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Φόροι 11,8 δισ. ευρώ πληρώθηκαν στο δ΄ τρίμηνο 2013
Στα 692 εκατ. ευρώ ανήλθε το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης στο
τρίμηνο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή
(ΕΛΣΤΑΤ). Τα τριμηνιαία στοιχεία για τους μη Χρηματοοικονομικούς Λογαριασμούς της
Γενικής Κυβέρνησης που δημοσιοποίησε σήμερα, Μ. Τετάρτη, η ΕΛΣΤΑΤ τοποθετούν στα
692 εκατ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης στο τρίμηνο
Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2013 και στο 1,05 δισ ευρώ το έλλειμμα του ισοζυγίου της
Γενικής Κυβέρνησης.
Τα συνολικά έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης στο τέταρτο τρίμηνο 2013 ανήλθαν σε 24,39
δισ. ευρώ, εκ των οποίων 6,2 δισ. ευρώ ήταν φόροι στην παραγωγή και στις εισαγωγές
και 5,66 δισ. ευρώ ήταν φόροι στο εισόδημα. Οι συνολικές δαπάνες ανήλθαν σε 25,4 δισ.
ευρώ, εκ των οποίων 10 δισ. ευρώ αφορούν σε κοινωνικές παροχές. Αναφορικά με το
χρέος της Γενικής Κυβέρνησης σε ενοποιημένη βάση, στο τέλος Δεκεμβρίου 2013 αυτό
ανερχόταν σε 318,7 δισ. ευρώ.
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Στα 109,52 εκατ.ευρώ οι ακάλυπτες επιταγές
Στα 109,527 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε το ύψος των ακάλυπτων επιταγών στο τέλος
Μαρτίου σύμφωνα με τα στοιχεία της Τειρεσίας ΑΕ. Μόνο μέσα στον Μάρτιο,
προστέθηκαν 2160 ακάλυπτες επιταγές συνολικής αξίας 28,113 εκατ. ευρώ. Το ποσό των
ακάλυπτων επιταγών σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013 είναι μειωμένο κατά
38,62% στοιχείο που αποδεικνύει και την απροθυμία των επιχειρήσεων να κάνουν
συναλλαγές με επιταγές.
Όσον αφορά στο ύψος των απλήρωτων συναλλαγματικών, αυτές ανήλθαν στα 25,6 εκατ.
ευρώ. Μέσα στον Μάρτιο, έσκασαν 4722 συναλλαγματικές αξίας 6,335 εκατ. ευρώ.
Πάγω σε η βόρεια Ελλάδα - Χιόνια, βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες
Έντονα καιρικά φαινόμενα επικρατούν στη βόρεια Ελλάδα, με χιονοπτώσεις στα ορεινά
και ισχυρές βροχοπτώσεις. Από τα ξημερώματα της Μεγάλης Τετάρτης χιόνια και ισχυρές
βροχές πέφτουν στο νομό Ιωαννίνων. Η καταιγίδα που σημειώθηκε στις 8 το πρωί
δημιούργησε προβλήματα στο δίκτυο της ΔΕΗ, καθώς έπεσαν κεραυνοί σε υποσταθμούς,
με αποτέλεσμα δημόσιες υπηρεσίες καθώς και η μισή πόλη των Ιωαννίνων να μείνουν
χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
Από το πρωί χιονίζει και στην πόλη της Φλώρινας και σε πολλές περιοχές του νομού. Το
θερμόμετρο στην πόλη της Φλώρινας δείχνει περίπου 0-1 βαθμό Κελσίου, στην Καστοριά
5 βαθμούς Κελσίου και στην Κοζάνη 2 βαθμούς Κελσίου. Σε περιοχές της Δυτικής
Μακεδονίας όπου έχουν σημειωθεί βροχοπτώσεις αναμένεται να γίνουν μέτριες ή
προοδευτικά ισχυρές, ενώ δεν αποκλείονται και καταιγίδες.
