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«Εμφύλιος» στη ΝΔ για το Δήμο Αθηναίων: Σπηλιωτόπουλος εναντίον Κακλαμάνη
Στην λύση του Άρη Σπηλιωτόπουλου κατέληξε η ηγεσία της ΝΔ για τον Δήμο Αθηναίων
ενώ την ίδια ώρα την υποψηφιότητά του ανακοίνωσε και ο έτερος βουλευτής του
κόμματος, Νικήτας Κακλαμάνης.
«Όποιος καταθέτει υποψηφιότητα καταθέτει», ήταν η σιβυλλική αναφορά του
πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά -κατά το σύντομο πέρασμά του χθες από την Βουλήγια τις υποψηφιότητες του κ. Κακλαμάνη στην Αθήνα και του Απόστολου Τζιτζικώστα
για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η απόφαση για την υποψηφιότητα του κ.
Σπηλιωτόπουλου στην Αθήνα ελήφθη σε κλειστή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου το
απόγευμα της Τρίτης και τόσο ο κ. Σπηλιωτόπουλος όσο και ο γραμματέας του κόμματος
Ανδρέας Παπαμιμίκος ενημερώθηκαν για την απόφαση του πρωθυπουργού από τις
διαρροές που έκανε ο Δημήτρης Σταμάτης στα Μέσα Ενημέρωσης.
Εν τω μεταξύ, για τον Δήμο Θεσσαλονίκης η ΝΔ καταλήγει στην υποψηφιότητα του
Σταύρου Καλαφάτη αν και ο ίδιος δήλωνε το προηγούμενο διάστημα ότι δεν επιθυμεί να
είναι υποψήφιος. Σύμφωνα με πληροφορίες οι επιφυλάξεις του κάμφθηκαν μετά από το
τηλεφώνημα που δέχθηκε από τον πρωθυπουργό. Πάντως ακόμη και στελέχη της ΝΔ
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έχουν ταχθεί υπέρ του Γιάννη Μπουτάρη για τον Δήμο. Παραμένει όμως το πρόβλημα
στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όπου ο κ. Τζιτζικώστας κατεβαίνει απέναντι
στον Γιάννη Ιωαννίδη. Ο κ. Τζιτζικώστας -όπως και ο κ. Κακλαμάνης στην Αθήνα- μπορεί
να ενισχυθεί από τα μικρότερα δεξιά κόμματα με τα οποία είναι σε συνεννόηση.
Έχασε 1,5 μονάδα ο ΣΥΡΙΖΑ σε δημοσκόπηση της Public Issue
Τίποτα δεν έχει κριθεί στην πολιτική μάχη, σύμφωνα και με τη νέα έρευνα της εταιρίας
Public Issue, που δημοσιεύεται σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών. Ο ΣΥΡΙΖΑ
εξακολουθεί να προηγείται της ΝΔ, ωστόσο το προβάδισμά του μειώθηκε σε σχέση με
αντίστοιχη έρευνα της εταιρίας τον Ιανουάριο. Συγκεκριμένα προηγείται με 1,5%, ενώ
πριν ένα μήνα είχε καταγράψει διαφορά 3,5%. Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει
28,5% με τον ΣΥΡΙΖΑ να φτάνει στο 30%.
Επίσης φαίνεται να υποχωρεί η Χρυσή Αυγή στο 8,5% από 10%, ενώ άνοδο έχει το
ΠΑΣΟΚ που από το 6,5% φτάνει τώρα στο 7%. Το ΚΚΕ συνεχίζει την ανοδική του πορεία
(7,5% από 6,5%), ενώ η ΔΗΜΑΡ παραμένει σταθερή (3,5%) ενώ άνοδο έχουν οι
Ανεξάρτητοι Έλληνες κατά 1,5 μονάδα, με 6% (έναντι 4,5%). Τα Λοιπά Κόμματα
λαμβάνουν 9%. Στην παράσταση νίκης, ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται πρώτος με 55% (έναντι 52%
τον
Ιανουάριο),
με
τη
ΝΔ
να
λαμβάνει
31%
(έναντι
35%).
Στα 4,66 δισ. ευρώ μειώθηκαν το 2013 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου
Στα 4,66 δισ. ευρώ μειώθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου τον Δεκέμβριο του
2013, έναντι 9,19 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2012. Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους η μεγαλύτερη πρόοδος καταγράφεται στον περιορισμό των οφειλών των
νοσοκομείων που μειώθηκαν στα 687 εκατ. ευρώ, έναντι 1,76 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο
2012, δηλαδή περιορίστηκαν κατά 1,078 δισ. ευρώ.
Αισθητή βελτίωση καταγράφηκε στο σκέλος των χρεών των ασφαλιστικών ταμείων
καθώς περιορίσθηκαν στα 2,54 δισ. ευρώ, έναντι 4,66 δισ. ευρώ στα τέλη του 2012. Είναι
ενδεικτικό πως τα χρέη του ΕΟΠΠΥ συρρικνώθηκαν στα 1,55 δισ. ευρώ, έναντι 2,37 δισ.
