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ΒΔΘ: Αλάπηπμε θαη ζηαζεξόηεηα ην δηαθύβεπκα
ηωλ εθινγώλ
Σελ αλΪγθε λα μεπεξαζηνχλ νη ζπλζάθεο αβεβαηφηεηαο πνπ
δεκηνχξγεζε ε πξνθάξπμε ησλ εθινγψλ θαη ηε ζεκαζέα ηεο
Ϊκεζεο επηζηξνθάο ζηελ αλαπηπμηαθά δπλακηθά πνπ
θαηαγξΪθεθε ηνπο ηειεπηαένπο κάλεο ηνπ 2014, επηζεκαέλεη ν
πξφεδξνο ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξένπ Θεζζαινλέθεο
(ΒΔΘ), Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο.
«Ζ αθεηεξέα απφ ηελ νπνέα ζα μεθηλάζεη ε θπβΫξλεζε πνπ
εο
ζα πξνθχςεη απφ ηηο εθινγΫο ηεο 25 Ηαλνπαξένπ ζα εέλαη
πνιχ δπζκελΫζηεξε ζε ζρΫζε κε ηελ θαηΪζηαζε ζηελ νπνέα
βξηζθφηαλ ε ρψξα πξηλ ηελ πξνθάξπμε ησλ πξφσξσλ
εθινγψλ. Σν ζηνέρεκα πνπ ζα θιεζεέ λα θεξδέζεη… ε λΫα
θπβΫξλεζε ζα εέλαη ε επέηεπμε ζηαζεξφηεηαο θαη αλΪπηπμεο
ζΫηνληαο, φκσο νπζηαζηηθΪ, απηά ηε θνξΪ, θαη φρη κφλν ζην
επέπεδν
ησλ θαιψλ πξνζΫζεσλ,
ηε
κηθξνκεζαέα
επηρεηξεκαηηθφηεηα» αλαθΫξεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ.
«Λέγεο εκΫξεο πξηλ ηελ εθινγηθά αλακΫηξεζε γηλφκαζηε
απνδΫθηεο αλνχζησλ αληηπαξαζΫζεσλ θαη ζπρλΪ αθξαέσλ
ξεηνξηθψλ. ΠαξΪιιεια αθνχκε κέα ππνζρεζενινγέα πνπ ζα
πξΫπεη λα απνηππσζεέ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα κε πξΪμεηο θαη
λα κελ εμαξγπξσζεέ ζην παδΪξεκα ησλ ςάθσλ» ζεκεηψλεη ν
πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ, ππνγξακκέδνληαο φηη απηφ πνπ δεηνχλ νη
πνιέηεο εέλαη ζπλζάθεο νηθνλνκηθάο αλΪπηπμεο κΫζα ζηε δψλε
ηνπ επξψ. «Μηαο αλΪπηπμεο, ε νπνέα ζα παξΪγεη
πεξηζζφηεξν εζληθφ πινχην θαη ζα δεκηνπξγεέ ζΫζεηο
εξγαζέαο ελζσκαηψλνληαο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο
ζηελ παξαγσγηθά δηαδηθαζέα» ζπλερέδεη ν θ. Παπαδφπνπινο.
«Απηφ πνπ πξΫπεη λα γέλεη αληηιεπηφ εέλαη φηη ρΪλνπκε ην
ηξΫλν ηεο αλΪπηπμεο. Ζ νηθνλνκέα θαη ε κηθξνκεζαέα
επηρεηξεκαηηθφηεηα, πνπ δΫρηεθε αλειΫεηεο πηΫζεηο, δελ
αληΫρνπλ Ϊιιεο πεξηπΫηεηεο. Ζ επηρεηξεκαηηθά θνηλφηεηα δελ
κπνξεέ λα ζηεξηρζεέ ζε πεηξακαηηζκνχο θαη αφξηζηεο
ππνζρΫζεηο. Εεηνχκε ζηξαηεγηθφ ζρΫδην, θαζαξΪ ιφγηα,
πξφνδν θαη φρη νπηζζνδξφκεζε» επηζεκαέλεη ν πξφεδξνο ηνπ
ΒΔΘ.
ην πιαέζην απηφ ην ΒΔΘ, κεηαμχ Ϊιισλ, δεηΪ:
- Απιφ, ζηαζεξφ θαη αληαγσληζηηθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα, κε
ζπληειεζηά 15% ζην ζχλνιν ησλ θνξνινγεηΫσλ θεξδψλ γηα
ηα λνκηθΪ πξφζσπα, κε αλαβΪζκηζε ηνπ Κψδηθα
Φνξνινγηθάο Γηαδηθαζέαο ζρεηηθΪ κε ηα πξφζηηκα θαη ηνπο
ειΫγρνπο, ζηαδηαθά κεέσζε ζπληειεζηψλ ΦΠΑ, θαη ξηδηθά
αλακφξθσζε ηεο θνξνινγέαο αθηλάησλ.

