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Σταϊκούρας: Θα εκπλήξει το πρωτογενές πλεόνασμα
Την εκτίμηση ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα ξεπεράσει κατά πολύ τις αρχικές
εκτιμήσεις της κυβέρνησης επανέλαβε, μιλώντας στην Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, τονίζοντας ότι η πιστοποίηση του πρωτογενούς
πλεονάσματος τον Απρίλιο, θα ανοίξει το δρόμο και για τη μείωση του χρέους «με
οποιονδήποτε τρόπο». «Η χώρα, μετά από πολλά χρόνια, επιτυγχάνει πρωτογενές
πλεόνασμα. Πλεόνασμα το οποίο, σε διαρθρωτικούς όρους, είναι το υψηλότερο στην
Ευρώπη. Πλεόνασμα σημαντικό, υψηλό, βιώσιμο. Τόσο σε όρους Προγράμματος όσο και
σε όρους Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών» είπε ο κ. Σταϊκούρας.
«Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής, που αξιολογεί η τρόικα, το
πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται ότι θα είναι υψηλότερο από τα 812 εκατ. ευρώ ή το
0,4% του ΑΕΠ.Η χώρα, για δεύτερη συνεχόμενη φορά, υπερκαλύπτει τους
δημοσιονομικούς στόχους του Προγράμματος. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα
Λογαριασμών, που θα παρουσιάσει η Eurostat, το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται
υψηλότερο, στα 3,9 δισ. ευρώ ή στο 2,1% του ΑΕΠ» ανέφερε ο κ. Σταικούρας.
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Σύμφωνα με τον ίδιο, που αυτή την ώρα παρουσιάζει τα αποτελέσματα εκτέλεσης του
κρατικού προϋπολογισμού, το πρωτογενές πλεόνασμα τον Ιανουάριο του 2014
διαμορφώθηκε στα 811 εκατ. ευρώ.
Έξοδο στις αγορές πριν τις Ευρωεκλογές επιδιώκει η κυβέρνηση
Να αποφύγει τη λήψη ενός τρίτου δανείου από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης
(ESM) το οποίο θα συνοδευτεί από νέο Μνημόνιο επιδιώκει η κυβέρνηση. Στο πλαίσιο
αυτό, το οικονομικό επιτελείο φέρεται να εξετάζει για την κάλυψη του χρηματοδοτικού
κενού της περιόδου 2014-2016 την άντληση κεφαλαίων από τις αγορές, αλλά και τη
δημιουργία «πιστωτικής» γραμμής από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης.
Μάλιστα, ο σχεδιασμός για έξοδο στις αγορές φαίνεται πως επιταχύνεται και πλέον
εξετάζεται αυτό να γίνει εντός του Μαΐου. Προσδοκία της κυβέρνησης είναι ότι μετά την
επιβεβαίωση του πρωτογενούς πλεονάσματος από την Eurostat στις 23 Απριλίου το
Eurogroup της 5ης Μαΐου 2014 θα δώσει «σινιάλο» στις αγορές ότι θα δρομολογηθεί
ελάφρυνση της καθαρής παρούσας αξίας του ελληνικού χρέους. Μια τέτοια εξέλιξη
εκτιμάται πως θα διευκόλυνε την έκδοση πενταετούς ομολόγου εκ μέρους της ελληνικής
πλευράς , ύψους έως 2 δισ. ευρώ, με επιτόκιο ακόμη και κοντά στο 5,5%.
Η κυβέρνηση επιδιώκει παράλληλα να διασφαλίσει τη διαβεβαίωση του Eurogroup ότι η
χρηματοδότηση της Ελλάδας είναι διασφαλισμένη και ότι η όποια πρόσθετη στήριξη δεν
θα αποτελέσει νέο δάνειο (και νέο Μνημόνιο), αλλά να παρασχεθεί στο πλαίσιο του
τρέχοντος προγράμματος. Πάντως, η τρόικα δεν φέρεται να συμφωνεί με τους
ελληνικούς χειρισμούς, καθώς δεν διασφαλίζουν πως το πρόγραμμα θα παραμείνει
επαρκώς χρηματοδοτημένο μέχρι τα μέσα του 2016.