ευρώ τον Δεκέμβριο 2012. Τα χρέη των υπουργείων και των αποκεντρωμένων
διοικήσεων μειώθηκαν από τα 567 εκατ. ευρώ στα τέλη Δεκεμβρίου 2012, στα 232 εκατ.
ευρώ στα τέλη Δεκεμβρίου 2013.
Μείωση κατέγραψαν οι οφειλές της τοπικής αυτοδιοίκησης που περιορίστηκαν στα 431
εκατ. ευρώ, έναντι 1,13 δισ. ευρώ ένα έτος πριν (μείωση 705 εκατ. ευρώ).
Στα 806 εκατ. ευρώ ο ΦΠΑ που δεν έχει επιστρέψει το Δημόσιο
Στις 3.650 ανέρχονται οι αιτήσεις επιστροφών ΦΠΑ που έχουν κατατεθεί στις εφορίες
και ήδη έχει περάσει διάστημα 120 ημερών χωρίς να έχουν διεκπεραιωθεί. Σύμφωνα με
τα τελευταία στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων συνολικά βρίσκονται
σε εκκρεμότητα 15.974 αιτήσεις επιστροφών ΦΠΑ, συνολικού ύψους 806 εκατ. ευρώ.
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Οι διαγραφείσες και απορριφθείσες αιτήσεις ΦΠΑ ανέρχονται σε 1.104, οι πληρωμένες
αιτήσεις σε 9.481 και οι αιτήσεις προς πληρωμή σε 5.389. Ενδεικτικά αναφέρεται πως
από αυτές οι 3.660 αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ παραμένουν σε εκκρεμότητα άνω των 120
ημερών, ενώ υπάρχει ΔΟΥ (Η' Θεσσαλονίκης), στην οποία ο μέσος χρόνος αναμονής
φτάνει ακόμα και τις 937 ημέρες.
Κρατήρας από ρουκέτα στη Βαρυμπόμπη
Εντοπίστηκε από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και το Τμήμα Εξουδετέρωσης
Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) κρατήρας ο οποίος θεωρείται ότι προήλθε από
ρουκέτα στην περιοχή των γραφείων της Mercedes στη Βαρυμπόμπη. Σύμφωνα με
πληροφορίες έχουν βρεθεί επίσης κάποια υπολείμματα του βλήματος. Ο κρατήρας
βρέθηκε κοντά σε αυλή σπιτιού ενώ η αστυνομία εκτιμά ότι η εκτόξευση της ρουκέτας
έγινε από πολύ μεγάλη απόσταση.
Υπενθυμίζεται ότι σε προκήρυξή της, με την οποία αναλάμβανε την ευθύνη για την
επίθεση κατά του σπιτιού του γερμανού πρέσβη, η οργάνωση «Ομάδα Λαϊκών
Αγωνιστών» ανέφερε ότι, στο πλαίσιο εκστρατείας εναντίον της «γερμανικής
καπιταλιστικής μηχανής», μέλη της οργάνωσης έβαλαν στις 12 Ιανουαρίου με
εκτοξευτήρα ρουκετών κατά των κτηριακών εγκαταστάσεων της Mercedes - Benz που
βρίσκονται στη περιοχή της Βαρυμπόμπης.
Προς χρηματοδότηση 80 προτάσεις για την ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας
Ογδόντα προτάσεις εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση από την πράξη «Ανάπτυξη
Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» που συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο
πλαίσιο του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) και
του ΕΣΠΑ 2007-2013. Το Πρόγραμμα ΠΑΒΕΤ στοχεύει στην ενθάρρυνση και ανάπτυξη
της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης με τη χρηματοδότηση έργων,
που θα εκτελεστούν από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις με παραγωγική
δραστηριότητα.
Στην ηλεκτρονική σελίδα www.antagonistikotita.gr που έχει γίνει η σχετική ανάρτηση
των αποτελεσμάτων, τονίζεται ότι λόγω του υψηλού επιπέδου των υποβληθεισών
προτάσεων και της περιορισμένης διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης της πράξης, θα
καταβληθεί προσπάθεια εξεύρεσης πρόσθετων κονδυλίων για τη χρηματοδότηση
μεγαλύτερου αριθμού προτάσεων. Η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται, σύμφωνα με
την ισχύουσα απόφαση εκχώρησης, στο ποσό των 19.800.000 ευρώ. Η συνολική
εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη των προτάσεων που εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση
ανέρχεται στο ποσό των 19.478.594,93 ευρώ.
