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Ρωσικό µήνυµα για την ιδιωτικοποίηση της ∆ΕΠΑ
Την πεποίθησή του ότι οι ρωσικές εταιρείες Gazprom και Sintez θα επικρατήσουν στον
διαγωνισµό για τη ∆ΕΠΑ και τον ∆ΕΣΦΑ, αν οι αποφάσεις ληφθούν µε επιχειρηµατικά
κριτήρια, διατύπωσε ο γενικός πρόξενος της Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη Αλεξέι Ποπόφ µιλώντας
το πρωί σε εκδήλωση.
Ο ίδιος, πάντως, προχώρησε στη συνέχεια και µετά από ερωτήσεις δηµοσιογράφων σε µερική
αναδίπλωση των δηλώσεών του λέγοντας χαρακτηριστικά «δεν φοβάµαι τίποτα για τον
διαγωνισµό. Τα κριτήρια τα προσδιορίζει η ελληνική πλευρά. Οι διαγωνισµοί γίνονται µε βάση
τις προσφορές των εταιρειών. Οι ρωσικές εταιρείες είναι γνωστές, έχουν κύρος και καλές
πιθανότητες να επικρατήσουν».
∆άνεια 215 εκατ.ευρώ από την ΕΤΕπ σε ∆ΕΗ και ∆ΕΣΦΑ
∆ύο δάνεια ύψους 215 εκατ. ευρώ στους τοµείς της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού
αερίου προωθεί στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σηµερινή ανακοίνωση της ΕΤΕπ, τα 190 εκατ. ευρώ
χορηγούνται στη ∆ΕΗ για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και απόδοσης στην
Ελλάδα. Οι σχετικές επενδύσεις θα συµβάλουν στον εκσυγχρονισµό, την επέκταση και την
αύξηση της απόδοσης των δικτύων µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρισµού στο σύνολο της
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χώρας και θα επιτρέψουν, µεταξύ άλλων, την αποδοτική εκµετάλλευση ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας.
Εφαλτήριο συνεργασιών το 1ο ΕλληνοΡωσικό Επιχειρηµατικό Forum Ερµής
Με στόχο την προώθηση της συνεργασίας µεταξύ Ελλάδας-Ρωσίας πραγµατοποιείται σήµερα
και αύριο το 1ο ΕλληνοΡωσικό Επιχειρηµατικό Forum Ερµής στο ξενοδοχείο Mακεδονία
Παλλάς, στη Θεσσαλονίκη.
Το Forum απευθύνεται σε επιχειρήσεις και επιχειρηµατίες που ενδιαφέρονται να
δραστηριοποιηθούν στη Ρωσία. Στόχος του είναι να συµβάλλει στην προώθηση της
συνεργασίας µεταξύ των δύο αυτών χωρών, επιτυγχάνοντας παράλληλα επιχειρηµατικές
επιδιώξεις, όπως την προώθηση των εξαγωγών των ρώσικων και των ελληνικών προϊόντων και
υπηρεσιών στην ελληνική και ρώσικη αγορά αντίστοιχα, καθώς και την επενδυτική
δραστηριότητα Ελλήνων και Ρώσων επιχειρηµατιών. Το µεγαλύτερο µέρος του Forum θα
καλυφθεί από B2B συναντήσεις µεταξύ Ελλήνων και Ρώσων επιχειρηµατιών µε στόχο την
επίτευξη επιθυµητής για τους ίδιους συνεργασία
Μέχρι 16 Μαΐου η παράταση για το ΕΣΠΑ
Λήγει σήµερα, Πέµπτη 16 Μαΐου και ώρα 17.00 η ολιγοήµερη παράταση, που δόθηκε στην
προθεσµία υποβολής αιτήσεων ένταξης στο πρόγραµµα του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Μικροµεσαίων
Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, ΕµπορίουΥπηρεσιών».
