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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
εκδήλωση µε θέµα: «Ενηµέρωση για την τουρκική και βουλγαρική αγορά». Η εκδήλωση θα
πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα, 27 Μαΐου 2013, στις 18.30 µµ 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 & Εµπορικών Υποθέσεων, στην Πρεσβεία της
Ελλάδος στην Άγκυρα και η κα. Θεολογία Βούλγαρη γραµµατέας Ο.Ε.Υ. Β΄, στην Πρεσβεία
της Ελλάδος στη Σόφια.
Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις – µετά το πέρας της εκδήλωσης –θα έχουν τη δυνατότητα για
µεµονωµένες συναντήσεις µε τον κ. Κουναλάκη και την κα. Βούλγαρη.
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∆ιψήφια πτώση για νέες παραγγελίες και τζίρο στη βιοµηχανία το Μάρτιο
Σε βαθιά ύφεση συνεχίζει να παραµένει η ελληνική βιοµηχανία, όπως προκύπτει από τα
στοιχεία που ανακοίνωσε τη ∆ευτέρα η ΕΛΣΤΑΤ για τη διψήφια πτώση που παρουσίασε ο
κύκλος εργασιών και οι νέες παραγγελίες το Μάρτιο.
Συγκεκριµένα, µεγάλη µείωση, της τάξεως του 11,5%, σηµείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου
εργασιών στη βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς), έναντι µείωσης 4,8% που
σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2012 προς το 2011.
Παράταση για τις εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ
Παρατείνεται µέχρι και την 10η Ιουνίου 2013 η προθεσµία υποβολής των εκκαθαριστικών
δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2012, µε απόφαση του υφυπουργού Οικονοµικών Γιώργου
Μαυραγάνη.
Προκειµένου να είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης θα πρέπει
όλες οι περιοδικές δηλώσεις που αφορούν τη διαχειριστική περίοδο να έχουν υποβληθεί και να
έχει καταβληθεί το οφειλόµενο ποσό ΦΠΑ των τυχόν χρεωστικών περιοδικών δηλώσεων
τουλάχιστον έως την 4η Ιουνίου 2013.
Ξεκινά η υποβολή φορολογικών δηλώσεων
Μέχρι το τέλος της εβδοµάδας θα ενεργοποιηθεί η εφαρµογή της Γενικής Γραµµατείας
Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονοµικών για τις φορολογικές
δηλώσεις.
Συνολικά περίπου 5,5 εκατοµµύρια φορολογούµενοι αναµένεται να υποβάλουν ηλεκτρονικά
δηλώσεις έως τις 30 Ιουνίου 2013 (δεν αποκλείεται η προθεσµία να παραταθεί).
Ο απολογισµός του ταξιδιού του πρωθυπουργού στην Κίνα
Πάνω από 450 επιχειρηµατικές συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν στο Πεκίνο και τη Σαγκάη,
στο πλαίσιο της επιχειρηµατικής αποστολής που συνόδευσε τον πρωθυπουργό στην Κίνα.
Όπως αναφέρει το υπουργείο Ανάπτυξης επιχειρώντας έναν απολογισµό του ταξιδιού, στο
Business Forum στο Πεκίνο συµµετείχαν από κινεζικής πλευράς πάνω από 135 επιχειρήσεις µε
257 συµµετέχοντες.
Πραγµατοποιήθηκαν 271 κατ’ ιδίαν επιχειρηµατικές συναντήσεις (Β2Β) µε ελληνικές εταιρείες
να έχουν πραγµατοποιήσει κατά µέσο όρο τέσσερις συναντήσεις µε αντίστοιχες κινεζικές.
Το 23% των συναντήσεων αφορούσε τον κλάδο των τροφίµων, το 20% τον τοµέα του
τουρισµού και των ακινήτων, το 11% χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες (τράπεζες, κλπ), το 7%
την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες το 6% τη ναυτιλία.
