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Ενηµερωτική εκδήλωση για την τουρκική και βουλγαρική αγορά
To Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία µε το γραφείο της αναπληρωτού
Γενικής Γραµµατέως ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής Συνεργασίας
Υπουργείου Εξωτερικών, Μάγδας Καρακόλη, και την Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΑντιπεριφέρεια Εξωστρέφειας Καινοτοµίας και Νέων Τεχνολογιών, πραγµατοποιούν, σήµερα,
εκδήλωση µε θέµα : «Ενηµέρωση για την τουρκική και βουλγαρική αγορά».
Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στις 18.30 µ.µ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του
επιµελητηρίου στο ΒΕΘ, Αριστοτέλους 27, στον τέταρτο όροφο.
Σκοπός της εκδήλωσης είναι να ενηµερωθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις για τα χαρακτηριστικά
της τουρκικής και της βουλγαρικής αγοράς, καθώς και για τις δυνατότητες προώθησης των
ελληνικών εξαγωγών στις παραπάνω αγορές. Το θέµα θα αναπτύξουν ο κ. Χαράλαµπος
Κουναλάκης, γενικός σύµβουλος Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων, στην Πρεσβεία της
Ελλάδος στην Άγκυρα και η κα. Θεολογία Βούλγαρη γραµµατέας Ο.Ε.Υ. Β΄, στην Πρεσβεία
της Ελλάδος στη Σόφια.
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Ανοιχτό το ενδεχόµενο παράτασης για τις φορολογικές δηλώσεις
∆εν απέκλεισε το ενδεχόµενο να δοθεί παράταση στην καταληκτική προθεσµία υποβολής των
δηλώσεων η οποία κανονικά εκπνέει στις 30 Ιουνίου 2013 ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων
Εσόδων Χάρης Θεοχάρης µιλώντας στον Αθήνα 9.84. «Αν δοθεί παράταση θα είναι µία και
οριστική», ξεκαθάρισε ο κ. Θεοχάρης τονίζοντας πως η σχετική απόφαση θα ληφθεί αφού
πρώτα εκτιµηθεί ο ρυθµός υποβολής των δηλώσεων µέχρι την 30η Ιουνίου.
Σηµειώνεται ότι φέτος θα είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της φορολογικής
δήλωσης για όλους τους φορολογουµένους, συµπεριλαµβανοµένων και των συνταξιούχων,
σύµφωνα µε εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονοµικών κ. Μαυραγάνη.
Προς πώληση ΤΤ και Ρroton Bank
Πωλήσεις των µη συστηµικών τραπεζών, του Νέου Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου και της Νέας
Proton Bank, επιχειρεί το ΤΧΣ σε επενδυτές από το διεθνές επενδυτικό περιβάλλον και την
Ελλάδα, µε την προσδοκία να λάβει πίσω µέρος των κρατικών κεφαλαίων που έχουν
χρησιµοποιηθεί για την επανακεφαλαιοποίησή τους. Καταληκτική ηµεροµηνία για την πιθανή
εξεύρεση ενδιαφερόµενων επενδυτών για την εξαγορά των δύο µη συστηµικών τραπεζών είναι
η 15η Ιουλίου 2013, σύµφωνα µε το νέο µνηµόνιο.
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καταστούν δυνατές οι πωλήσεις του Νέου ΤΤ και της Νέας
Proton Bank, θα εξεταστεί από τις αρµόδιες αρχές ποια συστηµική τράπεζα θα µπορούσε να
απορροφήσει την κάθε µία από τις δύο τράπεζες ή και τις δύο µαζί.
Μέσα στον Ιούνιο οι δεσµευτικές προσφορές για ∆ΕΠΑ-∆ΕΣΦΑ
Παρατείνεται για τις 7 ή κατά άλλους για τις 10 Ιουνίου η προθεσµία για την υποβολή
δεσµευτικών προσφορών για την πώληση των ∆ΕΠΑ – ∆ΕΣΦΑ, µετά τη συνεδρίαση του ∆Σ
του ΤΑΙΠΕ∆ την Παρασκευή. Η παράταση αυτή κρίθηκε απαραίτητη µε βάση τη διεθνή
πρακτική που θέλει την υποβολή της τελικής σύµβασης αγοράς πώλησης στους συµµετέχοντες
σε ένα διαγωνισµό (Sale & Purchase Agreement) να απέχει χρονικά τουλάχιστον 15 ηµέρες
από την υποβολή των τελικών προσφορών των συµµετεχόντων.
