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Πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές
Νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές δείχνουν τα συγκεντρωτικά πανελλαδικά
αποτελέσματα του υπουργείου Εσωτερικών. Δεύτερη έρχεται η ΝΔ, τρίτη η Χρυσή Αυγή
και τέταρτο κόμμα η Ελιά. Στις εκλογικές περιφέρειες της Ξάνθης και της Ροδόπης
προηγείται το μειονοτικό Κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας (ΚΙΕΦ). Συγκεκριμένα, με
καταμετρημένο το 93,90% των ψήφων πανελλαδικά, ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει ποσοστό 26,6%,
έναντι 22,7% της ΝΔ. Τρίτο κόμμα, με ποσοστό 9,39% είναι η Χρυσή Αυγή, ενώ η Ελιά
πέτυχε το μη αναμενόμενο - όπως προέκυπτε από τις δημοσκοπήσεις - ποσοστό του
8,03%, που φαίνεται να διασφαλίζει τη σταθερότητα της κυβέρνησης.
Πέμπτη δύναμη αναδεικνύεται το Ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη, με 6,60%, και
ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,06% και οι ΑΝΕΛ με 3,43%. Αξιοσημείωτη είναι η πτώση της
ΔΗΜΑΡ, η οποία κατακρημνίζεται στο 1,21%. Επίσης, αυξημένο είναι το ποσοστό του
ΛΑΟΣ (2,69%) και του κόμματος Έλληνες Ευρωπαίοι Πολίτες, του Γ.Χατζημαρκάκη, που
λαμβάνει 1,45%. Η Ένωση για την Πατρίδα και τον Λαό λαμβάνει ποσοστό 1,04%, ενώ η
σύμπραξη Δημιουργία Ξανά - Γέφυρες παίρνει 0,91%.
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Ποιοι προηγούνται στη μάχη του σταυρού για την Ευρωβουλή
Συνεχίζεται η καταμέτρηση των σταυρών για τους υποψήφιους Ευρωβουλευτές, αλλά η
εικόνα έχει αρχίσει να ξεκαθαρίζει. Από τον ΣΥΡΙΖΑ εκλέγονται 6 ευρωβουλευτές, από τη
ΝΔ 5, από τη Χρυσή Αυγή 3, ενώ από δύο ευρωβουλευτές εκλέγουν Ποτάμι, Ελιά και ΚΚΕ.
Ένας
ευρωβουλευτής
για
τους
ΑΝΕΛ.
Δείτε
ποιοι
προηγούνται.
Με
ενσωμάτωση
18,5%
στην
καταμέτρηση
σταυρών:
ΣΥΡΙΖΑ Μ.Γλέζος 82.679, Σ.Σακοράφα 53.036, Δ.Παπαδημούλης 35.358, Κ.Κούνεβα
31.301,
Γ.Κατρούγκαλος
30.697,
Κ.Χρυσόγονος
27.284
Νέα Δημοκρατία Μ.Κεφαλογιάννης 42.490, Μ.Σπυράκη 43.490, Ε.Βόζεμπεργκ 39.826,
Γ.Κύρτσος
38.748,
Θ.Ζαγοράκης
35.363
Χρυσή ΑυγήΕλ.Συναδινός 17.405, Λ.Φουντούλης 15.783, Γ.Επιτήδειος 15.348
Ελιά-Δημοκρατική
Παράταξη
Ε.Καϊλή
21.248,
Ν.Ανδρουλάκης:
19.893
Το
Ποτάμι
Γ.Γραμματικάκης
13.579,
Μ.Κύρκος:
5.288
ΚΚΕ
Κ.Παπαδάκης
18.070,
Σ.Ζαριανόπουλος
17.890
ΑΝΕΛ: Ν. Μαριάς 6.872
ΒΕΘ: Επίσπευση αλλαγών το μήνυμα των ευρωεκλογών
Για ηχηρό μήνυμα χωρίς ανατροπή και αστάθεια, με έμφαση όμως σε άμεσες αλλαγές για
την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την λήψη μέτρων φιλολαϊκού
χαρακτήρα αποτελεί το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, σύμφωνα με τον πρόεδρο του
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτη Παπαδόπουλου.
