Μάτνο 2015

ΒΔΘ: Η αγνξά δελ αληέρεη άιιεο παιηλσδίεο
Γηα ζθεληθφ ηνπ παξαιφγνπ, κε αιιεπάιιειεο παιηλσδίεο,
πηζσγπξίζκαηα, πνπ έρνπλ πιένπλ κεηαηξέςεη ηε
δηαπξαγκάηεπζε ζε απηνζθνπφ, ρσξίο απηά απνηειέζκαηα,
θάλεη ιφγν ζε αλαθνίλσζή ηνπ ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην
Θεζζαινλίθεο (ΒΔΘ), ηνλίδνληαο πσο ε νηθνλνκία,
θαζεκεξηλά, ζηξαγγαιίδεηαη.
«αθψο ηφζν ν επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο, φζν θαη ε θνηλσλία
επξχηεξα, επηζπκνχλ αιιαγή ζειίδαο, κία λέα ζπκθσλία κε
ιηγφηεξε ιηηφηεηα θαη πεξηζζφηεξε αλάπηπμε, σζηφζν κέρξη
ζήκεξα βιέπνπκε ζρέδηα πνπ θαζεκεξηλά αλαηξέπνληαη,
αηζηνδνμία απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε γηα ζπκθσλία, πνπ
ιίγν αξγφηεξα κεηαηξέπεηαη ζε πξφζεζε γηα ξήμε, δειψζεηο
πσο ζα είκαζηε ζπλεπείο ζηηο ππνρξεψζεηο καο πνπ ιίγεο
ψξεο αξγφηεξα ελαιιάζζνληαη κε δειψζεηο γηα ζηάζε
πιεξσκψλ πξνο ηνπο δαλεηζηέο» επηζεκαίλεη ν πξφεδξνο
ηνπ ΒΔΘ, Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο ππνγξακκίδνληαο
πσο θαλέλαο Έιιελαο δελ επηζπκεί λα κελ θαηαβάιινληαη
κηζζνί θαη ζπληάμεηο. σζηφζν δελ είλαη δπλαηφλ ν ηδησηηθφο
ηνκέαο, ν νπνίνο ζεκεησηένλ παξάγεη πινχην, λα
παξαθάκπηεηαη ζπλερψο.
«Ζ πνιηηεία έρεη θεξχμεη ζηάζε πιεξσκψλ πξνο ηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα, δεκηνπξγψληαο αιπζηδσηά πξνβιήκαηα. Οη
επηρεηξεκαηίεο
αδπλαηνχλ
λα
αληαπεμέιζνπλ
ζηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο ιφγσ θαη ηεο παγσκέλεο αγνξάο κε
απνηέιεζκα λα δηαθπβεχεηαη θαη ε θαηαβνιή ησλ κηζζψλ
ησλ ηδησηηθψλ ππαιιήισλ. Οη άλζξσπνη απηνί δελ έρνπλ
νηθνγέλεηεο θαη ππνρξεψζεηο;» δηεξσηάηαη ν πξφεδξνο ηνπ
ΒΔΘ, επηζεκαίλνληαο φηη ην θφζηνο ηεο παξαηεηακέλεο
δηαπξαγκάηεπζεο ην πιεξψλνπκε φινη κε ην ρεηξφηεξν
ηξφπν. «Ο ρξφλνο ιεηηνπξγεί εηο βάξνο ηεο ρψξαο καο. Οη
επηπηψζεηο ηεο ζπλερψο δηνγθνχκελεο νηθνλνκηθήο
αζθπμίαο απνηππψλεηαη ζηα ινπθέηα ησλ βηνηερληψλ ηεο
Θεζζαινλίθεο. Απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο κέρξη θαη ηηο 19
Μαΐνπ, 538 επηρεηξήζεηο νδεγήζεθαλ ζε αλαζηνιή
εξγαζηψλ, ήηνη ηέζζεξηο επηρεηξήζεηο, εκεξεζίσο,
θαηεβάδνπλ ξνιά. Πνπ πξέπεη λα νδεγεζνχκε γηα λα γίλεη
αληηιεπηφ φηη ην επηρεηξείλ θαη δε ην κηθξνκεζαίν ζηελάδεη;»
αλαθέξεη ν θ. Παπαδφπνπινο ζεκεηψλνληαο φηη «ήξζε ε
ψξα, ε θπβέξλεζε λα ιάβεη απνθάζεηο, πάληα θάησ απφ ηε
ινγηθή φηη ε πνιηηηθή είλαη ε ηέρλε ηνπ εθηθηνχ θαη φρη ηνπ
επηζπκεηνχ. Ο ειιεληθφο ιαφο πεξηκέλεη λα δεη νπζηαζηηθά
απνηειέζκαηα απφ ηε δηαπξαγκάηεπζε θαη θπξίσο λα ηελ
δεη λα ηειεηψλεη κε ζεηηθφ πξφζεκν γηα ηε ρψξα. Ζ
ζπκθσλία είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε, θάηη πνπ
κέρξη ζηηγκήο, φπσο φια δείρλνπλ, απνπζηάδεη απφ ηα
ζρέδηα ηεο θπβέξλεζεο».
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Αλαθεξφκελνο ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ, ζηα ζελάξηα γηα
αιιαγέο ζηνπο ζπληειεζηέο ηνπ ΦΠΑ ηνλίδεη φηη δελ είλαη
δπλαηφλ λα δεκηνπξγνχληαη λέα αδηέμνδα ζηελ αγνξά. «Δίλαη
απαξάδεθην ελ κέζσ ηνπξηζηηθήο ζεδφλ λα ζπδεηηνχληαη
αιιαγέο ζην θαζεζηψο ηνπ ΦΠΑ γηα ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ
εζηίαζε. Ζ αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ ΦΠΑ ζηνλ πην θξαηαηφ
ππιψλα ηεο νηθνλνκίαο, ηνλ ηνπξηζκφ, ζα νδεγήζεη ζε
επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο εηο βάξνο ηνπ
ΑΔΠ. Δπηπξφζζεηα νη απμήζεηο ζην ΦΠΑ ηεο ΓΔΖ ζα νδεγήζεη
ζε αιπζηδσηέο απμήζεηο ζηα παξαγφκελα πξντφληα» ζεκεηψλεη
ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ πξνζζέηνληαο φηη ζα πξέπεη λα
αλαδεηεζνχλ άιινη πην δεκηνπξγηθνί ηξφπνη γηα ηελ αχμεζε
ησλ δεκφζησλ εζφδσλ, πνπ δελ ζα ηνξπηιίδνπλ ηνλ
θαζεκαγκέλν νηθνγελεηαθφ πξνυπνινγηζκφ θαη δελ ζα
απνθέξνπλ λέεο δπζκελείο επηπηψζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο.