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Εγκώµια των γερµανικών ΜΜΕ για τον Α. Σαµαρά
Απολύτως ενδεικτικά του γεγονότος ότι το κλίµα για την Ελλάδα στην Ευρώπη έχει αλλάξει
άρδην αποτελούν τα εγκωµιαστικά, σχεδόν διθυραµβικά, σχόλια µεγάλης κυκλοφορίας
γερµανικών εφηµερίδων, τις τελευταίες 48 ώρες.
Από τη µια πλευρά η «Bild» χαρακτήρισε το Σάββατο «νικητή» τον πρωθυπουργό, χθες η
«Welt am Sonntag» δηµοσιεύει άρθρο - γνώµη για τον κ. Σαµαρά µε τον τίτλο «Ο εξυγιαντής».
Η πολιτική της λιτότητας θα καταστρέψει την ευρωζώνη, εκτιµά η γερµανική Αριστερά
Για να επιζήσει η ΕΕ θα πρέπει να επιτραπεί η έξοδος χωρών από την ευρωζώνη, είναι το
συµπέρασµα στο οποίο καταλήγει έρευνα του γερµανικού πολιτικού ιδρύµατος Ρόζα
Λούξεµπουργκ, που πρόσκειται στο Κόµµα της Αριστεράς.
Οι ερευνητές εκτιµούν ότι «σε περίπτωση που εφαρµοστεί το πρόγραµµα προσαρµογής που
εφαρµόζεται στην Πορτογαλία, Ελλάδα και Ισπανία και στη Γαλλία και την Ιταλία, τότε η
Ευρώπη θα οδηγηθεί στην οικονοµική καταστροφή. Το πιθανότερο είναι η µείωση των µισθών
και η πολιτική της λιτότητας στα δηµοσιονοµικά να εκτοξεύσει και σε αυτές τις χώρες την
ανεργία στο 20%. Σε αυτή την περίπτωση δεν µπορώ να φανταστώ πως θα καταφέρει να
επιζήσει πολιτικά η ΕΕ».
Άµεση άρση της επιστράτευσης των εκπαιδευτικών ζητά η ΟΛΜΕ
Να ανακληθεί αµέσως η πολιτική επιστράτευση των εκπαιδευτικών ζητά το ∆Σ της
Οµοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), µε ανακοίνωσή του. Ζητά, επίσης, να
ανακληθούν οι εντολές για υποχρεωτική παραµονή των εκπαιδευτικών σε άλλα κτίρια από
αυτά στα οποία εργάζονται, αλλά να παραµένουν και να εργάζονται στον χώρο εργασίας τους,
όπως γινόταν πάντα.
Στο µεταξύ, µε τα µαθήµατα της Βιολογίας, της Φυσικής, των Μαθηµατικών και Στοιχείων
Στατιστικής και της Ιστορίας συνεχίζονται τη ∆ευτέρα οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για περίπου
100.000 υποψηφίους.
Σύµφωνα µε τις πρώτες εκτιµήσεις, τα θέµατα της Βιολογίας ήταν βατά, ενώ των
Μαθηµατικών ήταν πολλά και ιδιαιτέρως δύσκολα, ενώ για καλά διαβασµένους ήταν τα
θέµατα της Ιστορίας και της Φυσικής.
Προφυλακίστηκε ο ολλανδός ανιµατέρ για την επίθεση στον 11χρονο
Προσωρινά κρατούµενος κρίθηκε, τη ∆ευτέρα, µε τη σύµφωνη γνώµη ανακρίτριας και
εισαγγελέα ο 20χρονος ολλανδός ανιµατέρ, που κατηγορείται για τη δολοφονική επίθεση σε
βάρος του 11χρονου αγοριού από τη Ρωσία, σε ξενοδοχείο του Ηρακλείου, την περασµένη
Τετάρτη.
Ο 20χρονος αντιµετωπίζει τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βαθµό
κακουργήµατος, οπλοφορίας, οπλοχρησίας και κλοπής.
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Ο κατηγορούµενος οδηγήθηκε, νωρίτερα από την προγραµµατισµένη ώρα, στο ανακριτικό
γραφείο από την πίσω πόρτα του δικαστικού µεγάρου και κάτω από αυστηρότατα µέτρα
ασφαλείας, ενώ έµεινε στο γραφείο της ανακρίτριας περίπου 15 λεπτά.
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