«Τα αποτελέσματα της χθεσινής εκλογικής αναμέτρησης αποτελούν μία ακόμη προτροπή
για ενίσχυση των προσπαθειών της κυβέρνησης για τη δημιουργία νέων φιλικών
συνθηκών για το επιχειρείν και δη το μικρομεσαίο που στραγγαλίζεται καθημερινά από
την υψηλή και παράλογη φορολογία, την έλλειψη ρευστότητας και την καταναλωτική
ανομβρία» αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση πρέπει να
εκμεταλλευτεί το «momentum» για να προωθήσει τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις.
«Το μήνυμα είναι αδιαμφισβήτητο. Τα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών βάζουν στο
συρτάρι το ζήτημα των πρόωρων εθνικών εκλογών. Ωστόσο, είναι σαφές ότι κάτι πρέπει
να γίνει. Η κάλπη έδωσε μία ακόμη ευκαιρία στη συγκυβέρνηση, η οποία δεν πρέπει να
μείνει ανεκμετάλλευτη. Πρέπει να επιταχυνθούν αλλαγές προς όφελος της
«γονατισμένης» μικρομεσαίας τάξης, με χαλάρωση της φορολογικής θηλιάς και της
δημιουργίας προοπτικών ανάπτυξης για το μέλλον» καταλήγει ο κ. Παπαδόπουλος.
Προσφυγή στις κάλπες ζήτησε ο Αλ.Τσίπρας από τον Κ.Παπούλια
Προειδοποίηση στον πρωθυπουργό να μην προχωρήσει στον διορισμό νέου διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και στον διορισμό νέου επιτρόπου χωρίς την σύμφωνη
γνώμη του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε τον πρωθυπουργό ο Αλέξης Τσίπρας μετά την συνάντηση με
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τα χθεσινά ποσοστό δεν νομιμοποιούν την κυβέρνηση να
λάβει αυτές τις αποφάσεις, είπε ο κ. Τσίπρας και ανέφερε πως ζήτησε από τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας προσφυγή στις κάλπες το συντομότερο δυνατόν, για να αποκατασταθεί
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η

«δημοκρατική

ομαλότητα».

Το χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα δημιουργεί νέο πολιτικό τοπίο, συνιστά ιστορική
ανατροπή και δημιουργεί νέους συσχετισμούς δυνάμεων, είπε ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε
ότι τα δύο κόμματα της συγκυβέρνησης έχουν απωλέσει το 11% της δύναμής τους σε
σχέση με το 2012, κι ότι αν είχαμε σήμερα εθνικές εκλογές θα είχαν μαζί 94 βουλευτές. Ο
κ. Τσίπρας πρόσθεσε ότι αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλη δυσαρμονία ανάμεσα στην λαϊκή
βούληση και στους συσχετισμούς πολιτικών δυνάμεων και πως είναι προφανές ότι
κανείς δεν νομιμοποιείται να προχωρήσει στην λήψη κρίσιμων αποφάσεων και στην
εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας.
Ανασχηματισμό μελετά ο πρωθυπουργός μετά το μήνυμα της κάλπης
Ο ανασχηματισμός στο κυβερνητικό σχήμα φαίνεται να είναι μία από τις κινήσεις με τις
οποίες θα απαντήσει ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στο μήνυμα που έστειλαν οι
ψηφοφόροι μέσω των ευρωεκλογών. Την Πέμπτη ο κ. Σαμαράς θα γίνει δεκτός από τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια. Σύμφωνα με Τα Νέα, βασικό μέλημα του
πρωθυπουργού είναι να διαβεβαιώσει τη διεθνή σκηνή ότι η κυβερνητική σταθερότητα
στη χώρα είναι δεδομένη. Αυτό αναμένεται να διαμηνύσει άλλωστε στην άτυπη Σύνοδο
Κορυφής στις Βρυξέλλες που συγκαλείται για να αποτιμηθεί το αποτέλεσμα των
ευρωεκλογών.