Σύμφωνα με τις προγνώσεις της ΕΜΥ, τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν και
τη Μ. Πέμπτη. Εξασθένηση της κακοκαιρίας προβλέπεται από τη Μ. Παρασκευή.
Θεοδω ράκης: Διψήφιο το ποσοστό του Ποταμιού στις ευρω εκλογές
Στην εκτίμηση ότι το Ποτάμι θα λάβει στις ευρωεκλογές διψήφιο ποσοστό και θα
αναδειχθεί τρίτο κόμμα προέβη ο Σταύρος Θεοδωράκης, ενώ μίλησε και για τη θέση του
συγγραφέα Νίκου Δήμου ότι το Άγιο Φως είναι ειδωλολατρικό σύμβολο. Μιλώντας στο
Μega, ο κ. Θεοδωράκης επανέλαβε ότι σε περίπτωση που το εκλογικό αποτέλεσμα δεν
είναι το αναμενόμενο θα αποχωρήσει από τον πολιτικό στίβο. Όπως χαρακτηριστικά
είπε, «με 3% και 5% πας σπίτι σου».
«Αυτήν τη στιγμή δεν έχουμε χρόνο να χτίσουμε κάποιες λύσεις για μετά από 10 χρόνια.
Οι αλλαγές πρέπει να γίνουν τώρα δεν έχουμε χρόνο να περιμένουμε τη δεύτερη πολιτική
παρουσία του Θεοδωράκη», εξήγησε. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ποταμιού, αν το
κόμμα λάβει μικρό ποσοστό ψήφων στις ευρωεκλογές, «ο κόσμος θα πει "αυτό που
κάνεις δεν έχει ενδιαφέρον"».
Αποσαφηνίζοντας προηγούμενη δήλωσή του ότι το Ποτάμι θα κυβερνήσει, ο κ.
Θεοδωράκης είπε: «Εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε δεκανίκι του παλιού κομματικού
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συστήματος, εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε». Ο κ. Θεοδωράκης τάχθηκε υπέρ της
μείωσης της χρηματοδότησης των κομμάτων και επιτέθηκε σε όσους συνεχίζουν να
ρωτούν «που βρίσκει τα χρήματα» το Ποτάμι.
Ιω αννίδης: Μετά το Πάσχα η τελική αντεπίθεση
Νέες αιχμές κατά του Απόστολου Τζιτζικώστα άφησε ο επικεφαλής του συνδυασμού
«Περιφέρεια- Πρωταθλήτρια» Γιάννης Ιωαννίδης κάνοντας λόγο για ευκαιριακούς
μηχανισμούς. «Απέναντι μας έχουμε ευκαιριακούς μηχανισμούς που στήθηκαν από
αντίδραση, όχι από δράση. Από άρνηση και όχι από εποικοδομητική διάθεση. Από πείσμα
και όχι από ανιδιοτελή προσφορά. Η πορεία που ακολουθούν είναι πλέον πολύ μακριά
από τη δική μας πορεία. Εμείς αφήνουμε πίσω μας αυτές τις εγωιστικές, ατομιστικές
συμπεριφορές και προχωρούμε» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Ιωαννίδης σε ομιλία του
κατά την ενημερωτική συνεδρίαση για οργανωτικά, πολιτικά, επικοινωνιακά και νομικά
θέματα του συνδυασμού.
Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, «αντιμετωπίσαμε σε χρόνους- ρεκόρ όλα
τα οργανωτικά και πρακτικά ζητήματα και πλέον είμαστε μέσα στον αγώνα 100%. Από
την Τρίτη μετά το Πάσχα θα κάνουμε την τελική αντεπίθεση που θα διαρκέσει ένα μήνα
και τελικά θα μας δώσει τη νίκη». Ο κ. Ιωαννίδης κάλεσε όλους τους υποψήφιους
συμβούλους να αγωνιστούν με δυναμισμό.