Τι θα ισχύσει το 2014 για τις βεβαιώσεις αποδοχών και συντάξεων
Εγκύκλιο για τον τύπο και το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της
βεβαίωσης των αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και της βεβαίωσης των
εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών. Στην
εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρη αναφέρεται πως τα
στοιχεία που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή
συντάξεων ή αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα ή εισοδημάτων από εμπορικές
επιχειρήσεις οικονομικού έτους 2014, υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής
Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων ανεξάρτητα αν ο υπόχρεος είναι
επιτηδευματίας ή όχι και ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων που τηρούνται και από
τον τρόπο ενημέρωσής τους.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ την υπηρεσία των οποίων
ασκεί το δημόσιο και γενικά όποιος παρακρατεί φόρο μισθωτών υπηρεσιών, φόρο από
ελευθέρια επαγγέλματα και φόρο από εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις και δεν
έχει υποχρέωση υποβολής οριστικής δήλωσης ΦΜΥ, οριστικής δήλωσης από ελευθέρια
επαγγέλματα και οριστική δήλωση από εμπορικές επιχειρήσεις, υποβάλλουν
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υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο
δικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ σε ειδικές εφαρμογές που έχουν στηθεί για τον σκοπό αυτό.
Στις εφαρμογές υποβάλλεται το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να
περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών
παροχών, στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και στις
εκδιδόμενες βεβαιώσεις από εμπορικές επιχειρήσεις που καταβλήθηκαν καθώς και τον
φόρο που παρακρατήθηκε επί αυτών και του ποσού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
που παρακρατήθηκε προκειμένου για βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες.
Έως 28 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για επενδύσεις σε μικρά φωτοβολταϊκά
Τροποποιήθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας η Υπουργική
Απόφαση καθορισμού των δικαιολογητικών και της διαδικασίας διοικητικού ελέγχου για
την επανεξέταση ως προς την υπαγωγή, την ολοκλήρωση και την έναρξη παραγωγικής
λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως
και 100 KW των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 241 του Ν. 4072/2012.Το υπουργείο
επισημαίνει ότι στην τροποποιητική αυτή απόφαση, η οποία θα δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η
28η Φεβρουαρίου 2014.
Οι συγκεκριμένες ενέργειες είναι επιβεβλημένες λόγω των αλλαγών του νομικού
πλαισίου της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, που θα τεθούν σε εφαρμογή από το 2ο
εξάμηνο του 2014 και προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στις διαδικασίες
αξιολόγησης, ένταξης και χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων. Σημειώνεται ότι
στις ημερομηνίες και προθεσμίες που ανακοινώνονται δεν θα δοθούν παρατάσεις λόγω
των ανελαστικών χρονοδιαγραμμάτων που θέτει η ΕΕ για την εφαρμογή του νέου
νομικού πλαισίου.
Και μπλόκα και επαφές με την κυβέρνηση από τους αγρότες
Με ενίσχυση των μπλόκων που ήδη έχουν στηθεί αλλά και δημιουργία νέων κλιμακώνουν
τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες της Β. Ελλάδας, προχωρώντας ταυτόχρονα σε νέο
γύρο διαβουλεύσεων με στελέχη της κυβέρνησης. Ήδη, στον δρόμο προς την Αθήνα
βρίσκεται αντιπροσωπεία της Πρωτοβουλίας, προκειμένου να έχει συνάντηση με την
ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ επιδιώκεται συνάντηση
για αύριο και με τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, όπως ανέφερε στο ΑΠΕΜΠΕ ο αντιπρόεδρος της Αυθόρμητης Κίνησης Αγροτών Ημαθίας Κώστας Λιολιόπουλος.