Επίσης, εντός της εβδομάδας αναμένεται συνάντηση του Αντώνη Σαμαρά με τον
Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος στη δήλωσή του το βράδυ της Κυριακής ζήτησε
επικαιροποίηση της προγραμματικής συμφωνίας.
Στη Μανωλάδα ο πρώτος μετανάστης δήμαρχος στην Ελλάδα
Ο μετανάστης από την Συρία, αλλά πολιτογραφημένος Έλληνας, γιατρός στο επάγγελμα,
Ναμπίλ Μοράντ, είναι ο νέος δήμαρχος Ανδραβίδας - Κυλλήνης. Στον δήμο ανήκει
διοικητικά και η Μανωλάδα, η περιοχή με τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των
μεταναστών που δουλεύουν στα φραουλοχώραφα.
Ο Ναμπίλ Μοράντ αναφέρθηκε στα σχέδιά του για τον δήμο, αλλά και ποιες
πρωτοβουλίες σκοπεύει να πάρει ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης του
μεγάλου αριθμού των οικονομικών μεταναστών που εργάζονται στις καλλιέργειες
φράουλας. «Κάναμε ένα δυνατό αγώνα και πετύχαμε ένα μεγάλο ποσοστό, γιατί το
πίστευε ο κόσμος» τόνισε ο ίδιος μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ποιοι εκλέγονται στις περιφέρειες
Η μάχη στην περιφέρεια Αττικής, όπου τελικά επικράτησε η Ρένα Δούρου συγκέντρωσε
το μεγαλυT τερο ενδιαφεT ρον στον β΄γυT ρο των αυτοδιοικητικωTν εκλογωTν. Η Ρένα Δούρου
του ΣΥΡΙΖΑ είναι η μεγάλη νικήτρια στην περιφέρεια Αττικής, τη μεγαλύτερη περιφέρεια
της χώρας, καθώς προηγείται με 50,83% έναντι 49,17% του απερχόμενου περιφερειάρχη
Γιάννη Σγουρού (ενσωμάτωση 98,88%).
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Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, επανεκλέγεται ο ανεξάρτητος Απόστολος
Τζιτζικώστας, ο οποίος πέτυχε μία σαρωτική νίκη, καταγράφοντας το υψηλότερο
ποσοστό στην Ελλάδα, γύρω στο 71%. Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης εκλέγεται ο γαλάζιος Γιώργος Παυλίδης, ο ανεξάρτητος Σταύρος Αρναουτάκης
επανεκλέγεται περιφερειάρχης Κρήτης, ενώ ο επίσης ανεξάρτητος Θεόδωρος Καρυπίδης
είναι ο νέος περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας.
Την Περιφέρεια Θεσσαλίας διατηρεί ο υποστηριζόμενος από τη ΝΔ Κωνσταντίνος
Αγοραστός, ενώ περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων εκλέγεται ο υποστηριζόμενος από τον
ΣΥΡΙΖΑ Θεόδωρος Γαλιατσάτος. Ο υποστηριζόμενος από τη ΝΔ Πέτρος Τατούλης
επανεκλέγεται περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ενώ νέος περιφερειάρχης Στερεάς
Ελλάδας θα είναι ο γαλάζιος Κωνσταντίνος Μπακογιάννης.
Την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κερδίζει η υποστηριζόμενη από τη ΝΔ Χριστιάνα
Καλογήρου και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ο επίσης γαλάζιος Γιώργος Χατζημάρκος.
Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος επανεκλέγεται ο ανεξάρτητος Απόστολος Κατσιφάρας
επανεκλέγεται, με οριακό προβάδισμα από τον ανθυποψήφιό του Ανδρέα Κατσανιώτη.
Σημειώνεται πως στον α' γύρο επανεξελέγη περιφερειάρχης ο Ηπείρου ο
υποστηριζόμενος από τη ΝΔ Αλέξανδρος Καχριμάνης.
Οι 11 δήμαρχοι του νομού Θεσσαλονίκη που εκλέχθηκαν στον β΄γύρο
Αναδείχθηκαν οι 11 δήμαρχοι στους δήμους του νομού Θεσσαλονίκης όπου διεξήχθη ο β'
γύρος των εκλογών. Σκληρή μάχη δόθηκε σε Κορδελιό-Εύοσμο, Χαλκηδόνα και
Ωραιόκαστρο.
Αναλυτικότερα: Στον δήμο Θεσσαλονίκης ο Γιάννης Μπουτάρης επανεκλέγεται με
58,11%,
με
τον
Σταύρο
Καλαφάτη
να
λαμβάνει
41,89%.
Στον δήμο Βόλβης εκλέγεται ο Διαμαντής Λιάμας με 53,46%, με τον Δημήτρη Στοΐτσα να
λαμβάνει
46,54%.
Στον δήμο Δέλτα εκλέγεται ο Ευθύμιος Φωτόπουλος, που λαμβάνει 55,15% και
ακολουθεί
ο
Γιώργος
Γλώσσης
με
44,85%.
Στον δήμο Θερμαϊκού εκλέγεται ο Γιάννης Μαυρομάτης με 65,35%, έναντι του Γιώργου
Τσαμασλή,
που
παίρνει
34,65%.
Στον δήμο Καλαμαριάς επανεκλέγεται ο Θεοδόσης Μπακογλίδης με 61,84% και
ακολουθεί
ο
Μανώλης
Λαμτζίδης
με
38,16%.
Στον δήμο Κορδελιού – Ευόσμου, ο Πέτρος Σούλας παίρνει ποσοστό 56,76%, έναντι
43,24%
του
απερχόμενου
δημάρχου,
Στάθη
Λαφαζανίδη.
Στον δήμο Λαγκαδά, εκλέγεται ο Γιάννης Καραγιάννης με 53,03% και ακολουθεί ο
Γιάννης
Αναστασιάδης
με
46,97%.
Στον δήμο Νεάπολης – Συκεών, επανεκλέγεται ο Σίμος Δανιηλίδης, ο οποίος λαμβάνει
63,47%
έναντι
36,53%
του
Γρηγόρη
Χατζησάββα.
Στον δήμο Παύλου Μελά εκλέγεται ο Δημήτρης Δεμουρτζίδης με 67,65%, έναντι του
πρώην πλέον δημάρχου Διαμαντή Παπαδόπουλου που λαμβάνει 32,35%.
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Στον δήμο Χαλκηδόνας, όπου πραγματοποιήθηκε το μεγαλύτερο ντέρμπι της εκλογικής
βραδιάς στη Θεσσαλονίκη, δήμαρχος εκλέγεται ο Γιάννης Τσουκνιδάς με 50,31% και
δεύτερος
έρχεται
ο
Αριστείδης
Αραμπατζής
με
49,69%.
Στον δήμο Ωραιοκάστρου, δήμαρχος, μετά από σκληρή μάχη, εκλέγεται ο Αστέριος
Γαβότσης με 51,88% έναντι 48,12% του απερχόμενου δημάρχου Δημήτρη Σαραμάντου.
Φορο-καύσωνας μέχρι τέλη Ιουνίου
Φέτος, όπως και κάθε χρόνο από το 2010 και μετά, οι υποχρεώσεις των
φορολογούμενων φυσικών και νομικών προσώπων έχουν πολλαπλασιαστεί και οι
καταληκτικές ημερομηνίες πλησιάζουν απειλητικά όπως και τα τσουχτερά πρόστιμα αν
δεν
εκπληρωθούν
οι
υποχρεώσεις
αυτές.