Γηνξγάλσζε εκηλαξίσλ Τγηεηλήο
θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ από ην Β.Δ.Θ
Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, ζηελ πξνζπάζεηά
ηνπ λα ζηεξίμεη ηηο επηρεηξήζεηο – κέιε ηνπ κε αληηθείκελν
εξγαζηψλ ηελ παξαγσγή, επεμεξγαζία θαη δηάζεζε ηξνθίκσλ
θαη ζε φζνπο εκπιέθνληαη κε ηε δηαρείξηζε ηξνθίκσλ κε
νηνδήπνηε ηξφπν θαηά ην ζηάδην ηεο δηαηξνθηθήο αιπζίδαο,
δηνξγαλψλεη εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα γηα ηηο «Βαζηθέο αξρέο
Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ», ζχκθσλα κε ηελ
Τπνπξγηθή Απφθαζε ΤΑ.14708/10.08.2007 /ΦΔΚ.1616/Β/
17.08.2007.
ηφρνο ησλ ζεκηλαξίσλ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ
παξαγσγή – ζπληήξεζε θαη δηάζεζε ηξνθίκσλ κε αζθάιεηα
θαη ε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ , ζχκθσλα κε ηνλ
Καλνληζκφ 852/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004 γηα ηελ πγηεηλή ησλ
ηξνθίκσλ.
Σα ζεκηλάξηα είλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 10 σξψλ ην θαζέλα
θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ αίζνπζα ζεκηλαξίσλ ηνπ ΒΔΘ –
Αξηζηνηέινπο 27, 4νο φξνθνο.
Σν θφζηνο ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε 50 επξψ , πνζφ
ην νπνίν πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζπγρξφλσο κε ηελ θαηάζεζε
ηεο αίηεζεο ζην Οηθνλνκηθφ ηκήκα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηα κέιε ηνπ ΒΔΘ είλαη ε
ηακεηαθή ηαθηνπνίεζή ηνπο , φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ηεο
εηήζηαο ζπλδξνκήο ηνπο. Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο βξίζθεηαη
αλαξηεκέλε
θαη
ζηελ
ηζηνζειίδα
ηνπ
Β.Δ.Θ
www.veth.gov.gr.Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα
απεπζχλεζηε ζην ηκήκα Βηνηερληθψλ Θεκάησλ ηνπ ΒΔΘ,
αξκφδηνο θ.. Γ.Γειεράηζηνο , ζην ηειέθσλν : 2310-241383 θαη
ζην e-mail : sme-industry@veth.gov.gr.