Απόσυρση της πρότασης του ΤΑΙΠΕΔ για τον ΟΛΘ ζητεί η ΟΒΣΘ
«Ύποπτη» χαρακτηρίζει τη σπουδή με την οποία το ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε την πώληση του
67% του ΟΛΘ η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης. Όπως αναφέρει σε
ανακοίνωσή της «η ιδιωτικοποίηση του κερδοφόρου λιμανιού της Θεσσαλονίκης, δεν έχει
τίποτα να προσφέρει στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας και στους κατοίκους της, παρά
μόνο εύκολο κέρδος στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα».
Η ΟΒΣΘ δηλώνει αντίθετη με αυτές τις λογικές και γνωστοποιεί ότι θα αγωνιστεί μαζί με
τους φορείς της πόλης για να παραμείνει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης δημόσιο, να
εκσυγχρονιστεί και να αναδειχθεί ως ένα υψηλών προδιαγραφών διαμετακομιστικό
κέντρο αλλά ταυτόχρονα και ως λιμανιού που εξυπηρετεί την εθνική οικονομία και τους
κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Καλεί, τέλος, την κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα την
πρόταση του ΤΑΙΠΕΔ για την πλήρη ιδιωτικοποίηση του ΟΛΘ.
Προχω ρά η ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας
Η σύμβαση για την ανάθεση της μελέτης ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας στη
σύμπραξη μελετητών που τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο στο σχετικό αρχιτεκτονικό
διαγωνισμό προσχεδίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, υπογράφηκε τη Μ.Τρίτη, μεταξύ του
Αντιδημάρχου Αστικού Περιβάλλοντος, Ανδρέα Κουράκη και του νόμιμου εκπροσώπου
του Αναδόχου, Θεμιστοκλή Χατζηγιαννόπουλου.
Η σχετική σύμβαση έχει συνολικό προϋπολογισμό 191.986 ευρώ. Η μελέτη προβλέπεται
να ολοκληρωθεί εντός 12 μηνών, από την υπογραφή της. Αντικείμενο της μελέτης,
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σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, είναι η απόδοση της Πλατείας στους
πεζούς, μέσω του ανασχεδιασμού της ως χώρου περιπάτου και αναψυχής με σύγχρονες
αρχιτεκτονικές και αστικές παρεμβάσεις, ο εμπλουτισμός του υφιστάμενου πρασίνου, η
ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της ιστορίας της Πλατείας και ο
μετασχηματισμός της σε είσοδο / πύλη της πόλης από τη θάλασσα.
Στο 0,5% ο δείκτης τιμών καταναλω τή στην ευρω ζώνη
Στο 0,5% διαμορφώθηκε ο μέσος ετήσιος εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή
στην Ευρωζώνη τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Εurostat και όπως
ανέμεναν οι αναλυτές.
Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 0,9%, χαμηλότερα των
προβλέψεων που έκαναν λόγο για άνοδο της τάξεως του 1%. Σημειώνεται πως ο
πληθωρισμός της Ευρωζώνης βρίσκεται κάτω από το 1% τους τελευταίους έξι μήνες.
Τραγω δία με ναυάγιο επιβατηγού πλοίου στη Νότια Κορέα
Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 100 αγνοούνται
μετά από ναυάγιο ενός επιβατηγού πλοίου με 477 επιβαίνοντες στα ανοικτά της Νότιας
Κορέας. Το Associated Press μεταδίδει ότι υπάρχουν και 14 τραυματίες.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Yonhap, έχουν διασωθεί 368 άτομα. Μεταξύ των επιβατών
ήταν 325 μαθητές λυκείου, οι οποίοι -σύμφωνα με πληροφορίες- είναι σώοι. Το ένα εκ
των θυμάτων βρέθηκε νεκρός μέσα στο πλοίο, ενώ το άλλο εξέπνευσε κατά τη μεταφορά
του στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου. Ένας από τους διασωθέντες
επιβάτες δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο YTN πως πριν το οχηματαγωγό αρχίσει να
βυθίζεται, ακούσθηκε ένας ισχυρός ήχος πρόσκρουσης και θόρυβος.

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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