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Η Περιφέρεια της Ηπείρου σε συνεργασία με τα
Επιμελητήρια Άρτας,Θεσπρωτία, Ιωαννίνων θα
συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών
«Foodex Saudi 2015» που θα πραγματοποιηθεί από
τις 17 έως 20 Νοεμβρίου στη Ζέντα της Σαουδικής
Αραβίας,σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Μάλιστα ο Περιφερειάρχης και ο επικεφαλής της αποστολής, Αλέξανδρος Καχριμάνης
ανέφερε ότι «πρόκειται για την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια από την Ήπειρο για
την είσοδο επιχειρήσεων στην Αραβική αγορά» και συνέχισε λέγοντας:
« Η Περιφέρεια της Ηπείρου θα συνδράμει κάθε πρωτοβουλία για την ενίσχυση της
εξωστρέφειας των τοπικών προϊόντων της στην έκθεση αυτή. Κατά αυτόν τον τρόπο
θα ενισχυθεί περαιτέρω και η τοπική οικονομία».

Τουρκία: Νέο υπουργείο
για το προσφυγικό
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Ο Π. Σκουρλέτης
προαναγγέλλει
επιτάχυνση των
διαδικασιών για τον ΤΑΡ
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Μεγάλη αύξηση κερδών
για τα ΕΛΠΕ
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Πότε αναμένεται η
αναδιάρθρωση των
αστυνομικών τμημάτων

Real Money
Ο Π. Σκουρλέτης προαναγγέλλει επιτάχυνση των
διαδικασιών για τον ΤΑΡ
Υπεγράφη η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για τις
τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην όδευση του αγωγού
ΤΑΡ.

Μεγάλη αύξηση κερδών για τα ΕΛΠΕ
Καθαρά κέρδη 203 εκατ. ευρώ κατέγραψε στο εννεάμηνο ο όμιλος των
ΕΛΠΕ, έναντι ζημιών της τάξης των 50 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης
περυσινής περιόδου.

Σε πτωτική τροχιά το Χρηματιστήριο
O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 12:35 διαμορφώνεται στις 657,67
μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,23%.

«Καμπανάκι» ΔΝΤ για αδύναμη παγκόσμια ανάπτυξη
Τι αναφέρει το Ταμείο εν όψει της συνόδου κορυφής της G 20.

Σε επίπεδα ρεκόρ 3 δισ. βαρελιών τα αποθέματα
πετρελαίου
Λόγω της ισχυρής παραγωγής από χώρες εντός και εκτός του ΟΠΕΚ,
κάτι που ενδεχομένως να επιδεινώσει την υποχώρηση των τιμών.

ΕΛΣΤΑΤ: Ύφεση 0,4% το τρίτο τρίμηνο
Μεγάλες αντοχές επέδειξε η οικονομία παρά τα capital controls
σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
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