Η νέα προθεσµία αφορά µόνο όσους υποψηφίους είχαν ανοίξει κωδικό στο Πληροφοριακό
Σύστηµα µέχρι τη λήξη της αρχικής προθεσµίας, δηλαδή µέχρι την Παρασκευή 10 Μαΐου, ώρα
17.00.
Πάµε λιµάνι, πάµε Φεστιβάλ Τουρισµού Θεσσαλονίκης
Στο λιµάνι της Θεσσαλονίκης ξεκινά από σήµερα και θα διαρκέσει έως τις 19 Μαΐου το 1ο
Φεστιβάλ Τουρισµού Θεσσαλονίκης, µε τη συµµετοχή 65 εκθετών από την Ελλάδα και από το
εξωτερικό.
Τα εγκαίνια του Φεστιβάλ, θα πραγµατοποιηθούν στις 19.30 µ.µ. Κατά τη διάρκεια του
Φεστιβάλ θα πραγµατοποιηθούν διάφορες πολιτιστικές και γαστρονοµικές εκδηλώσεις και
happenings για τα παιδιά και όλη την οικογένεια.
Στόχος του Φεστιβάλ είναι να δώσει την ευκαιρία στις τουριστικές επιχειρήσεις να προβάλλουν
και να προωθήσουν τα τουριστικά προϊόντα τους εν όψει του καλοκαιριού και παράλληλα
στους καταναλωτές να προγραµµατίσουν τις διακοπές τους οικονοµικά, λαµβάνοντας πιο
φθηνά πακέτα διακοπών.
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Πρόσκληση υποβολής προσφορών, στο ΒΕΘ, για την ανάθεση µελέτης
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, προκειµένου να αναθέσει τη σύνταξη µελέτης
εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Τεχνικό Κανονισµό
Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως 500mbar (ΦΕΚ
Β΄/∆3/Α/οικ.6598/28.3.2012), καλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν γραπτή οικονοµική
προσφορά.
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία του επιµελητηρίου, (Αριστοτέλους 27 – 3ος
όροφος) µε καταληκτική ηµεροµηνία την Πέµπτη 30 Μαΐου.
Στην εντατική νοσηλεύεται ο 11χρονος µετά την άγρια επίθεση στην Κρήτη
Στη µονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκοµείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» νοσηλεύεται ο
11χρονος Ρώσος που δέχτηκε τη νύχτα της Τρίτης πολλαπλά χτυπήµατα µε µαχαίρι από τον
φερόµενο ως δράση Ολλανδό ανιµατέρ σε ξενοδοχείο της Κρήτης.
Ο 11χρονος φέρει τραύµατα στο θώρακα, την πλάτη και τα πόδια και υπεβλήθη σε πολύωρη
χειρουργική επέµβαση, όπου και διαπιστώθηκε κάκωση του νωτιαίου µυελού. Σύµφωνα µε το
ιατρικό ανακοινωθέν, η τελική κλινική εκτίµηση θα ολοκληρωθεί µετά την αποσωλήνωση.
Ο Χρήστος Σκλαβούνης νέος πρόεδρος του ΤΧΣ
Με απόφαση του υπουργού Οικονοµικών Γιάννη Στουρνάρα, νέος πρόεδρος του Γενικού
Συµβουλίου του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ορίζεται ο Χρήστος
Σκλαβούνης του Νικολάου, µέχρι πρότινος στέλεχος της UBS µε βάση το Λονδίνο και στη
συνέχεια την Ανατολική Ευρώπη και την Ελλάδα.
Ανοίγει σήµερα τις πύλες της η ∆ιεθνής Έκθεση Βιβλίου
Ξεκινά σήµερα η 10η ∆ιεθνής Έκθεση Βιβλίου που θα αναπτυχθεί στα περίπτερα 13 και 15 της
∆ΕΘ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Τιµώµενη χώρα για τη φετινή διοργάνωση είναι το Ηνωµένο Βασίλειο και τιµώµενοι
προσκεκληµένοι οι: Ίρβιν Γιάλοµ, Τζόναθαν Κόου, Βικτόρια Χίσλοπ κ.ά.
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