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Ικανοποιημένη η κυβέρνηση από το αποτέλεσμα της επίσκεψης Ολάντ
Θετικά αποτιμά η κυβέρνηση την επίσκεψη στην Ελλάδα του γάλλου προέδρου
Φρανσουά Ολάντ, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Σίμο Κεδίκογλου να κάνει λόγο για
πολύ σημαντικά αποτελέσματα.
«Θέλω να επισημάνω τις αναφορές στην ΑΟΖ, στα ευρωπαϊκά κοιτάσματα που
βρίσκονται στο Αιγαίο, στην πρόθεση της Γαλλίας να συμμετάσχει στην ενδεχόμενη
συνεκμετάλλευση. Επίσης, την ενίσχυση που θα έχει η Ελλάδα από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων της Γαλλίας και την συνεισφορά σε επίπεδο τεχνογνωσίας
στους τομείς της Διοικητικής Μεταρρύθμισης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Υγείας
κτλ» δήλωσε στον Βήμα 99,5.
«Η δημιουργία του ελληνογαλλικού συμβουλίου -το οποίο θα προωθήσει δράσεις σε
συγκεκριμένους τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η διαχείριση υδάτινων πόρων, η
άμυνα, το εμπόριο και ο τουρισμός, για τον οποίο υπογράφηκε και μια συμφωνία χθεςθα ανοίξει νέες οδούς για συνεργασία» είπε.
Αναφερόμενος στις δηλώσεις του γάλλου προέδρου για τις επενδύσεις, ο κ. Κεδίκογλου
σημείωσε ότι ο Φρανσουά Ολάντ «είπε ξεκάθαρα ότι ο σκοπός της επίσκεψής του είναι
να ενθαρρύνει, να παρακινήσει, να παροτρύνει γαλλικές επιχειρήσεις να έρθουν και να
επενδύσουν στην Ελλάδα».
Πορείες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
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Χιλιάδες άτομα διαδηλώνουν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της γενικής
απεργίας των εργατικών συνδικάτων. Όλες οι πορείες κατευθύνονται προς το υπουργείο
Μακεδονίας - Θράκης.
Περισσότερα από 2.000 άτομα συμμετέχουν στην πορεία του ΕΚΘ και της ΕΔΟΘ, ενώ σε
εξέλιξη βρίσκεται και η πορεία του ΠΑΜΕ η οποία ξεκίνησε από το άγαλμα του Βενιζέλου.
Στο μέτωπο του ΠΑΜΕ προστέθηκαν νωρίτερα και οι διαδηλωτές της ΠΑΣΕΒΕ.
Νωρίτερα, ξεκίνησε και η πορεία των πρωτοβάθμιων σωματείων από την Καμάρα στην
οποία εκτιμάται ότι συμμετέχουν περισσότερα από 1.000 άτομα, με μέτωπο προς δυτικά.

Υστέρηση 181 εκατ. ευρώ στα έσοδα το πρώτο 15νθήμερο του Φεβρουαρίου
Διατηρείται αμείωτη και στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου η πτωτική πορεία
των
δημοσίων
εσόδων.
Πληροφορίες από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σύμφωνα με «Το Βήμα», δείχνουν
ότι στις πρώτες 15 μέρες του τρέχοντος μηνός συγκεντρώθηκαν έσοδα ύψους 1,174 δισ.
ευρώ
έναντι
στόχου
1,365
δισ.
ευρώ.
Η εμφανιζόμενη υστέρηση των 181 εκατ. ευρώ προβληματίζει τους επιτελείς του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς φανερώνει τόσο την αδυναμία των φορολογικών
αρχών, όσο και την εξάντληση της φοροδοτικής ικανότητας της πλειονότητας των
φορολογουμένων.
Το ζήτημα είναι πώς θα ανατραπεί αυτή η τάση στην πορεία των εσόδων και κατά πόσο
μπορούν να γίνουν σοβαρές προσπάθειες στην κατεύθυνση είσπραξης των οφειλομένων
και καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.
Τρέχουν για να καταθέσουν στη Βουλή τον επενδυτικό νόμο
Σήμερα ή αύριο, το αργότερο, θα κατατεθεί στη Βουλή ο νέος επενδυτικός νόμος, με
στόχο
τη
βελτίωση
του
επιχειρηματικού
και
επενδυτικού
πλαισίου.
Στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά
με την ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, κατά την οποία συζητήθηκαν οι επόμενες
κινήσεις.
Ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε ότι τώρα ξεκινά η ώρα των
πρωτοβουλιών και το επόμενο διάστημα θα δούμε σημαντικές πρωτοβουλίες σε
επιμέρους ζητήματα, αλλά και θετικές εξελίξεις στις αποκρατικοποιήσεις και στις
επενδύσεις.
Ο κ. Χατζηδάκης θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες στο Παρίσι όπου θα συζητήσει με τον
υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας Πιερ Μοσκοβισί, το ενδεχόμενο συμμετοχής της
2

Γαλλίας

στο

ελληνικό

Επενδυτικό

Ταμείο.