Η βασική υποχρέωση των φορολογούμενων που λήγει στο τέλος του Μαΐου είναι η
κατάθεση της δήλωσης Ε9 για τις μεταβολές του 2013. Το τέλος του μήνα θα μας βρει να
λήγει η βασικότερη των φετινών υποχρεώσεων, δηλαδή η καταληκτική ημερομηνία όλων
των δηλώσεων φυσικών προσώπων, στις 30 Ιουνίου 2014. Σημειώνεται ότι παράταση
για τα τέλη Ιουλίου πήρε η προθεσμία της τριμηνιαίας φέτος, μηνιαίας από το
2015, υποχρέωσης αποστολής καταστάσεων τιμολογίων πελατών και προμηθευτών, για
το 1ο τρίμηνο του 2014. Η υποχρέωση αυτή βαρύνει ελεύθερους επαγγελματίες και
εταιρείες.
Τέλος, μια επιπλέον υποχρέωση είναι οι συγκεντρωτικές δηλώσεις για πελάτες και
προμηθευτές του 2013. Η συγκεκριμένη προθεσμία έχει παραταθεί έως τις 10
Οκτωβρίου για όλους τους υπόχρεους.
Τον πρωθυπουργό ενημέρωσε ο Κ.Χατζηδάκης για το νέο ΕΣΠΑ
Για το νέο ΕΣΠΑ ενημέρωσε τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο υπουργός Ανάπτυξης
Κωστής Χατζηδάκης. Εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε ότι η
κυβέρνηση θα επικεντρώσει σε δράσεις που θα στηρίξουν αφενός την
επιχειρηματικότητα και αφετέρου την προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές
συνέπειες
της
κρίσης.
Ανέφερε επίσης ότι υπάρχει συμφωνία με την Κομισιόν ώστε οι δράσεις που αφορούν
την κατάρτιση και απασχόληση των νέων, τη δημιουργία επιχειρήσεων από νέους
ανέργους, την καταπολέμηση της φτώχειας και το πρόγραμμα για την ενεργειακή
αναβάθμιση κατοικιών να «τρέξουν» γρήγορα, μέσα στο 2014. «Θα γίνει μια ειδική ομάδα
στα συναρμόδια υπουργεία για να «τρέξουν» αυτές οι δράσεις και η προσπάθεια είναι το
νέο ΕΣΠΑ να είναι καταλύτης για την ανάπτυξη που χρειαζόμαστε και, μέσα στο 2015, θα
την πετύχουμε» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης.
Αύξηση 3,1% στο εμπορικό έλλειμμα στο α' τρίμηνο 2014
Αύξηση 3,1% κατέγραψε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα
Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014. Ανήλθε σε 5,44 δισ. ευρώ, έναντι 5,28 δισ. ευρώ κατά το ίδιο
διάστημα του έτους 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 3,1%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς
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τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 953,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 29,8%.
Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα ΙανουαρίουΜαρτίου 2014 ανήλθε στο ποσό των 6,35 δισ. ευρώ, έναντι 6,551 δισ. ευρώ κατά το ίδιο
διάστημα του έτους 2013, παρουσιάζοντας μείωση 3%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα
πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση 190,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,7%. Η συνολική αξία των
εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014 ανήλθε στο
ποσό των 11,8 δισ. ευρώ, έναντι 11,832 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2013,
παρουσιάζοντας μείωση 0,3%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή
παρουσίασε αύξηση κατά 763 εκατ. ευρώ, δηλαδή 10,5%.
