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Εννέα περιφέρειες γαλάζιες στον α΄γύρο
Εννέα από τις συνολικά 13 περιφέρειες κερδίζουν στο πρώτο γύρο οι υποψήφιοι με τη
στήριξη της ΝΔ, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ επικράτησε στον
α΄γυ/ ρο στην περιφε/ ρεια Αττικη/ ς με τη Ρένα Δούρου, υποψήφιοι που υποστηρίζονταν
από το ΠΑΣΟΚ κέρδισαν δύο περιφέρειες, ενώ ο ανεξάρτητος Απόστολος Τζιτζικώστας
που προέρχεται από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας πέτυχε καθαρή πρωτιά στην
Κεντρική Μακεδονία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αλέξανδρος Καχριμάνης επανεξελέγη
περιφερειάρχης Ηπείρου, με ποσοστό 50,88%, και είναι ο μοναδικός στη χώρα, που
εκλέγεται
από
τον
α'
γύρο
της
αναμέτρησης.
Αναλυτικότερα:
ΝΔ
Περιφέρεια Ηπείρου με τον Αλέξανδρο Καχριμάνη, Περιφέρεια Ηπείρου με τον Πέτρο
Τατούλη, Ανατολική Μακεδονία - Θράκη με τον Γιώργο Παυλίδη, Δυτική Μακεδονία με
τον Γιώργο Δακή, Θεσσαλία με τον Κώστα Αγοραστό, Στερεά Ελλάδα με τον Κώστα
Μπακογιάννη, Βόρειο Αιγαίο με την Χριστιάννα Καλογήρου, Νότιο Αιγαίο με τον Γιώργο
Χατζημάρκο
και
Ιόνιο
με
τον
Σπύρο
Σπύρου.
ΣΥΡΙΖΑ
Περιφέρεια
Αττικής
με
τη
Ρένα
Δούρου
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ΠΑΣΟΚ
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τον Απόστολο Κατσιφάρα και Περιφέρεια Κρήτης με τον
Σταύρο Αρναουτάκη.
Στους 112 οι δήμαρχοι που εκλέγονται από τον α' γύρο
Στους 112 ανέρχονται οι δήμοι που εκλέγουν δήμαρχο από την πρώτη Κυριακή. Μεταξύ
αυτών, οι δήμοι Πυλαίας - Χορτιάτη (Ιγνάτιος Καϊτεζίδης 64,27%) Θέρμης (Θεόδωρος
Παπαδόπουλος 66,89%), Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Λάζαρος Κυρίζογλου 53,15%) στο
νομό Θεσσαλονίκης.
Στο μεταξύ, εντυπωσιακό ήταν το αποτέλεσμα για τους εκπροσώπους της εγχώριας
showbiz και υποψήφιους δημάρχους, καθώς ο νυν και εκ νέου υποψήφιος δήμαρχος
Στυλίδας Απόστολος Γκλέτσος (με ενσωμάτωση 90,32%) καθώς λαμβάνει 68,25%, ενώ ο
Ηλίας Ψινάκης στον δήμο Μαραθώνα, καθώς λαμβάνει 53,7%, με ενσωμάτωση 88,46%.
Αντ.Σαμαράς: Οι πολίτες θα επιλέξουν μεταξύ σταθερότητας ή πισωγυρίσματος
Την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της πρώτης Κυριακής εξέφρασε ο
πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.
Παράλληλα, έθεσε το δίλημμα εν όψει του β' γύρου, λέγοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να
δείξει ότι έχει τη σταθερότητα που της αξίζει και οι πολίτες να συμβάλλουν ώστε να
υπάρχει η βεβαιότητα ότι η χώρα θα πάει μπροστά με σταθερά βήματα ή αν θα κυλήσει
προς τα πίσω.
Οι Έλληνες θα αντιδράσουν με σοφία στον β΄γύρο, τόνισε ο Βενιζέλος
Ο ελληνικός λαός αντέδρασε με ωριμότητα και σοφία στον πρώτο γύρο και εκτιμώ ότι με
τον ίδιο τρόπο θα αντιδράσει και στον β' γύρο, τόνισε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, στη
διάρκεια διακαναλικής συνέντευξης. Παράλληλα εξήγησε ότι η προοδευτική σταθερότητα
στην οποία αναφέρθηκε δεν οδηγεί σε στασιμότητα, ξεκαθαρίζοντας ότι το βράδυ της
ερχόμενης Κυριακής δεν θα αθροιστούν τα ποσοστά ΝΔ και της «Ελιάς».
Σχετικά με τη δήλωση Κεδίκογλου περί στήριξης των Καμίνη και Σγουρού, ο κ. Βενιζέλος
είπε ότι η στήριξη αυτή έχει καθαρά αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά, ενώ σε ερώτηση αν
το ΠΑΣΟΚ θα πράξει το ίδιο σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν υποψήφιοι από τη ΝΔ (πχ
στην
Κεντρική
Μακεδονία),
τόνισε
ότι
οι
πολίτες
θα
κρίνουν.
Αποδοκιμασία στα μέτρα λιτότητας βλέπει στην Ελλάδα ο διεθνής Τύπος
Μήνυμα αποδοκιμασίας στα μέτρα λιτότητας βλέπει ο διεθνής Τύπος στα αποτελέσματα
του πρώτου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών. Ορισμένα ΜΜΕ θεωρούν ότι δεν
υπάρχει ξεκάθαρος νικητής και τονίζουν τα υψηλά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ στην Αθήνα,
αλλά και την επικράτηση των υποψηφίων της ΝΔ στην επαρχία. Όλα, όμως, συμφωνούν:
οι ευρωεκλογές της επόμενης εβδομάδας αποτελούν τεστ για την κυβέρνηση του Αντώνη
Σαμαρά. Το πρακτορείο Reuters, βασισμένο στα μερικά αποτελέσματα του πρώτου γύρου
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των αυτοδιοικητικών εκλογών, αναφέρει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τα πήγε καλά σε κρίσιμες
εκλογικές μάχες και τονίζει ότι «οι ψηφοφόροι έβγαλαν τον θυμό τους για την πολιτική
λιτότητας της κυβέρνησης». Το πρακτορείο τονίζει ότι οι εκλογές, μαζί με τις εκλογές για
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μία εβδομάδα, θεωρούνται τεστ για τη συγκυβέρνηση.
«Πρώτος γύρος χωρίς ξεκάθαρο νικητή» είναι ο τίτλος του Bloomberg, το οποίο αναφέρει
ότι αν και υποψήφιοι της Νέας Δημοκρατίας προηγούνται σε οκτώ περιφέρειες, οι
υποψήφιοι του κόμματος στην Αθήνα και στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή δεν
κατάφεραν
να
περάσουν
στον
δεύτερο
γύρο.
Η Wall Street Journal αναφέρει ότι οι υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ είχαν δυναμική παρουσία
στις εκλογές, «σε μία εξέλιξη που αποτελεί εμπόδιο για την κυβέρνηση συνεργασίας».
ΚΕΠΕ:

Ζητούμενο

η

πολιτική

σταθερότητα

Τα σηµάδια σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας είναι πλέον εµφανή, ενώ οι
προοπτικές για την ελληνική οικονοµία παρουσιάζονται ιδιαιτέρως θετικές για τα
επόµενα χρόνια, όπως προκύπτει από την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για
την
ελληνική
οικονοµία.
Τα παραπάνω επισημαίνονται στο τελευταίο τεύχος (Μαΐου) του Κέντρου
Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), όπου επίσης σημειώνεται πως η
χώρα έχει πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή, με σημαντικές
θυσίες των πολιτών, αλλά πλέον δείχνει να βγαίνει ισχυρότερη, προωθώντας την
υιοθέτηση σηµαντικών µεταρρυθµίσεων για την αλλαγή του παραγωγικού της µοντέλου
και τη στροφή σε ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης. Σύμφωνα με το ΚΕΠΕ, ζητούµενα για την
ελληνική οικονοµία, πλέον, παραµένουν η διασφάλιση της πολιτικής σταθερότητας και η
συνέχιση των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, µε µια νέα πορεία προς τη βιώσιµη
ανάπτυξη.
Παρουσιάζεται από τον πρωθυπουργό το νέο Εθνικό Αναπτυξιακό Πρότυπο
Στην παρουσίαση του σχεδίου «Ελλάδα 2021: Το νέο Εθνικό Αναπτυξιακό Πρότυπο» που
αποσκοπεί να αλλάξει το παραγωγικό πρότυπο της χώρας και να δημιουργήσει 550.000
νέες θέσεις εργασίας τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα προχωρήσει την Τρίτη ο
πρωθυπουργός, Αντ.Σαμαράς. Το νέο Εθνικό Αναπτυξιακό Πρότυπο προβλέπει την άμεση
κινητοποίηση και την ταχεία απορρόφηση κεφαλαίων του ΕΣΠΑ που είναι διαθέσιμα για
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και τον εμπροσθοβαρή και στοχευμένο σχεδιασμό
των χρηματοδοτικών εργαλείων για την νέα προγραμματική περίοδο (εμπλοκή της
Ευρωπαϊκής Τραπέζης Επενδύσεων και του νεοσύστατου Ελληνικού Επενδυτικού
Ταμείου).
Στο επίκεντρο του νέου σχεδίου βρίσκονται οι μειώσεις φόρων τόσο για επιχειρήσεις όσο
και για φυσικά πρόσωπα, η μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, η μείωση των
φόρων επί των έμμεσων παραγόντων της παραγωγής ( π.χ. στην ενέργεια), αλλά και η
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με ανακατανομή των πόρων της κοινωνικής πολιτικής
3