Η σύµβαση αγοράς πώλησης, η οποία επικυρώθηκε στη συνεδρίαση του διοικητικού
συµβουλίου του ΤΑΙΠΕ∆, περιέχει όλες τις επιµέρους αλλαγές που ζήτησαν οι συµµετέχοντες
και έγιναν δεκτές από το Ταµείο και ειδικά αυτές της ρωσικής Gazprom. Στο τελικό πωλητήριο
των ∆ΕΠΑ και ∆ΕΣΦΑ αλλάζει ο όρος για το ύψος και τη µεταχείριση της εγγυητικής
επιστολής. Από το 20% του συνολικού τιµήµατος η εγγυητική επιστολή µειώνεται στο 10%.
Εκτός αυτού απαλείφθηκε, εντελώς, ο όρος της κατάπτωσης της επιστολής υπέρ του ελληνικού
δηµοσίου.
Περισσότερες από 2.000 συναντήσεις στο Go International στη Μόσχα
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Σηµαντικό ενδιαφέρον για περαιτέρω ενδυνάµωση των εµπορικών σχέσεων µεταξύ Ελλάδας
και Ρωσίας, προκύπτει από τις πρώτες συναντήσεις που πραγµατοποιούν εκπρόσωποι
ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων που βρίσκονται στη Μόσχα, στο πλαίσιο της
επιχειρηµατικής αποστολής Go International η οποία διοργανώνεται από την Εurobank µε τη
συνεργασία των εξαγωγικών φορέων ΣΕΒΕ (Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος), ΠΣΕ
(Πανελλήνιος Σύνδεσµος Εξαγωγέων), ΣΕΚ (Σύνδεσµος Εξαγωγέων Κρήτης) και ΣΕΒ
(Σύνδεσµος Επιχειρήσεων & Βιοµηχανιών), υπό την αιγίδα του υπουργείου Εξωτερικών.
Σήµερα και αύριο στη ρωσική πρωτεύουσα έχουν προγραµµατισθεί περισσότερες από 2000
επιχειρηµατικές συναντήσεις µεταξύ Ελλήνων και Ρώσων επιχειρηµατιών µε στόχο να
κλείσουν όσο το δυνατόν περισσότερες συµφωνίες για την προώθηση των ελληνικών
προϊόντων στην αγορά της Ρωσίας. Περίπου 250 ρωσικές επιχειρήσεις έχουν εκδηλώσει αρχικά
ενδιαφέρον, εκ των οποίων η πλειοψηφία ανήκει στον κλάδο των τροφίµων- ποτών, ενώ
µεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει και στον κλάδο του τουρισµού και του real estate. Από την πλευρά
των ελληνικών επιχειρήσεων, πάνω από το 40% όσων συµµετέχουν στην αποστολή ανήκει
στον κλάδο των τροφίµων- ποτών, το 8% δραστηριοποιείται στον κλάδο της υψηλής
τεχνολογίας, το 7% στα δοµικά υλικά, το 5% στο real estate και το 4,5% στα καλλυντικά.
Στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους η πώληση του Σκορπιού
Στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους παρέπεµψε το υπουργείο Οικονοµικών το θέµα της
αγοραπωλησίας του Σκορπιού, µε στόχο την υπεράσπιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου.
Το έγγραφο του υπουργού Οικονοµικών Γιάννη Στουρνάρα που αφορά στο θέµα της πώλησης
του Σκορπιού, διαβιβάστηκε στη Βουλή µετά από ερώτηση του βουλευτή της Ν∆ Ιωάννη
Μιχελάκη µε την οποία ζητούσε να ενηµερωθεί σε ποιες ενέργειες θα προβεί το υπουργείο
Οικονοµικών για την αποτελεσµατική προστασία των οικονοµικών συµφερόντων του
ελληνικού ∆ηµοσίου.
Αρχαία Ελληνικά και Μαθηµατικά γράφουν σήµερα οι υποψήφιοι
Με Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης και Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής
Κατεύθυνσης (και των δύο κύκλων) συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους
υποψήφιους των ηµερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων.
Την Τετάρτη οι µαθητές θα διαγωνιστούν σε τέσσερα ακόµη µαθήµατα κατεύθυνσης και
συγκεκριµένα σε Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης, Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης,
Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Κύκλος Τεχνολογίας και Παραγωγής) και
Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
(Κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών).
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