Έηνο 14ν

Σεύρνο 3

Γηνξγάλωζε εκηλαξίωλ Τγηεηλήο
θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκωλ από ην Β.Δ.Θ
Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηάξην Θεζζαινλέθεο, ζηελ πξνζπΪζεηΪ
ηνπ λα ζηεξέμεη ηηο επηρεηξάζεηο – κΫιε ηνπ κε αληηθεέκελν
εξγαζηψλ ηελ παξαγσγά, επεμεξγαζέα θαη δηΪζεζε ηξνθέκσλ
θαη ζε φζνπο εκπιΫθνληαη κε ηε δηαρεέξηζε ηξνθέκσλ κε
νηνδάπνηε ηξφπν θαηΪ ην ζηΪδην ηεο δηαηξνθηθάο αιπζέδαο,
δηνξγαλψλεη εθπαηδεπηηθΪ ζεκηλΪξηα γηα ηηο «ΒαζηθΫο αξρΫο
Τγηεηλάο θαη ΑζθΪιεηαο Σξνθέκσλ», ζχκθσλα κε ηελ
Τπνπξγηθά Απφθαζε ΤΑ.14708/10.08.2007 /ΦΔΚ.1616/Β/
17.08.2007.
ηφρνο ησλ ζεκηλαξέσλ εέλαη ε δηαζθΪιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ
παξαγσγά – ζπληάξεζε θαη δηΪζεζε ηξνθέκσλ κε αζθΪιεηα
θαη ε πξνζηαζέα ησλ θαηαλαισηψλ , ζχκθσλα κε ηνλ
Καλνληζκφ 852/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ
πκβνπιένπ ηεο 29εο Απξηιένπ 2004 γηα ηελ πγηεηλά ησλ
ηξνθέκσλ.
Σα ζεκηλΪξηα εέλαη ζπλνιηθάο δηΪξθεηαο 10 σξψλ ην θαζΫλα θαη
πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ αέζνπζα ζεκηλαξέσλ ηνπ ΒΔΘ –
ΑξηζηνηΫινπο 27, 4νο φξνθνο.
Σν θφζηνο ζπκκεηνράο αλΫξρεηαη ζπλνιηθΪ ζε 50 επξψ , πνζφ
ην νπνέν πξΫπεη λα θαηαβιεζεέ ζπγρξφλσο κε ηελ θαηΪζεζε
ηεο αέηεζεο ζην Οηθνλνκηθφ ηκάκα ηνπ Δπηκειεηεξένπ.
Απαξαέηεηε πξνυπφζεζε γηα ηα κΫιε ηνπ ΒΔΘ εέλαη ε ηακεηαθά
ηαθηνπνέεζά ηνπο , φζνλ αθνξΪ ηελ θαηαβνιά ηεο εηάζηαο
ζπλδξνκάο ηνπο.
Ζ αέηεζε ζπκκεηνράο βξέζθεηαη αλαξηεκΫλε θαη ζηελ
ηζηνζειέδα ηνπ Β.Δ.Θ www.veth.gov.gr.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξέεο κπνξεέηε λα απεπζχλεζηε ζην
ηκάκα Βηνηερληθψλ ΘεκΪησλ ηνπ ΒΔΘ, αξκφδηνο θ.. Γ.
ΓειερΪηζηνο , ζην ηειΫθσλν : 2310-241383 θαη ζην
e-mail : sme-industry@veth.gov.gr

