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Επίθεση µε καλάσνικοφ εναντίον των γραφείων της Ν∆ στη Συγγρού
Ένοπλη επίθεση στα κεντρικά γραφεία της Ν∆ στη λεωφόρο Συγγρού σηµειώθηκε στις 3 τα
ξηµερώµατα της ∆ευτέρας. ∆υο άγνωστοι πλησίασαν το κτίριο και πυροβόλησαν µε καλάσνικοφ
χωρίς να υπάρξουν τραυµατισµοί. Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Στο γραφείο του πρωθυπουργού
βρέθηκε µια σφαίρα, η οποία έσπασε το τζάµι, χτύπησε στο ταβάνι, στον τοίχο και κατέληξε στο
πάτωµα. Στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου βρέθηκε καµένο ένα ΙΧ αυτοκίνητο, που εκτιµάται ότι
έχει σχέση µε την επίθεση. Με την υπόθεση ασχολείται η Αντιτροµοκρατική Υπηρεσία.

Αύξηση έως 9,2% στα οικιακά τιµολόγια της ∆ΕΗ - Έως 12% για εµπορική, αγροτική
χρήση
Από 8,6% έως 9,2% διαµορφώνεται το ποσοστό των αυξήσεων στα τιµολόγια της ∆ΕΗ που ισχύουν
αναδροµικά από 1ης Ιανουαρίου, σύµφωνα µε τις επίσηµες ανακοινώσεις από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Για τις εµπορικές, βιοµηχανικές και
αγροτικές χρήσεις οι αυξήσεις κυµαίνονται από 10% - 12%. Είναι πιθανό στο πρώτο εξάµηνο του
έτους να ακολουθήσουν και άλλες αυξήσεις στα τιµολόγια της ∆ΕΗ στο πλαίσιο της υποχρέωσης, οι
χρεώσεις να αντανακλούν το κόστος παραγωγής και εν όψει της απελευθέρωσης των τιµολογίων από
1ης Ιουλίου. Επίσης στις ανατιµήσεις που ανακοινώθηκαν θα πρέπει να προστεθεί η αύξηση του
τέλους ΑΠΕ που κυµαίνεται επίσης στο 9% από 1ης του έτους.
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Υπερψηφίστηκε στη Βουλή το φορολογικό νοµοσχέδιο
Ολοκληρώθηκε λίγο µετά τα µεσάνυχτα η συζήτηση επί του φορολογικού νοµοσχεδίου στην
Ολοµέλεια της Βουλής, µε την ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1 (κλίµακες φορολογίας,
αντικειµενικές δαπάνες, εκπτώσεις δαπανών κ.λπ.), 3 (εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις και
εκπτώσεις δαπανών επιχειρήσεων), 6 (παρακράτηση φόρου) και 10 (αύξηση του τέλους
επιτηδεύµατος, τροποποίηση διατάξεων) την οποία ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το φορολογικό νοµοσχέδιο
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Στην ονοµαστική ψηφοφορία έλαβαν µέρος 288 βουλευτές.
Στήριξη µικροµεσαίων επιχειρήσεων µέσω του ΕΣΠΑ µε 456 εκατ. ευρώ
Στην προκήρυξη
του
προγράµµατος
«Ενίσχυση
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου – Υπηρεσιών» στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑ 2007-2013 θα προχωρήσει σήµερα το υπουργείο Ανάπτυξης. Επιλέξιµες είναι µικρές, πολύ
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, υφιστάµενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις στους τοµείς
Μεταποίησης, Τουρισµού και Εµπορίου – Υπηρεσιών. Οι επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνουν, µεταξύ
άλλων: δαπάνες για βελτιώσεις κτηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων, προµήθειας εξοπλισµούµηχανηµάτων- συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας-συστηµάτων αυτοµατοποίησης, δαπάνες
πιστοποίησης εφαρµογής συστηµάτων ποιότητας διασφάλισης ποιότητας, δαπάνες προστασίας
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, δαπάνες προβολής προώθησης, δαπάνες λογισµικού, λειτουργικές
δαπάνες κλπ.. O συνολικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός (δηµόσια δαπάνη και ιδιωτική
συµµετοχή) κάθε πρότασης, µπορεί να κυµαίνεται από 30.000 έως 300.000 ευρώ για τους τοµείς
Μεταποίησης και Τουρισµού και από 20.000 έως 100.000 ευρώ για τον τοµέα Εµπόριο – Υπηρεσίες.
Εκτιµάται ότι οι πληρωµές προς τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν θα ξεκινήσουν από τα µέσα του
2013. Το 70 – 85 % των κονδυλίων θα αφορά υφιστάµενες επιχειρήσεις και το 15 – 30 % νέες. Τα
ποσοστά επιχορήγησης κυµαίνονται ανά Περιφέρεια µεταξύ 40 και 60 %.
Μειώνεται το βραχυχρόνιο κόστος δανεισµού του Ελληνικού ∆ηµοσίου
Περισσότερα από 15 δισ. ευρώ αναµένεται να δανεισθεί το 2013 το Ελληνικό ∆ηµόσιο µέσω
εκδόσεων εντόκων γραµµατίων. Σηµειώνεται πως το βραχυχρόνιο κόστος δανεισµού του Ελληνικού
∆ηµοσίου, όπως αυτό αποτυπώνεται στις δηµοπρασίες εντόκων γραµµατίων 13 και 26 εβδοµάδων
παρουσιάζει σηµαντική βελτίωση καθώς από τον Ιούνιο του 2012 και µετά µειώνεται συνεχώς και
στις αρχές Ιανουαρίου διαµορφώθηκε στο 4,33% για τα εξάµηνα έντοκα. Πριν το PSI, τον Ιανουάριο
του 2012, το επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων 26 εβδοµάδων είχε ανέλθει στο 4,90%
Συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα µε τον Β.Σόιµπλε στο Βερολίνο
Το µεσηµέρι πραγµατοποιείται το τετ - α - τετ του επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα µε τον
Γερµανό υπουργό Οικονοµικών Βόλφγκανγκ Σόιµπλε. Ο κ. Τσίπρας πρόκειται να θέσει ζήτηµα
αλλαγής της πολιτικής λιτότητας που έχει επιβληθεί στην Ελλάδα, ενώ ο κ. Σόιµπλε πρόκειται να
ζητήσει από τον αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να στηρίξει τις προωθούµενες
µεταρρυθµίσεις την Ελλάδα. Παρά τις διαφωνίες τους, οι δύο πλευρές επιθυµούν να διατηρούν
ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην Deutsche Welle,
«είναι επιβεβληµένο να υπάρξει µια οµαλοποίηση των σχέσεων» ανάµεσα «στην αξιωµατική
αντιπολίτευση της Ελλάδας µε τον θεσµικό της ρόλο» και της κυβέρνησης της Γερµανίας, µιας χώρας
που διαδραµατίζει «καθοριστικό ρόλο στις ευρωπαϊκές και ελληνικές εξελίξεις».
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