χαµηλή ποιότητα των προϊόντων, τους κινδύνους που
αυτά εγκυµονούν για τους καταναλωτές, και τη ζηµιά που προκαλείται στην οικονοµία.
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