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Πλειστηριασµοί για 25.000 ακίνητα µε «κόκκινα» δάνεια πριν από το 2008
Από 25.000 ακίνητα που προστατεύθηκαν µε νοµοθετική ρύθµιση το 2008, αν και τα δάνεια
που είχαν πάρει οι ιδιοκτήτες τους είχαν «κοκκινίσει» δύο και τρία χρόνια νωρίτερα, θα
ξεκινήσει η πρώτη φάση της σταδιακής απελευθέρωσης των πλειστηριασµών από τις αρχές του
2014. Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας «Έθνος», η κυβέρνηση, από την 1η Ιανουαρίου
2014, προχωρά στη θέσπιση πενταετούς προστασίας της κύριας κατοικίας από τους
πλειστηριασµούς.
Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι θα «ξεπαγώσουν» οι πλειστηριασµοί για 25.000 σπίτια, για τα
οποία είχαν ξεκινήσει το 2008 οι διαδικασίες, αλλά δεν ολοκληρώθηκαν. Η όποια απόφαση για
άρση της απαγόρευσης θα ληφθεί κατόπιν διαλόγου µε τους εµπλεκόµενους φορείς πριν από το
τέλος του 2013.
∆εν βλέπω νέο κούρεµα χρέους για την Ελλάδα, επαναλαµβάνει η Μέρκελ
Για δεύτερη φορά µέσα σε µία εβδοµάδα η καγκελάριος της Γερµανίας, Άνγκελα Μέρκελ,
δήλωσε ότι «δεν βλέπει» νέο κούρεµα του ελληνικού χρέους. Σε συνέντευξή της στην
εφηµερίδα Ruhr Nachrichten, που δηµοσιεύθηκει την Τρίτη, η κ. Μέρκελ, απαντώντας σε
σχετική
ερώτηση,
εξηγεί,
σύµφωνα
µε
την
Deutsche
Welle:
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«Όχι, δεν βλέπω ένα τέτοιο νέο κούρεµα για την Ελλάδα. Προχωρούµε βήµα - βήµα και δεν
κρύβουµε ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά στην Ελλάδα, αλλά από την άλλη µεριά βλέπουµε
σαφή πρόοδο και την αναγνωρίζουµε. Σε ορισµένους τοµείς τα πράγµατα στην Ελλάδα
πηγαίνουν
πάρα
πολύ
καλύτερα
απ'
ότι
πριν
από
έναν
χρόνο».
Στην ίδια συνέντευξη πάντως, η καγκελάριος υπενθυµίζει: «Πάντα λέγαµε στην Ευρωζώνη, ότι
θα επανεξετάσουµε την κατάσταση της Ελλάδας το 2014 ή στις αρχές του 2015. Το σωστό
είναι να ακολουθήσουµε αυτό το χρονοδιάγραµµα».
Στην Αθήνα αύριο ο Άσµουσεν της ΕΚΤ
Το µέλος του Εκτελεστικού Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Γιοργκ
Άσµουσεν, θα επισκεφθεί την Ελλάδα την Τετάρτη, προκειµένου να συζητήσει την πορεία των
µεταρρυθµίσερων,
όπως
ανακοίνωσε
την
Τρίτη
η
ΕΚΤ.
Ο αξιωµατούχος της ΕΚΤ θα έχει συνάντηση µε τον υπουργό Οικονοµικών Γ. Στουρνάρα (δεν
έχει ανακοινωθεί επισήµως η ώρα, αλλά αναµένεται γύρω στις 3 το µεσηµέρι) και θα δει
επίσης κατ΄ιδίαν τον πρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας Γιώργο Ζανιά. Ο κ. Ζανιάς οργανώνει
δείπνο µε επιχειρηµατίες, κατόπιν επιθυµίας του ίδιου του κ. Άσµουσεν.
Περισσότερες θα είναι φέτος οι επιστροφές φόρων, λέει ο Χ.Θεοχάρης
Οι επιστροφές φόρων φέτος, µετά την εκκαθάριση των δηλώσεων εισοδήµατος, θα είναι
περισσότερες τόσο σε αριθµό όσο και σε ποσά, σε σύγκριση µε πέρυσι, δήλωσε την Τρίτη ο
γενικός γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης, µιλώντας στην τηλεόραση του Ant1.
Σε ό,τι αφορά την παράταση της προθεσµίας υποβολής των δηλώσεων έως τις 30 Αυγούστου, ο
κ. Θεοχάρης είπε πως περίπου 200.000 φορολογούµενοι που δεν είχαν υποβάλει εντός
προθεσµίας τη φορολογική τους δήλωση, έχουν την ευκαιρία να το πράξουν µέχρι τις 30
Αυγούστου, χωρίς την επιβολή προστίµου.
Αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων ζήτησε από τους υπουργούς ο πρωθυπουργός
Τα χρονοδιαγράµµατα θα τηρηθούν και δεν αλλάζει τίποτα στον σχεδιασµό, δήλωσε ο
υπουργός ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης Κυριάκος Μητοστάκης µετά την ευρεία κυβερνητική
σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίµου.