Στο μπλόκο της Κουλούρας, στην Εγνατία οδό, οι αγρότες τηρούν στάση αναμονής και
δεν αποκλείεται να προβούν σε κάποιου είδους συμβολική κινητοποίηση εντός της
ημέρας. Στη Θεσσαλία, οι αγρότες έχουν προαναγγείλει για την Πέμπτη, στις 3 το
μεσημέρι, την πραγματοποίηση νέου πανθεσσαλικού συλλαλητηρίου, επιδιώκοντας
συστράτευση και εργαζομένων από άλλους κλάδους. Στην Πέλλα, οι αγρότες από νωρίς
το πρωί έχουν προχωρήσει και πάλι σε κατάληψη της εφορίας στην Έδεσσα, ενώ
δηλώνουν αποφασισμένοι να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους, όπως τόνισε στο ΑΠΕ3

ΜΠΕ ο παραγωγός Χρήστος Καμτσής μέλος της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής
Αγροτικών Μπλόκων.
Συνεχίζεται η δίκη για την υπεξαίρεση στον δήμο Θεσσαλονίκης
Για όγδοη ημέρα συνεχίζεται στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων η δίκη, σε
δεύτερο βαθμό, για την υπεξαίρεση στον δήμο Θεσσαλονίκης. Η διαδικασία συνεχίζεται
με τη μαραθώνια κατάθεση της οικονομικής επιθεωρήτριας Αναστασίας Τσεμπερά. Η
βασική μάρτυρας κατηγορίας, που καταθέτει για έβδομη συνεχή συνεδρίαση, εξετάζεται
από την υπεράσπιση του τέως δημάρχου Βασίλη Παπαγεωργόπουλου.
Κατά την τελευταία συνεδρίαση, οι υπερασπιστές του τέως δημάρχου προσκόμισαν στο
δικαστήριο στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία, ο πρώην ταμίας του δήμου Παναγιώτης
Σαξώνης έκανε από το 1997 αναλήψεις μετρητών από τα ταμεία του δήμου και λίγη ώρα
μετά, αυτά κατέληγαν σε προσωπικούς του τραπεζικούς λογαριασμούς, ενισχύοντας έτσι
τη γραμμή ότι η υπεξαίρεση ξεκίνησε πριν αναλάβει τη διοίκηση του δήμου ο Β.
Παπαγεωργόπουλος.
Στη Holiday & Spa Expo το ΥΜΑΘ

Για δεύτερη συνεχή χρονιά συμμετέχει το υπουργείο Μακεδονίας Θράκης στη Διεθνή
Τουριστική Έκθεση της Σόφιας «Holiday & Spa Expo», η οποία θα διεξαχθεί στο διεθνές
εκθεσιακό κέντρο της βουλγαρικής πρωτεύουσας από τις 13 έως τις 15 Φεβρουαρίου
2014.
Ο υπουργός, Θεόδωρος Καράογλου, θα παραβρεθεί στην τελετή εγκαινίων της έκθεσης, η
οποία είναι προγραμματισμένη για τις 10.00 το πρωί της Πέμπτης 13 Φεβρουαρίου 2014,
ενώ στη συνέχεια θα επισκεφθεί τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του ελληνικού
περιπτέρου και θα έχει προγραμματισμένες επαφές με τουριστικούς πράκτορες. «Πέρυσι
το ΥΜΑΘ άνοιξε ένα καινούργιο κεφάλαιο στις τουριστικές σχέσεις Ελλάδας-Βουλγαρίας
και δικαιώθηκε. Οι αφίξεις Βούλγαρων τουριστών στην πατρίδα μας άγγιξαν τις 500.000
ενισχύοντας σημαντικά τον τουρισμό αναψυχής, η Χαλκιδική, η Πιερία, οι ακτές του
Στρυμονικού Κόλπου και οι ακτές της Θράκης αναδείχθηκαν δεύτερος σημαντικότερος
προορισμός στις προτιμήσεις των Βούλγαρων τουριστών, ενώ οι διανυκτερεύσεις τους
στη Θεσσαλονίκη αυξήθηκαν σημαντικά κατά 10,84%. Φέτος φιλοδοξούμε να
επεκτείνουμε ακόμη περισσότερο τις γέφυρες τουριστικής συμμαχίας που “χτίσαμε” το
2013 και να αναπτύξουμε μια ισχυρή διεθνή συνεργασία, μέσω της οποίας» ανέφερε ο
υπουργός Μακεδονίας-Θράκης.