΄Δλαξμε πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο Γξαθείνπ Δξγαζίαο ζην
Γήκν Θεζζαινλίθεο ζε ζπλεξγαζία κε ην ΙΝΔ ΓΔΔ.
ΞεθηλΪ ηε ΓεπηΫξα 26 Ηαλνπαξένπ 2015 ε πηινηηθά ιεηηνπξγέα
ηνπ «Γξαθεένπ Δξγαζέαο» πνπ ζχζηεζε ν Γάκνο Θεζζαινλέθεο
ζε ζπλεξγαζέα κε ην Ηλζηηηνχην Δξγαζέαο ηεο ΓΔΔ, ζην πιαέζην
ηνπ
πξνγξΪκκαηνο
«ΑλΪπηπμε
δηθηχνπ
ππεξεζηψλ
πιεξνθφξεζεο,
ζπκβνπιεπηηθάο
θαη
ελδπλΪκσζεο
εξγαδνκΫλσλ». Σν Γξαθεέν Δξγαζέαο ζα βξέζθεηαη ζην θηέξην Δ΄
ηνπ Γεκαξρηαθνχ ΜεγΪξνπ (Β. Γεσξγένπ Α΄ 1, γξαθεέν 024).
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ ζηελ ειεθηξνληθά
δηεχζπλζε grafeioergasias@thessaloniki.gr ά ζηα ηειΫθσλα
2313317548 Άθεο Οξθαλφο, 2313317549 Μαξέα Καξαθέηζνπ,
2313317583 Ηνπιέα Παγνχξα.

Τπεγξάθε ε ΚΤΑ γηα ηα «θόθθηλα» επηρεηξεκαηηθά
δάλεηα
-Δλέζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο. Οη κηθξνκεζαέεο επηρεηξάζεηο
θαζεκεξηλΪ ρΪλνπλ ηνλ αγψλα ηεο επηβέσζεο, θαζψο
παξακΫλνπλ απνθιεηζκΫλεο απφ ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ.
-Αμηνπνέεζε ησλ πφξσλ ηνπ ΔΠΑ 2014 – 2020 κε
πξνηεξαηφηεηα ζηελ ελέζρπζε ησλ κηθξνκεζαέσλ
επηρεηξάζεσλ.
-Οπζηαζηηθφ πξφγξακκα θαηαπνιΫκεζεο ηεο θνξνδηαθπγάο,
πνπ ζα Ϋρεη απηΪ απνηειΫζκαηα.
-Απνπνηληθνπνέεζε ησλ νθεηιψλ γηα έδηεο εηζθνξΫο ησλ
αζθαιηζκΫλσλ πξνο ηνλ ΟΑΔΔ.
- Γηακφξθσζε ζπγθεθξηκΫλνπ εζληθνχ ζρεδένπ αλΪπηπμεο, κε
καθξφπλνν πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζαθεέο πξνηεξαηφηεηεο.
- Δλέζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο εγρψξηαο παξαγσγάο
κε απνθαζηζηηθΫο παξεκβΪζεηο γηα ηε κεέσζε ηνπ θφζηνπο ηεο
ελΫξγεηαο, κε πεξαηηΫξσ απινπνέεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη
κεέσζε ηνπ θφζηνπο έδξπζεο επηρεηξάζεσλ.
«Ζ ειπέδα γηα Ϋλα θαιχηεξν αχξην, κπνξεέ λα ζηεξηρζεέ,
απνθιεηζηηθΪ ζηε βΪζε κηαο πγηνχο θαη παξαγσγηθάο
νηθνλνκέαο» θαηαιάγεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ.