Στα «Πράσινα Φανάρια» συγκεντρώνονται οι αγρότες της Θεσσαλονίκης
Στα «Πράσινα Φανάρια» συγκεντρώνονται οι αγρότες της Θεσσαλονίκης που έχουν
παρατάξει εδώ και μέρες τα τρακτέρ τους σε πλατείες περιοχών έξω από την πόλη. Όπως
δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γρηγόρης Παπαθεοδώρου, μέλος της Πανελλαδικής
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Συντονιστικής Επιτροπής Αγροτικών Μπλόκων, στο σημείο αναμένονται περί τα 130
τρακτέρ από τις περιοχές της Επανομής, της Γαλάτιστας, της Χαλκιδικής, της Θέρμης, της
Ραιδεστού
και
του
Τριλόφου.
Στις 15:00 μ.μ. οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν συνέλευση για να αποφασίσουν με ποιο
τρόπο θα δείξουν τη διαμαρτυρία τους. Παράλληλα, αγρότες στον κόμβο των Σφαγείων,
στα Βασιλικά, πρόκειται να κλείσουν τον δρόμο, συμβολικά, από τις 13:00.
Κινητοποιήσεις ενάντια στα φορολογικά μέτρα αποφάσισε η ΟΒΣΘ
Την έντονη αγανάκτηση τους για το νέο φορολογικό νόμο εξέφρασαν πρόεδροι και
εκπρόσωποι σωματείων στο έκτακτο διευρυμένο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΒΣΘ με
θέμα τα νέα φορολογικά μέτρα. «Την απελπισία και την αγανάκτησή μας θα τη
μετατρέψουμε σε αγωνιστική ορμή για την ανατροπή των πολιτικών που οδήγησαν και
οδηγούν χιλιάδες επιχειρήσεις στο κλείσιμο και μια κοινωνία στην εξαθλίωση Το
Διοικητικό Συμβούλιο και οι πρόεδροι των σωματείων μελών μας ομόφωνα αποφάσισαν
τη συμμετοχή σε μια σειρά κινητοποιήσεων και την ανάληψη πρωτοβουλιών για μια
σειρά επαφών με όλους τους φορείς του Νομού Θεσσαλονίκης των κοινωνικών ομάδων
που βάλλονται», αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΟΒΣΘ.
Η ΟΒΣΘ καλεί όλους τους επαγγελματοβιοτέχνες να βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση
ενόψει των κινητοποιήσεων.
Ημερίδα για την ενδυνάμωση των επιχειρήσεων σε περίοδο κρίσης
Λύσεις , προτάσεις και τρόποι ενίσχυσης των επιχειρήσεων σε περίοδο κρίσης θα τεθούν
επί τάπητος σε ημερίδα που συνδιοργανώνουν την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου, το
Επιμελητήριο Κιλκίς και η AlterU (διοργάνωση συνεδρίων, εκδηλώσεων). Η ημερίδα με
τίτλο «Ενδυνάμωση των επιχειρήσεων σε περίοδο κρίσης. Λύσεις, προτάσεις, τεχνικές»,
θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Επιμελητηρίου «Βασίλειος Σεργιαννίδης» από τις
16.00 έως τις 20.30μ.μ.
Ειδικοί επιστήμονες και επαγγελματίες θα παρουσιάσουν μεθόδους και τεχνικές που
καθιστούν μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση βιώσιμη και επιτυχή, σε περίοδο κρίσης.
Έμφαση θα δοθεί στις δυνατότητες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και στην
αξιοποίηση επιδοτήσεων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται όχι μόνο η
επιβίωση αλλά και η διεκδίκηση μεγαλύτερου μεριδίου της αγοράς. Οι εισηγητές, στο
τέλος κάθε παρουσίασης θα δέχονται ερωτήσεις, ώστε να επεξηγηθούν τυχόν απορίες. Η
ημερίδα έχει την ευγενική υποστήριξη της Αναπτυξιακής Κιλκίς Α.Ε., του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, του
Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων (ΣΥ.ΣΕ.Π.). Χορηγοί επικοινωνίας είναι οι:
«Ειδήσεις», «Πρωινή», «eidisis.gr», «kilkis24.gr»«epixeiro.gr».
Με τη χορηγία του Επιμελητηρίου Κιλκίς, το κόστος συμμετοχής διαμορφώνεται στην
ειδική τιμή των 20 ευρώ. Πληροφορίες-Δηλώσεις συμμετοχής στην εταιρία AlterU:
inf@alter-u.com Μαρία Σιώτη 6973300142, Ηλιάνα Σκουλή 6973400872.
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Επιτυχημένη έξοδος της Πορτογαλίας στις αγορές
Η Πορτογαλία δανείσθηκε από τις αγορές για να χρηματοδοτήσει τον ελλειμματικό
προϋπολογισμό της, με επιτυχημένη έκδοση 10ετών ομολόγων. Η χώρα άντλησε 3 δισ.
ευρώ, εν μέσω ισχυρής ζήτησης, που ανήλθε στα 9,5 δισ. ευρώ.
Το κόστος δανεισμού αναμένεται να είναι γύρω στο 5%, ποσοστό που είναι σύμφωνα με
την απόδοση του 10ετους ομολόγου της χώρας στη δευτερογενή αγορά.

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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