Χρυσοχοϊδης: Οι αυξήσεις στα διόδια προβλέπονταν στην αρχική σύμβαση
Οι αυξήσεις στα διόδια είναι αυτές που προβλέπονται στην αρχική σύμβαση
παραχώρησης του 2007 και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στις Αφίδνες, είχαν
καθυστερήσει να επιβληθούν υπογράμμισε με δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ ο υπουργός
Υποδομών Μιχάλης Χρυσοχοϊδης. Ο υπουργός Υποδομών παραδέχτηκε ότι πράγματι οι
αυτοκινητόδρομοι είναι ακριβοί, αλλά δεν μπορούν να κατασκευαστούν αλλιώς. Το
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λογικό είναι, σημείωσε, να πληρώνουν οι χρήστες τους και όχι να χρηματοδοτούνται τα
έργα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Διαφορετικά, πρόσθεσε, θα πρέπει να πάμε σε
νέες οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων.
Σύμφωνα με τον κ. Χρυσοχοΐδη, το κόστος κατασκευής ανά χιλιόμετρο είναι φθηνότερο
κατά 25% στην Ελλάδα, σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, ενώ το κόστος των διοδίων
ανά χιλιόμετρο, έχει καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα 4 λεπτά συν ΦΠΑ. Ο
υπουργός κατέληξε λέγοντας ότι οι αναθεωρημένες συμβάσεις έχουν εγκριθεί από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ελληνική Βουλή και συμμετέχουν σε αυτές 30 ξένες και 4
ελληνικές τράπεζες.«Θέλουμε ανάπτυξη ή όχι» διερωτήθηκε ο κ. Χρυσοχοΐδης.
Επιστροφή στη διαπραγμάτευση με συνάντηση Αναστασιάδη-Έρογλου
Με έξι συνεργάτες του προσέρχεται σήμερα ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης
στη συνάντηση με τον κατοχικό ηγέτη Ντερβίς Έρογλου που σηματοδοτεί την
επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συναντηθούν
στην υπό προστασία του ΟΗΕ περιοχή του αεροδρομίου Λευκωσίας (UNPA), σε μία κατά
τα φαινόμενα σύντομη και διαδικαστικού χαρακτήρα συνάντηση.
Τα Ηνωμένα Έθνη θα εκπροσωπηθούν από την ειδική σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα
του ΟΗΕ στην Κύπρο, Λίζα Μπάντενχαϊμ, η οποία μετά το πέρας της συνάντησης θα
αναγνώσει την κοινή διακήρυξη.Ο κ. Αναστασιάδης αναμένεται να προβεί σε σύντομη
δήλωση, ενώ ενδεχομένως το βράδυ της Τετάρτης θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου
σχετικά με την κοινή διακήρυξη και την έναρξη της διαπραγμάτευσης, όπως μεταδίδουν
τα κυπριακά μέσα ενημέρωσης.
Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης χαρακτήρισε δύσκολη τη διαδικασία σε γραπτή του δήλωση το
βράδυ της Δευτέρας, επισημαίνοντας ότι ο στόχος είναι μία συμφωνία που θα μπορεί να
υιοθετηθεί από τους Τουρκοκυπρίους και με αυτό το σκοπό προσέρχεται στις
διαπραγματεύσεις. Η όποια έκβαση στο Κυπριακό ανήκει στον κυπριακό λαό μέσω
δημοψηφισμάτων, αναφέρει ο Ευ.Βενιζέλος. Ως τελευταία ευκαιρία για το Κυπριακό
χαρακτηρίζει ο Αχμέτ Νταβούτογλου τις νέες συνομιλίες.
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
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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.

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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