Ηκεξίδα κε Θέκα
«Θέκαηα πινπνίεζεο έξγσλ θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο ησλ
πξνγξακκάησλ ζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζην πιαίζην
ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ θαη ηνπ ΔΠΑλΔΚ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020».
Ζ ΚΔΠΑ - ΑΝΔΜ καο ελεκεξψλεη γηα ηελ εκεξίδα πνπ
δηνξγαλψλεη κε ζέκα «Θέκαηα πινπνίεζεο έξγσλ θαη πξνηάζεηο
βειηίσζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζην
πιαίζην ηνπ ΔΠΑΝ ΗΗ θαη ηνπ ΔΠΑλΔΚ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020»
πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ Money Show ην
άββαην 23 Μαΐνπ 2015 ζηηο 16.00 ζην μελνδνρείν HYATT
REGENCY ζηε Θεζζαινλίθε.
Γηα
πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο:
ηει:2310480000,
θαμ:2310480003, site: www.e-kepa.gr , email: info@e-kepa.gr .

Ηκεξίδα κε Θέκα
“THESS MALL” «Αλνηρηό Κέληξν Δκπνξίνπ» Θεζζαινλίθεο
Ο Δκπνξηθφο χιινγνο Θεζζαινλίθεο καο ελεκεξψλεη γηα ηελ
εκεξίδα πνπ δηνξγαλψλεη κε ζέκα “THESS MALL” «ΑΝΟΗΥΣΟ
ΚΔΝΣΡΟ
ΔΜΠΟΡΗΟΤ»
Θεζζαινλίθεο,
πνπ
ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ Money Show ηελ
Κπξηαθή 24 Μαΐνπ 2015 ζηηο 18.00 ζην μελνδνρείν HYATT
REGENCY ζηε Θεζζαινλίθε.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 2310548876 /
2310547887, θαμ:2310538263, email: empsylth@otenet.gr ,
site: www.tradesupport.gr/esth .

Ηκεξίδα κε Θέκα
Σνπηθή Απηνδηνίθεζε & Γηαθάλεηα
Ο Γήκνο Θεζζαινλίθεο θαη ην Παξάξηεκα Θεζζαινλίθεο ηεο
Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο Διιάδνο ζπλδηνξγαλψλνπλ εκεξίδα κε
ζέκα «Σνπηθή Απηνδηνίθεζε & Γηαθάλεηα», πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Γεπηέξα 25 Μαΐνπ 2015 ζηηο 18.00
ζην
Γεκαξρηαθφ
Μέγαξν
Θεζζαινλίθεο
(Αίζνπζα
Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ).
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 2311768330 , email:
tihellas.th@gmail.com .

Ηκεξίδα κε Θέκα
Παξνπζίαζε ηεο πιαηθόξκαο « JOBRES» γηα ηελ
παξνρή ησλ ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ Αιιαγήο ηέγεο θαη
Αλαδήηεζεο Δξγαζίαο (γηα θνηηεηέο θαη απόθνηηνπο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο)
Ο Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνο ηνπ Έξγνπ, Αλαπιεξσηήο
Καζεγεηήο Ησάλλεο Μαπξίδεο ζαο πξνζθαιεί ζηελ εκεξίδα
κε ζέκα: «Παξνπζίαζε ηεο πιαηθφξκαο « JOBRES» γηα ηελ
παξνρή ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ Αιιαγήο ηέγεο θαη
Αλαδήηεζεο Δξγαζίαο (γηα θνηηεηέο θαη απφθνηηνπο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο)», όπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ηελ Σξίηε 26 Μαΐνπ 2015 ζηηο 11.00-15.00 ζηελ Αίζνπζα
νο
Σειεδηάζθεςεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (1
όξνθνο, Δγλαηία 156 Θεζζαινλίθε).
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 2310891868 ,email:
mavridis@uom.gr.