Το πανόραμα της ευρωψήφου: Δυσαρέσκεια, οργή, αδιαφορία
Δυσαρέσκεια με την ευρωπαϊκή πολιτική δείχνουν τα αποτελέσματα της κάλπης για τις
ευρωεκλογές. Η εκλογική αναμέτρηση χαρακτηρίστηκε από άνοδο των ακροδεξιών και
ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων, ψήφο διαμαρτυρίας, δυσαρέσκεια, οργή και αδιαφορία,
καθώς
η
αντι-ευρωπαϊκή
νότα
έπαιζε
σε
όλη
την
Ευρώπη.
Στη Γαλλία, σοκ προκάλεσε η πρωτιά του ακροδεξιού κόμματος της Μαρίν Λεπέν με
ποσοστό 25%. Ακολουθεί το UMP με 20%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκονται οι
Σοσιαλιστές με 15%. Με την Μαρίν Λεπέν να ζητά διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, η
κυβέρνηση συνεδριάζει εκτάκτως, προκειμένου να αναλύσει το πολιτικό μήνυμα των
εκλογών, ενώ ήδη υπόσχεται μειώσεις φόρων.
Ιστορική πρωτιά και για το Ukip στη Βρετανία, το ευρωσκεπτικιστικό κόµµα του Νάιτζελ
Φάρατζ, καθώς για πρώτη φορά ένα κόµµα εκτός των δύο παραδοσιακών (Εργατικοί,
Συντηρητικοί) κερδίζει σε εκλογές σε εθνικό επίπεδο. Η νίκη του Ukip αναµένεται να
προκαλέσει πολιτική αναταραχή στη χώρα.
Στην Ελλάδα η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ φανερώνει τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για την
ευρωπαϊκή πολιτική, ενώ έντονο προβληµατισµό προκαλεί το ποσοστό της Χρυσής Αυγής και
η ανάδειξή της σε τρίτο κόµµα.
Στη ∆ανία, το αντιµεταναστευτικό Λαϊκό Κόµµα (DPP) βρέθηκε στην πρώτη θέση µε ποσοστό
26,6%, διπλασιάζοντας τον αριθµό των ευρωβουλευτών του (από δύο σε τέσσερις). Το κόµµα
των Σοσιαλδηµοκρατών της πρωθυπουργού Χέλε Τόρνινγκ-Σµιτ κατέλαβε τη δεύτερη θέση µε
19,1%.
Το κυβερνητικό συντηρητικό κόµµα Fidesz (Ένωση Νεαρών ∆ηµοκρατών) του
πρωθυπουργού Βίκτορ Όρµπαν κερδίζει στις ευρωεκλογές στην Ουγγαρία, ενώ το ακροδεξιό
Γιόµπικ βρίσκεται στη δεύτερη θέση, σύµφωνα µε τα επίσηµα αποτελέσµατα.
Στη Γερµανία, οι Χριστιανοδηµοκράτες της Μέρκελ βρέθηκαν στην πρώτη θέση µε 36,3%, το
SPD συγκέντρωσε 27,4% και το ευρωσκεπτικιστικό AfD απέσπασε ποσοστό 7%. Η Γερµανία
ενδέχεται επίσης να στείλει και έναν ευρωβουλευτή από το νεοναζιστικό NPD. Το κόµµα πήρε
µόλις 1%, αλλά επειδή για πρώτη φορά δεν υπάρχει όριο εισόδου, φαίνεται να στέλνει έναν
ευρωβουλευτή.
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Ενισχυμένο στη Φινλανδία το ευρωσκεπτικιστικό, αντιμεταναστευτικό κόμμα των
Αληθινών Φινλανδών. Το κόμμα αποσπά ποσοστό 12,3% και εκλέγει δύο βουλευτές.
Ανάλογη εικόνα και στη Σουηδία, όπου το αντιμεταναστευτικό-ευρωσκεπτικιστικό
κόμμα των Σουηδών Δημοκρατών απέσπασε ποσοστό 9,7% και εκλέγει δύο
ευρωβουλευτές.

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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