πκκεηνρή ηνπ Αξαβν-Διιεληθνύ Δπηκειεηεξίνπ ζηελ
Έθζεζε The Big 5 Saudi
Tν Αξαβν-Διιεληθφ Δπηκειεηάξην Δκπνξένπ θαη Αλαπηχμεσο
αλαθνηλψλεη πσο, ζε ζπληνληζκφ θαη ζπλεξγαζέα κε ηελ
Enterprise Greece, ζα ιΪβεη κΫξνο ζηελ Γηεζλά Έθζεζε The
Big 5 Saudi, ε νπνέα ζα πξαγκαηνπνηεζεέ ζηελ Σδέληα ηεο
ανπδηθήο Αξαβίαο, 9 – 12 Μαξηίνπ 2015. Πξφθεηηαη γηα κέα
πνιχ θαιά επθαηξέα πξνψζεζεο ησλ επηρεηξάζεσλ πνπ
εληΪζζνληαη ζηνπο ηνκεέο ησλ θαηαζθεπψλ, ησλ εξγνιαβηψλ,
ηεο κεραληθάο θαη ησλ δνκηθψλ πιηθψλ.
Ζ Big 5 Saudi δηνξγαλψλεηαη απφ ηελ εηαηξεέα DMG Events,
θαη’ εμνράλ Ϋκπεηξε ζηελ δηνξγΪλσζε παξφκνησλ
εθδειψζεσλ ζηελ ΜΫζε Αλαηνιά, θαη φρη κφλν. Μηα επέζθεςε
ζηελ ηζηνζειέδα www.thebig5saudi.com, ζα ζαο πεέζεη γηα ην
κΫγεζνο θαη ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο Έθζεζεο.
Ζ ζπκκεηνρά ηνπ Αξαβν-Διιεληθνχ Δπηκειεηεξένπ Δκπνξένπ
θαη Αλαπηχμεσο, ην νπνέν ζα εθπξνζσπάζεη ηα κΫιε ηνπ ζηελ
Big 5 Saudi, ζα ιΪβεη ηε κνξθά ελφο Catalogue Show, κε
θαηαρσξάζεηο δηαζηΪζεσλ κέαο ζειέδαο Α4 γηα θΪζε εηαηξεέα.
ηελ πεξέπησζε πνπ δελ εέζηε κΫινο ηνπ ελ ιφγσ
Δπηκειεηεξένπ , παξαθαιεέζζε φπσο επηθνηλσλάζεηε κε ηα
γξαθεέα ηνπ, ψζηε λα ζαο γλσζηνπνηάζνπλ πψο κπνξεέηε λα
ιΪβεηε κΫξνο.
ΜεηΪ ην πΫξαο ηεο Έθζεζεο, ην ΑΔΔΔΑ ζα αλαιΪβεη λα
ελεκεξψζεη
ηηο
ζπκπεξηιεθζεέζεο,
ζηνλ
ΚαηΪινγν,
επηρεηξάζεηο γηα ηπρφλ ελδηαθΫξνλ απφ επηζθΫπηεο θαη εθζΫηεο.