ν

4 Αξαβν-Διιεληθό Οηθνλνκηθό Φόξνπκ κε ηίηιν
“35 Years of Excellence in Partnership”
Σν Αξαβν-Διιεληθφ Δπηκειεηήξην Δκπνξίνπ θαη
ν
Αλαπηχμεσο αλαθνηλψλεη φηη δηνξγαλψλεη ην 4 ΑξαβνΔιιεληθφ Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ κε ηίηιν “35 Years of
Excellence in Partnership”, πνπ ζπκπίπηεη κε ηνλ
ενξηαζκφ ησλ 35 ρξφλσλ απφ ηελ ίδξπζε ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ θαη έρεη σο ζηφρν λα απνηειέζεη
πιαηθφξκα ζπγθέληξσζεο επηθαλψλ επηρεηξεκαηηψλ θαη
λα πξνζθέξεη κνλαδηθέο δπλαηφηεηεο πξνζέγγηζεο ηεο
ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο κε Άξαβεο
νκνιφγνπο ηνπο, ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 3 θαη
4 Ινπλίνπ 2015 ζην μελνδνρείν Divani Apollon
Palace&Thalasso- Καβνύξη.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 210 6711210 /
2106726882,
θαμ:
210
6746577,email:
chamber@arabgreekchamber.gr,website:
www.arabhellinicchamber.gr.

Γηεζλήο εκεξίδα κε ηίηιν:
«πλδπαζκέλεο κεηαθνξέο θαη ζπλεξγαζία Διιάδαο –
Σνπξθίαο ,
Γξεγνξόηεξα - Αζθαιέζηεξα- Οηθνλνκηθόηεξα»
Σν Διιελν-Σνπξθηθφ Δπηκειεηήξην Βνξείνπ Διιάδνο
(ΔΣΔΒΔ) δηνξγαλψλεη ηελ Παξαζθεπή 12 Ινπλίνπ 2015,
ζηε Θεζζαινλίθε ζην μελνδνρείν ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
ΠΑΛΑ δηεζλή εκεξίδα κε ηίηιν:
«πλδπαζκέλεο κεηαθνξέο θαη ζπλεξγαζία Διιάδαο –
Σνπξθίαο,
Γξεγνξόηεξα
ΑζθαιέζηεξαΟηθνλνκηθόηεξα».
Βαζηθφο ζθνπφο ηεο εθδήισζεο είλαη λα ζπκβάιιεη θαη λα
εληζρχζεη ην δεκφζην δηάινγν γηα ηε Γηακόξθσζε
ηξαηεγηθνύ πιαηζίνπ Αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο 20142020 ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξώλ. Ηδηαίηεξνο ζηφρνο ηνπ
ΔΣΔΒΔ, εθ ηεο ζέζεσο θαη ησλ ζθνπψλ ηνπ, είλαη λα ηεζεί
ζην δηάινγν απηφ θαη ζε ζπζρέηηζε κε ηηο άιιεο
παξακέηξνπο, ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηεο
Σνπξθίαο ζε ζέκαηα ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ, έηζη
ψζηε νη δχν ρψξεο λα εληαρζνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα ζηα
Γηεζλή θαη Γηεπξσπατθά Γίθηπα.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 2310 365177, fax:
2112
686845,
email:
secretary@grtrchamber.org,
webmail: www.grtrchamber.org

Ηκέξα Δλεκέξσζεο Ιδηνθηεηώλ Ι.Υ.
ην πιαίζην ηεο ζπλερνχο δξάζεο θαη πιεξνθφξεζεο ηφζν
ησλ κειψλ ηνπ φζν θαη ησλ θαηαλαισηψλ, ην σκαηείν
Αδεηνχρσλ Βηνηερλψλ Φαλνπνηψλ Βαθέσλ Απηνθηλήησλ
Ννκνχ Θεζζαινλίθεο ζα πξαγκαηνπνηήζεη «Δλεκεξσηηθή
Κακπάληα - Γηαλνκή Φπιιαδίνπ» πξνο φθεινο ησλ
θαηφρσλ - ηδηνθηεηψλ Η.Υ. ην άββαην 23 Ματνπ 2015 ζηηο
09:00π.κ. ζηα γξαθεία ηνπ σκαηείνπ (Γ/λζε: Καδαληδάθε
4, έλαληη Γηθαζηεξίσλ).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο : ηει:2310 237517, θαμ:
2310 237517, email: soblam@otenet.gr

