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Αναβάλλεται το 3ο επιχειρηµατικό φόρουµ στο Τσανάκαλε
Μετά από σχετική ενηµέρωση που είχαµε από την Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος, σας
γνωστοποιούµε ότι το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Τσανάκαλε ανέβαλλε το 3ο
Επιχειρηµατικό Φόρουµ µε θέµα: «Περιφερειακή Οικονοµική Συγκυρία µεταξύ Ελλάδας,
Τουρκίας & Βουλγαρίας» που επρόκειτο να πραγµατοποιηθεί στις 20 και 21 Νοεµβρίου 2012 στο
Τσανάκαλε.
Εργαζόµενοι στους δήµους επιτέθηκαν σε γερµανική αντιπροσωπεία στη ∆ΕΘ
Ένταση επικράτησε στις εγκαταστάσεις της ∆ΕΘ, όπου πραγµατοποιείται η 3η Ελληνογερµανική
συνέλευση δηµάρχων, στην οποία µετέχει και ο εντεταλµένος της Γερµανίδας καγκελαρίου για
την ελληνογερµανική αυτοδιοικητική συνεργασία και υφυπουργός Εργασίας, Χανς Γιόακιµ
Φούχτελ. Εργαζόµενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση µπήκαν από αφύλαχτο σηµείο µέσα στις
εγκαταστάσεις της ∆ΕΘ
Θ και επιτέθηκαν σε γερµανική αντιπροσωπεία. Οι διαδηλωτές έφτασαν
έξω από το συνεδριακό κέντρο όπου γίνεται η συνέλευση και επιχείρησαν να εισβάλουν µέσα στο
κτίριο. Συµπλοκές µε τις δυνάµεις των ΜΑΤ.
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Συµφωνία της HP µε COSCO και TΡΑΙΝΟΣΕ για τη διακίνηση προϊόντων της µέσω
Πειραιά
Η συµφωνία για την εγκατάσταση διακοµιστικού κέντρου της Hewlett-Packard για την
ανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή και την διακίνηση εµπορευµάτων της µε τη συνεργασία
της COSCO και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ανακοινώθηκε χθες. Από τον Πειραιά,
ραιά, τα προϊόντα της HP θα
διανέµονται προς τους τελικούς προορισµούς, θαλάσσια µέσω του terminal της C
Cοsco και
σιδηροδροµικά από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Οι επιπτώσεις από αυτή την συνεργασία θεωρούνται
σηµαντικές για την Ελλάδα, η οποία καθιερώνεται ως το κύριο διαµετακοµιστικό
διαµετακοµιστικό κέντρο για την
ευρύτερη περιοχή, µέσω της οποίας θα διακινούνται φορτία από και προς την Άπω Ανατολή.
Τονίζεται ότι η εφοδιαστική και µεταφορική δραστηριότητα της HP ανέρχεται σε 50 δισ.
δολάρια.
Ύφεση 7,2% το τρίτο τρίµηνο για την ελληνική
ελληνι
οικονοµία
Μείωση 7,2% παρουσίασε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε σταθερές τιµές 2005, κατά
το τρίτο τρίµηνο του 2012, σε σχέση µε το τρίτο τρίµηνο του 2011, όπως ανακοινώθηκε από την
ΕΛ.ΣΤΑΤ. Η συρρίκνωση ήταν µεγαλύτερη από το δεύτερο τρίµηνο, όταν
όταν το ΑΕΠ είχε µειωθεί
κατά 6,3%.
Ένεση ρευστότητας 850 εκατ. ευρώ από ΕΤΕπ
Παροχή ρευστότητας στην ελληνική οικονοµία ύψους 850 εκατ. ευρώ έως το τέλος του χρόνου
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) δόθηκε, κατά τη χθεσινή συνάντηση του
υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη µε τον αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ Ντάριο Σκαναπιέκο. Η
τελική έγκριση του δανείου αναµένεται να δοθεί και επισήµως τη ∆ευτέρα κατά τη συνεδρίαση
του διοικητικού συµβουλίου της ΕΤΕπ, ωστόσο η συγκεκριµένη διαδικασία θεωρείται τυπική
επισφράγιση
σφράγιση της χθεσινής συµφωνίας, η οποία προβλέπει ότι από το σύνολο των 850 εκατ. ευρώ,
τα 450 εκατ. θα αποτελέσουν τη βάση για δανειοδότηση των ελληνικών µικροµεσαίων
επιχειρήσεων µέσω των τραπεζών, ενώ µε τα υπόλοιπα 400 εκατ. ευρώ θα χρηµατοδοτηθούν
έργα
γα της ∆ΕΗ, του ∆ΕΣΦΑ, της Αττικό µετρό και του ΟΣΚ.
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