YπεγξΪθε ε Κνηλά Τπνπξγηθά Απφθαζε ησλ ππνπξγψλ
Οηθνλνκηθψλ, ΑλΪπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
Δξγαζέαο, Κνηλσληθάο ΑζθΪιηζεο θαη Πξφλνηαο, πνπ νξέδεη
ην πεξηερφκελν θαη ηελ εηδηθφηεξε κνξθά ηεο αέηεζεο, ησλ
βεβαηψζεσλ θαη θΪζε Ϊιιε αλαγθαέα ιεπηνκΫξεηα γηα ηε
ξχζκηζε νθεηιψλ ησλ ππεξρξεσκΫλσλ επηρεηξεκαηηψλ.
Ζ ΚΤΑ θαζνξέδεη ηε κνξθά θαη ην πεξηερφκελν ηεο αέηεζεο
γηα ξχζκηζε ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο ρξεκαηνδνηηθνχο
θνξεέο πνπ ζα πξΫπεη λα ππνβΪινπλ νη ελδηαθεξφκελνη,
θαζψο θαη ησλ βεβαηψζεσλ πνπ ζπλππνβΪιινληαη
αλαθνξηθΪ κε ηελ αμέα ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρεέσλ.
Ρπζκέδεη επέζεο ηε δηαδηθαζέα αληαιιαγάο πιεξνθνξηψλ
κεηαμχ ρξεκαηνδνηηθψλ θνξΫσλ, Φνξνινγηθάο Γηνέθεζεο θαη
ΦνξΫσλ Κνηλσληθάο ΑζθΪιηζεο (ΦΚΑ).
Δηδηθφηεξα, ε αέηεζε ππαγσγάο ζηε ξχζκηζε ηνπ Ϊξζξνπ 61
ηνπ λ. 4307/2014 πεξηιακβΪλεη ηα πξνζσπηθΪ ζηνηρεέα ηνπ
νθεηιΫηε, θαζψο θαη ηα ζηνηρεέα ηεο επηρεέξεζεο, ελψ ε
βεβαέσζε πνπ ζπλππνβΪιιεηαη πεξηιακβΪλεη:



ΚαηΪζηαζε ησλ αθέλεησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεέσλ
κε ηελ αληηθεηκεληθά ηνπο αμέα.



ΚαηΪζηαζε ησλ θηλεηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεέσλ
(θαηαζΫζεηο, κεηνρΫο, νκφινγα, απαηηάζεηο θ.α.).



Απνηχπσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απαηηνχληαη
γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαζαξάο πεξηνπζηαθάο
ζΫζεο.



Σα ζηνηρεέα ηπρφλ επηρεηξάζεσλ πνπ αζθεέ
ζπγγελάο πξψηνπ βαζκνχ ά ζχδπγνο ηνπ νθεηιΫηε
κε Ϋλαξμε ιεηηνπξγέαο κεηΪ ηελ 1-1-.



ΓηθαηνινγεηηθΪ (δειψζεηο Δ1, Δ3, Δ5, Δ9,
εθθαζαξηζηηθφ θφξνπ εηζνδάκαηνο θαη ΔΝΦΗΑ,
θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελεκεξφηεηα, πέλαθεο
ρξεψλ απφ ΓΟΤ θαη ΦΚΑ, πηζηνπνηεηηθΪ κε
πησρεχζεσο, κε θαηΪζεζεο αέηεζεο πησρεχζεσο,
κε ιχζεο ηεο εηαηξεέαο).



Γάισζε ηνπ νθεηιΫηε φηη απνδΫρεηαη ηελ
θνηλνπνέεζε ησλ ζηνηρεέσλ ηνπ πξνο ινηπνχο
ρξεκαηνδνηηθνχο θνξεέο, ηε Φνξνινγηθά Γηνέθεζε,
Φνξεέο Κνηλσληθάο ΑζθΪιηζεο θαη ηελ ΖΓΗΚΑ.

Παξάηαζε γηα ηηο ηξηκεληαίεο ζπγθεληξωηηθέο - Η λέα
πξνζεζκία
Με ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ησλ πνιηηψλ ε Γεληθά
ΓξακκαηΫαο Γεκνζέσλ Δζφδσλ, Καηεξέλα αββαΐδνπ,
εμΫδσζε απφθαζε κε ηελ νπνέα δφζεθε παξΪηαζε ζηελ
ππνβνιά ησλ θαηαζηΪζεσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρεέσλ ηνπ
εκεξνινγηαθνχ Ϋηνπο 2014, ε νπνέα επξφθεηην λα ιάμεη ζην
ηΫινο Ηαλνπαξένπ 2015.

Πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεωλ: 30 Ιαλνπαξίνπ 2015.

Δηδηθφηεξα, νη θαηαζηΪζεηο φισλ ησλ ηξηκάλσλ ηνπ 2014 ζα
ππνβΪιινληαη αλΪ ηξέκελν κΫρξη θαη 2 Μαξηένπ 2015.