Στην σύσκεψη µε αντικείµενο τα προαπαιτούµενα εν όψει του ελέγχου της τρόικας τον
Σεπτέµβριο, συµµετείχαν 11 υπουργοί, ενώ δεν παρευρέθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
Ευ. Βενιζέλος.

Ελάχιστη θα είναι η επιβάρυνση από το «σεισµόσηµο», λέει ο Γ.Μανιάτης
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Η κυβέρνηση θα προσπαθήσει ώστε η επιβάρυνση των πολιτών από το «σεισµόσηµο» να είναι
η ελάχιστη δυνατή, δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης,
αναφερόµενος στο µέτρο της υποχρεωτικής ασφάλισης όλων των ακινήτων, για το οποίο πιέζει
ασφυκτικά η τρόικα.
Ο κ. Μανιάτης κράτησε κλειστά τα χαρτιά του, καθώς δεν έχουν ληφθεί ακόµη οι οριστικές
αποφάσεις για το νέο «χαράτσι» που θα επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων.
Στο µεταξύ, τον Σεπτέµβριο έρχονται προς κύρωση στη Βουλή οι πρώτες συµβάσεις του
∆ηµοσίου µε ιδιώτες για έρευνες για υδρογονάθρακες, όπως τόνισε ο υπουργός
Περιβάλλοντος. «Μέσα στο Σεπτέµβρη θα φέρουµε στη Βουλή για κύρωση τις δυο συµβάσεις
τουλάχιστον δυο, ίσως και τρεις, που θα υπογράψουµε για το οικόπεδο του Πατραϊκού και για
το οικόπεδο των Ιωαννίνων», σηµείωσε.
Ελπίδες στην αγορά για χρονιά - ρεκόρ στον τουρισµό
Η µεγάλη αύξηση που σηµείωσαν τα έσοδα από τον τουρισµό (και) τον Ιούνιο, ενισχύει τις
εκτιµήσεις
ότι
ο
κλάδος
πάει
φέτος
για
χρονιά
ρεκόρ.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις σηµείωσαν αύξηση 21% φθάνοντας τα 1,59 δισ. ευρώ.
Συνολικά, για τους πρώτους έξι µήνες τους έτους οι εισπράξεις ανήλθαν στα 3,32 δισ ευρώ,
18%
υψηλότερα
σε
σχέση
µε
πέρυσι.
Η κυβέρνηση ελπίζει ότι η καλή φετινή τουριστική χρονιά θα ενισχύσει την εγχώρια
κατανάλωση και θα αντισταθµίσει την αδύναµη βιοµηχανική παραγωγή και τις σχεδόν
ανύπαρκτες επενδύσεις. Ο υπουργός Οικονοµικών Γιάννης Στουρνάρας έχει δηλώσει ότι εάν
συνεχιστεί η αυξηµένη τουριστική κίνηση και τους επόµενους µήνες, τότε η ύφεση φέτος ίσως
αποδειχθεί µικρότερη από την προβλεπόµενη (4,2%).
Στις 30 Αυγούστου οι βάσεις για ΑΕΙ και ΤΕΙ
Στις 30 Αυγούστου αναµένεται να ανακοινωθούν οι φετινές βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ
της χώρας. Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι τελευταίες εκτιµήσεις κάνουν λόγο για µεγάλη
«βουτιά» ακόµα και κατά 1.000 µόρια σε αρκετές σχολές. Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για
αισθητή
πτώση
ακόµη
και
στις
ιατρικές
και
οικονοµικές
σχολές.
Σηµειώνεται ότι ο συνολικός αριθµός των θέσεων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση ανέρχεται
φέτος σε 69.288 (για 104.757 υποψήφιους), σηµειώνοντας πτώση κατά 9% σε σχέση µε
πέρυσι.
ΟΒΣΘ: Ευρεία σύσκεψη των Οµοσπονδιών της Βόρειας Ελλάδας
Μετά την απόφαση του προεδρείου της ΓΣΕΒΕΕ για την πραγµατοποίηση κινητοποιήσεων
στην διάρκεια της 78ης ∆ΕΘ και του πανελλαδικού κλεισίµατος των επιχειρήσεων στις 16
Σεπτεµβρίου, η Οµοσπονδία Βιοτεχνικών Σωµατείων Θεσσαλονίκης (ΟΒΣΘ) διοργανώνει
ευρεία σύσκεψη των οµοσπονδιών των επαγγελµατοβιοτεχνών της Βόρειας Ελλάδας µε την
συµµετοχή των σωµατείων – µελών της.
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Η σύσκεψη, στην οποία θα παραβρεθεί ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γεώργιος Καββαθάς θα
πραγµατοποιηθεί αύριο ( 21 Αυγούστου) στις 18.00 µµ στο Βιοτεχνικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης. Η σύσκεψη θα είναι ανοιχτή σε όποιον ασφαλισµένο του ΟΑΕΕ έχει λάβει
ειδοποιητήριο αναγκαστικής είσπραξης οφειλών.

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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