Στο μεταξύ, στην κυβέρνηση προκάλεσε έντονη ικανοποίηση το γεγονός ότι το Κατάρ
επέστρεψε στο διαγωνισμό για το Ελληνικό, υπογράφοντας το σύμφωνο
εμπιστευτικότητας
με
το
ΤΑΙΠΕΔ.
Σύμφωνα με τον υφυπουργό Ανάπτυξης, Νότη Μηταράκη, το κλίμα άλλαξε μετά την
επίσκεψη του κ. Σαμαρά στο Κατάρ, ενώ οι Άραβες συνεχίσουν να ενδιαφέρονται και για
το νησί Οξιά στο Ιόνιο.
Επίθεση δέχθηκε οδηγός της Ελληνικός Χρυσός
Επίθεση από αγνώστους κατήγγειλε ότι δέχθηκε χθες το πρωί ένας οδηγός φορτηγού της
εταιρείας Ελληνικός Χρυσός, ο οποίος οδηγούσε στην επαρχιακή οδός Ολυμπιάδος –
Στρατωνίου.
Συγκεκριμένα, ο οδηγός ανέφερε ότι άγνωστοι που οδηγούσαν ένα αγροτικό αυτοκίνητο
και κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, πέταξαν αντικείμενα κατά του φορτηγού,
προκαλώντας του ζημιές στο παρμπρίζ. Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του.
Εν τω μεταξύ, στο μικροσκόπιο της αστυνομίας βρίσκονται τα ευρήματα που
συλλέχθηκαν στη δασική έκταση των Σκουριών Χαλκιδικής, αλλά και το βίντεο που
κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας στο εργοτάξιο της, προκειμένου να εντοπιστούν οι
δράστες της εμπρηστικής επίθεσης που σημειώθηκε, τα ξημερώματα της Κυριακής, στις
εγκαταστάσεις
της
εταιρείας
εξόρυξης
χρυσού.
Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών πέρασαν, από την περασμένη Δευτέρα, στα
χέρια της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, το έργο της οποίας συνδράμει κλιμάκιο
της
κρατικής
ασφάλειας.
Οι αστυνομικοί εξετάζουν καρέ - καρέ το βίντεο που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας
των εγκαταστάσεων, όπου διακρίνεται ομάδα κουκουλοφόρων να επιδίδεται σε
καταστροφές, να πυρπολεί ένα κοντέινερ και να ακινητοποιεί δύο υπαλλήλους
ασφαλείας του εργοταξίου των Σκουριών.
Παραιτείται σύσσωμη η κυβέρνηση της Βουλγαρίας μετά τις διαδηλώσεις
Ο βούλγαρος πρωθυπουργός και όλοι οι υπουργοί του παραιτήθηκαν την Τετάρτη υπό το
βάρος των διαδηλώσεων, καθώς η απομάκρυνση (ουσιαστικά) του υπουργού
Οικονομικών δεν κατάφερε να κατευνάσει τις αντιδράσεις για την αύξηση της τιμής του
ρεύματος.
Ο Μπορίσοφ δεν ξεκαθάρισε εάν σκοπεύει να επισπεύσει τις εκλογές που έχουν
προγραμματιστεί για τον Ιούλιο. Το κοινοβούλιο θα ψηφίσει και τυπικά επί της
παραίτησης την Πέμπτη, θεωρητικά, ο Μπορίσοφ μπορεί να χρησιμοποιήσει την ισχυρή
κοινοβουλευτική πλειοψηφία του GERB ώστε να σχηματίσει νέα κυβέρνηση μέχρι τις
εκλογές.
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«Δεν θα συμμετέχω σε μία κυβέρνηση, υπό την οποία η αστυνομία δέρνει το λαό» είπε ο
Μπόικο Μπορίσοφ μιλώντας στο Κοινοβούλιο, όπως αναφέρει το Reuters, στον απόηχο
των επεισοδίων στη χώρα κατά τις ογκώδεις διαδηλώσεις. «Η εξουσία μάς δόθηκε από
τον λαό, και τώρα του την επιστρέφουμε» είπε.
Τα επεισόδια έστειλαν στο νοσοκομείο 25 άτομα. Οι διαδηλώσεις είχαν συνταράξει τη
Σόφια και τις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις με αφορμή την τιμή του ηλεκτρικού, σε μία χώρα
όπου ο μέσος μισθός είναι 350 ευρώ, ο κατώτατος 155 και η μέση σύνταξη μόλις 75 ευρώ.
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