Γηα πεξαηηΫξσ πιεξνθνξέεο, παξαθαιψ επηθνηλσλάζηε κε ηηο
αξκφδηεο θ.θ. Μαξέα Α. ΒεζηΪξθε θαη Άλλα αθνχξ, Σει. 210
6711 210/210 6726 882 (Δζση. 110 θαη 103 αληέζηνηρα) Φαμ.:
210-6746577,e-mail: chamber@arabgreekchamber.gr.

Δπηζεκαέλεηαη φηη νη ηξνπνπνηεηηθΫο θαηαζηΪζεηο γηα ηε
δηφξζσζε απνθιέζεσλ ησλ ππνβιεζΫλησλ ζηνηρεέσλ ζα
ππνβΪιινληαη κΫρξη ην ηΫινο Απξηιένπ 2015.

ΝΔΟΙ ΚΤΚΛΟΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ
ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
Σν Ηλζηηηνχην ΚαηΪξηηζεο Γηακεζνιαβεηψλ Θεζζαινλέθεο ζε
ζπλεξγαζέα κε ην ADRgroup Ϋλαλ απφ ηνπο δηεζλψο
ζεκαληηθφηεξνπο βξεηαληθνχο θνξεέο ΚαηΪξηηζεο
Γηακεζνιαβεηψλ ζπλερέδεη κε απφιπηε επηηπρέα ηνπο θχθινπο
εθπαέδεπζεο.
ΝΫα Σκάκαηα : 27/1/2015 – 1/2/2015
9/3/2015 – 14/3/2015
20/4/2015 – 25/4/2015
ΑΗΣΖΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ : www.dsth.gr
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξέεο
παξαθαινχκε
λα
επηθνηλσλάζεηε κε ηελ Κα. ΜΪξνπ Καηεξέλα ζην ηει. 2310
500874. Fax: 2310-500875 ά ζην θηλ: 6974451884
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ΔΜΙΝΑΡΙΟ «PRODUCT DESIGN WINTER SCHOOL»,
ΥΔΓΙΑΜΟ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΜΔ ΦΗΦΙΑΚΑ ΜΔΑ:ΑΠΟ ΣΟ
ΥΔΓΙΟ ΣΗ ΦΧΣΟ ΡΔΑΛΙΣΙΚΗ ΑΠΔΙΚΟΝΙΗ
Σν ΓηεζλΫο Παλεπηζηάκην ηεο ΔιιΪδαο καο ελεκεξψλεη γηα ηελ
Ϋλαξμε ηνπ ζεκηλαξένπ «PRODUCT DESIGN WINTER
SCHOOL», ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΜΔ ΦΖΦΗΑΚΑ
ΜΔΑ:ΑΠΟ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΦΧΣΟ ΡΔΑΛΗΣΗΚΖ
ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ, ην νπνέν ζα πξαγκαηνπνηεζεέ απφ ηηο 24
Φεβξνπαξένπ Ϋσο ηηο 27 Φεβξνπαξένπ 2015 θαη ην νπνέν
απεπζχλεηαη ζε βηνκεραληθνχο ζρεδηαζηΫο, αξρηηΫθηνλεο,
γξαθέζηεο αληηθεηκΫλσλ, επέπισλ, ππνδεκΪησλ, θνζκάκαηνο,
θαιιηηΫρλεο, εθπαηδεπηηθνχο θαη ζε φζνπο ελδηαθΫξνληαη λα
αλαπηχμνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηΫο ηνπο ζην ζρεδηαζκφ
θαη ζην θσηνξεαιηζκφ πξντφλησλ.
Σν ζεκηλΪξην ζα Ϋρεη δηΪξθεηα 16 ψξεο θαη ζα
πξαγκαηνπνηεζεέ ζηελ ειιεληθά γιψζζα.
Ζ πξνζεζκέα ππνβνιάο ηεο αέηεζεο ελδηαθΫξνληνο ιάγεη ηελ
Σξέηε 17 Φεβξνπαξένπ 2015.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξέεο: ηει. 2310 807502,520,528,
email: pr@ihu.edu.gr,
site:www.ihu.edu.gr/index.php/events/item/602-productdesign-winter-school.html