Athens Photo Festival
Σν Διιεληθφ Κέληξν Φσηνγξαθίαο αλαδεηά εζεινληέο θαη ζαο πξνζθαιεί ζην Athens Photo Festival 2015. Σν πξφγξακκα
εζεινληηθήο απαζρφιεζεο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζε φζνπο ην επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ έκπξαθηα κε ηηο ηθαλφηεηεο, ηελ
εκπεηξία, ηηο γλψζεηο θαη ηε ζεηηθή ηνπο δηάζεζε ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε δηεμαγσγή ηνπ Φεζηηβάι, απνηειψληαο πξαγκαηηθνχο
ζπλδηακνξθσηέο ηεο δηνξγάλσζεο.Σν Athens Photo Festival ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ πεξίνδν 8 – 9 Ινπλίνπ 2015 ζην Μνπζείν
Μπελάθε ( Κηήξην νδνχ Πεηξαηψο) θαη ζε δηάθνξνπο εθζεζηαθνχο ρψξνπο ηεο πφιεο.
Με ηελ ιήμε ηνπ θεζηηβάι νη εζεινληέο ζα ιάβνπλ Βεβαίσζε πκκεηνρήο θαζψο θαη ζπζηαηηθή επηζηνιή.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο :email: contact@hcp.gr , site: www.photofestival.gr

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Ιηαιία

Γηεζλείο Γηαγσληζκνί

Ο χλδεζκνο Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο, κέινο ηνπ
Enterprise Europe Network - Hellas, πξαγκαηνπνηεί
επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο «Sicily 4
Expo 2015» ζηηο 12 - 15 Ινπιίνπ 2015 ζην Παιέξκν ηεο
Ιηαιίαο.
Ζ έθζεζε αθνξά επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: Σξφθηκα, Βηνινγηθά Σξφθηκα,
Σνπξηζκφο, Μφδα θαη ρεδηαζκφο, Υεηξνπνίεηα πξντφληα,
Ναπηηιία.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει. 2310 539817, e-mail :
m.nagy@sbbe.gr

ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ
Σo Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε φθηα
απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν κε πξνθεξχμεηο θξαηηθψλ
δηαγσληζκψλ πνπ αθνξνχλ:
-Καηαζθεπή θαη απνθαηάζηαζε δηθηχνπ χδξεπζεο θαη
απνρέηεπζεο.
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 02/06/2015 , 17.00
Πιεξνθνξίεο: ηει: +359 97169138, fax: +359 97166026,
email:
lom.municipality@lom.egov.bg
,
site:
http://oalom.acstre.com
Γιψζζα πνπ κπνξεί λα ζπληαρζνχλ νη πξνζθνξέο ή νη
αηηήζεηο ζπκκεηνρήο κφλν βνπιγαξηθά.
-Πξφζθιεζε κε αληηθείκελν ηελ εθπφλεζε νηθνλνκηθήο
αλάιπζεο γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ αεξνδξνκίνπ φθηαο.
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 25/05/2015 , 17.00
Πιεξνθνξίεο: ηει: +359 29409538 / 9409889, fax: +359
29885094,
email:
mail@mtitc.government.bg
,
site:
https://www.mtitc.government.bg

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
Ο

3 ΦΔΣΙΒΑΛ ΓΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΚΔΡΝΑΜΔ ΚΙΛΚΙ
Πφιε : θιεηζηφ Γπκλαζηήξην Κηιθίο, Κηιθίο
Ζκεξνκελία : 25 - 28 Ηνπλίνπ 2015
Δθζέκαηα : παξαδνζηαθά πξντφληα, ηξφθηκα
Πιεξνθνξίεο: ηει.2341024580, θαμ:2341020924, email:
info@ebekilkis.gr , site: www.ccikilkis.gr

ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗΝ ΚΙΝΑ

Δθζέζεηο ζηνλ θόζκν
TMA
Πόιε : Βνπθνπξέζηη, Ρνπκαλία
Ηκεξνκελία: 28 - 31 Μάηνπ 2015
Δθζέκαηα: Φεζηηβάι πλεπκαηηθφηεηαο,
ηαηξηθήο θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ ζεξαπεηψλ
Πιεξνθνξίεο: www.tma-expo.ro

ελαιιαθηηθήο

NORSHIPPING 2015
Πόιε : Lillestrøm, Ννξβεγία
Ηκεξνκελία: 2 - 5 Ηνπλίνπ 2015
Δθζέκαηα:λαπηηιηαθά είδε
Πιεξνθνξίεο: ηει: +4766939100, θαμ: +4766939101site:
http://www.messe.no/en/nor-shipping/
CPhlISTANBUL
Πόιε : Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 3 - 5 Ηνπλίνπ 2015
Δθζέκαηα: θάξκαθα
Πιεξνθνξίεο:site: www.cphi.com/istanbul/home
th

29 INTERNATIONAL BABIES & CHILDREN CLOTHING
AND ACCESSORIES FAIR
Πόιε : Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 3 - 6 Ηνπλίνπ 2015
Δθζέκαηα: παηδηθά θαη βξεθηθά ξνχρα θαη αμεζνπάξ
Πιεξνθνξίεο: site: http://istanbulkidsfashion.com
GLOBAL TRANSPORT TECH
Πόιε : IncheonSongdoConvencia, Κνξέα
Ηκεξνκελία: 4 - 5 Ηνπλίνπ 2015
Δθζέκαηα: αληαιιαθηηθά απηνθηλήησλ
Πιεξνθνξίεο: site: gtt.or.kr
FREE FROM FOOD EXPO 2015
Πόιε : Βαξθειψλε, Ηζπαλία
Ηκεξνκελία: 4 - 5 Ηνπλίνπ 2015
Δθζέκαηα: θαηλνηνκίεο ζηνλ ηνκέα ηερλνινγίαο ηξνθίκσλ,
πξντφληα «ειεχζεξα» απφ γινπηέλε, ιαθηφδε, πξνδχκη,
θαθεΐλε θ.α.
Πιεξνθνξίεο: ηει: 210 7755080, fax: 210 7755049, email:
info@greatexhibitions.gr
CINHOE 2015
Πόιε : Γθνπαληδνχ, Κίλα
Ηκεξνκελία: 4 - 6 Ηνπλίνπ 2015
Δθζέκαηα: νξγαληθά πξντφληα
Πιεξνθνξίεο: ηει. 210 9574500, email:info@productsgreek.com

Ζ GuangXi ChenTian Metal Products Co., Ltd, κηα εηαηξία πνπ
παξάγεη πξντφληα βνιθξακίνπ γηα ηελ αιηεία, καο ελεκεξψλεη φηη
αλαδεηά πειάηεο γηα λα πξνσζήζεη ηα πξντφληα ηεο ζηελ
Διιάδα.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει. 00867723600529, θαμ:
00867723600529, email: portia@guangxitungsten.com , site:
www.guangxitungsten.com

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε φθηα, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ
δειηίν ζρεηηθφ κε ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηε Βνπιγαξία θαη ηηο
δηκεξείο νηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο ζρέζεηο γηα ηνλ Μαΐν ηνπ
2015.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηε
φθηα
(www.agora.mfa.gr/bg60),
email:economy@grembassysofia.org ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr.
ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ
Σν Γεληθφ Πξνμελείν ηεο Διιάδαο ζην Νηχζζειληνξθ , απέζηεηιε
ελεκεξσηηθφ γηα ηνλ απνινγηζκφ δηεζλνχο έθζεζεο δαραξσδψλ
ISMCologne–Διιεληθή ζπκκεηνρή ( Κνισλία, 1-4 Φεβξνπαξίνπ
2015).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζην Νηχζζειληνξθ (www.agora.mfa.gr/de128 ) ,email:ecocomdusseldorf@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr
ΣΤΝΗΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηελ Σχληδα, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ γηα
εο
ηνλ απνινγηζκφ ηεο 13 Γηεζλνχο Έθζεζεο Γνκηθψλ Τιηθψλ,
Δμνπιηζκνχ θαη ζπζθεπψλ MEDIBAT 2015 θαη γηα ην ελδηαθέξνλ
ηπλεζηαθψλ εηαηξηψλ γηα εηζαγσγή απφ ηελ Διιάδα καξκάξσλ,
κνλσηηθψλ πιηθψλ, θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ, εηδψλ
θξνπλνπνίαο, εμαξηεκάησλ θαη μχιηλσλ πξνζφςεσλ ((Sfax, 47/3/2015).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηελ
Σχληδα
(www.agora.mfa/gr/tn114)
,
email:
grtradetun@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr .

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα
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25/05/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΠΔΓΗΟΤ
ΜΔΣΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΥΔΗΡΗΣΖΡΗΧΝ ΓΔΝΝΖΣΡΗΧΝ ΣΖΛ 213 2088751
25/05/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ ΚΑΗ ΛΟΗΠΑ ΤΛΗΚΑ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΖΛ 2313 317534
28/05/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΜΑΣΗΜΟΤ, ΤΦΑΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΤΝΑΦΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΣΖΛ
2310-576275
28/05/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΤΡΡΑΦΖ ΣΖΛ 2521350222
02/06/2015
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΑΝΟΗΚΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ, ΠΟΣΧΝ, ΚΑΠΝΟΤ
ΚΑΗ ΤΝΑΦΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ Π.Π.Τ.Φ.Τ. 2013 ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ
ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ ΣΖΛ 2371350363
03/06/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΘΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ «ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΗ ΔΚΓΟΖ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ
ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΓΗΑ ΣΗ ΠΑΗΓΗΚΔ ΥΑΡΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ» ΣΖΛ 2310
679175
08/06/2015 ΑΝΟΗΚΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ
ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ
ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΣΖΛ 213-2005169
09/06/2015 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΔΗ ΟΛΧΝ Δ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΚΑΣΑΓΔΓΡΑΜΜΔΝΑ
ΖΜΔΗΑ ΣΖΛ 2313317533
09/06/2015 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ
ΥΟΛΗΚΧΝ
ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΧΝ
ΣΧΝ
ΓΖΜΧΝ
ΑΛΗΜΟΤ,
ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ/ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΣΖΛ 210 5272445
15/06/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΓΖΜΟΗΔΤΔΧΝ ΣΟΝ ΣΤΠΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΑΗ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΑΓΓΔΛΗΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΣΟΤ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ
ΚΑΗ ΣΟΤ ΚΔΑΟ ΣΖΛ 210 5213710
18/06/2015
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ
ΑΝΟΗΚΣΟ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΔ
ΠΑΡΟΥΖ ΓΔΤΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΣΗΖ ΣΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΤ
ΔΦΖΜΔΡΔΤΟΝΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΖΛ.2132054326
18/06/2015 ΓΖΜΟΗΟ
ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΣΧΝ ΑΜΗΓΧ ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΧΝ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΧΝ
ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΣΖΛ 2104592120

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ
«ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ»

22/06/2015 ΓΗΔΘΝΖ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ - ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ
PET/CTΜΔ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΖΛ 2313 323128

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

652 ΠΡΟΚΔΥΧΡΖΜΔΝΖ ΑΠΟΘΖΚΖ
ΤΛΗΚΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΓΡΑΜΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ

ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ ΤΚΔΧΝ

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΚΣΗΡΗΑΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ Α.Δ.

ΗΚΑ

ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ
«ΣΕΑΝΔΗΟ»

Δπηζθεθζείηε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο www.veth.gov.gr

Σελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα πνπ πξνζθέξεη Τπεξεζίεο Ηιεθηξνληθνύ πλεγόξνπ ηνπ
Βηνηέρλε ζην www.bizhelp.gr γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα αληηκεησπίδεηε κε Γεκόζηα
Τπεξεζία ή ζέιεηε λα ππνβάιιεηε νπνηνδήπνηε εξώηεκα.

Σελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα πνπ πξνζθέξεη Τπεξεζίεο Ηιεθηξνληθήο Γηθηύσζεο b2bmall ή
ζην www.b2bmall.eu, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώλεζηε θαη λα πξνκεζεύεζηε πξντόληα κειώλ
ηνπ επηκειεηεξίνπ.