μέσω της εισαγωγής του συστήματος Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος αρχής
γενομένης από εφέτος.
Εξακολουθούν οι καθυστερήσεις πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές
Υπουργική απόφαση για τη σύσταση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που θα
αναλάβει να αλλάξει τη νομοθεσία για την εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν σε
καθυστερήσεις πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές υπέγραψαν ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας και ο υπουργός Δικαιοσύνης Χ. Αθανασίου. Η
ειδική επιτροπή θα πρέπει έως τα τέλη Ιουνίου να προτείνει αλλαγές στην πολιτική και
διοικητική δικονομία ώστε να είναι δυνατόν από τα δικαστήρια να εφαρμόσουν τις
διατάξεις της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον
Ν. 4152/2013.
Η εν λόγω Οδηγία προβλέπει πως οι δημόσιες αρχές πρέπει να πληρώνουν για τα αγαθά
και τις υπηρεσίες που προμηθεύονται εντός 30 ημερολογιακών ημερών ή σε εξαιρετικές
περιπτώσεις εντός 60 ημερολογιακών ημερών, ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να εξοφλούν τα
τιμολόγιά τους εντός 60 ημερολογιακών ημερών, ότι οι επιχειρήσεις δικαιούνται να
ζητούν αυτομάτως τόκους υπερημερίας για καθυστερημένες πληρωμές και ότι το νόμιμο
επιτόκιο υπερημερίας είναι τουλάχιστον σε 8% τον χρόνο πάνω από το επιτόκιο
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Έκρυψαν περίπου 700 κιλά χασίς σε φορτηγό ψυγείο
Περίπου 700 κιλά χασίς έκρυψαν δύο Έλληνες, ηλικίας 41 και 54 χρόνων, σε φορτηγό
ψυγείο που ξεκίνησε από την Αλβανία για να καταλήξει στην Γερμανία.
Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο δράστες είχαν κρύψει τα ναρκωτικά σε ειδική κρύπτη
στην οροφή του φορτηγού ψυγείου. Είχαν αναπτύξει μάλιστα μία ειδική τεχνική
απόκρυψης των ναρκωτικών με την χρήση φύλλων αλουμινίου, ώστε να μην
εντοπίζονται από τις αστυνομικές αρχές κατά την διάρκεια ελέγχου.
Οι δύο δράστες φόρτωσαν τα ναρκωτικά στην Αλβανία, εντοπίστηκαν στην
Κρυσταλλοπηγή και συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη από άνδρες της Δίωξης
Ναρκωτικών, πριν προλάβουν να φύγουν προς την Γερμανία, όπου σκόπευαν να
πουλήσουν
την
ποσότητα
του
χασίς.
Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ποσότητες ναρκωτικών που κατάσχονται στη
Θεσσαλονίκη.
Διαταγή Πούτιν για απόσυρση των στρατιωτικών δυνάμεων από τα σύνορα με
την Ουκρανία
Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν διέταξε τις στρατιωτικές δυνάμεις που διατηρεί
η Ρωσία στα σύνορα με την Ουκρανία να αποσυρθούν, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο. Οι
μονάδες που σταθμεύουν στις επαρχίες του Ροστόφ, του Μπέλγκοροντ και του Μπριάνσκ
θα πρέπει, σύμφωνα με τη διαταγή, να επιστρέψουν στις μόνιμες βάσεις τους, σύμφωνα
με
τη
δήλωση
της
ρωσικής
Προεδρίας.
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Η Ρωσία έχει προχωρήσει σε αντίστοιχη κίνηση και στο παρελθόν, ωστόσο το ΝΑΤΟ είχε
δηλώσει ότι δεν είχε διαπιστώσει εφαρμογή του μέτρου. Ανταποκριτές στην περιοχή
σημειώνουν ότι η απόσυρση περίπου 40.000 Ρώσων στρατιωτών οι οποίοι βρίσκονται
κοντά στα σύνορα Ρωσίας – Ουκρανίας θα μπορούσε να συμβάλει σε μια γενική
αποκλιμάκωση της κρίσης.

Oι 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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