HO.RE.CA 2015

O ΔΣΔ θαη ε Marketing Greece δηνξγαλψλνπλ εθδάισζε γηα
ηελ ζπκβνιά ηεο Γαζηξνλνκέαο ζηελ πξνψζεζε ηνπ
ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο.
Ζ εθδάισζε, πνπ πινπνηεέηαη ζην πιαέζην ηνπ Ϋξγνπ «Ζ
Γαζηξνλνκέα ζην ΜΪξθεηηλγθ ηνπ Διιεληθνχ Σνπξηζκνχ», ζα
πξαγκαηνπνηεζεέ ζηηο 6.2.2015, ζηηο 13.νν κ.κ.- 16.00κ.κ.,
αέζνπζα C2.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηελ εθδάισζε ηει:
210 3649083, email: admin@marketinggreece.com, site:
www.marketinggreece.com , www.discovergreece.com

πλέδξηα ζηελ Διιάδα
ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ
ΣΟ ΚΡΔΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΣΟΤ «ΑΠΟ ΣΟΝ ΣΑΒΛΟ
ΣΟ ΠΙΑΣΟ»
Σν Δπξσπατθφ Ηλζηηηνχην γηα ηε Βηψζηκε ΑλΪπηπμε (EISD)
δηνξγαλψλεη ην ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΟ ΚΡΔΑ ΚΑΙ
ΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΣΟΤ «ΑΠΟ ΣΟΝ ΣΑΒΛΟ ΣΟ ΠΙΑΣΟ»,
ζην πιαέζην ηεο Detrop, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ 27, 28
Φεβξνπαξίνπ θαη 1 Μαξηίνπ 2015, ζην πλεδξηαθφ
ΚΫληξν ‘ΗΧΑΝΝΖ ΒΔΛΛΗΓΖ’, Αέζνπζα ΟΛΤΜΠΗΑ ζηε
Θεζζαινλέθε.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξέεο
απεπζπλζεέηε
ζην
Δπξσπατθφ Ηλζηηηνχην γηα ηε Βηψζηκε ΑλΪπηπμε (EISD) ηει:
2310 219750, e-mail : info@eisd.gr, site : www.eisd.gr
ν

20 ΤΝΔΓΡΙΟ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ
(ΒΔΙ)
ν

Σν Γεληθφ Δπηηειεέν Δζληθάο Άκπλαο δηνξγαλψλεη ην 20
ΤΝΔΓΡΙΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΗ
ΙΑΣΡΙΚΗ (ΒΔΙ), πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ 8-11 Ινπλίνπ
2015, ζηε Θεζζαινλέθε.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξέεο ηει: 2106573005, 2310
381627.

Δθζέζεηο ζηoλ θόζκν
BATIBOUW, PROFESIONAL DAYS
Πόιε : ΒξπμΫιιεο, ΒΫιγην
Ηκεξνκελία: 26 - 27 Φεβξνπαξένπ 2015
Δθζέκαηα: εζσηεξηθά δηαθφζκεζε, θαηαζθεπά θαη αλαθαέληζε
θηηξέσλ
Πιεξνθνξίεο: ηει. +322 663 14 00, fax: +322 660 47 13 ,
site: www.batibouw.com
INTERNATIONAL EXHIBITION OF EQUIPMENT FOR
HOTELS, RESTAURANTS, CAFETERIAS AND
COMMERCIAL FACILITIES -ΗΟRECA PLOVDIVΠόιε : Plovdiv, Βνπιγαξέα
Ηκεξνκελία: 4 – 8 Μαξηένπ 2015
Δθζέκαηα: εμνπιηζκφο γηα μελνδνρεέα, θαθεηΫξηεο θαη
εζηηαηφξηα
Πιεξνθνξίεο: ηει. +359 32/90 24 94, +359 32/90 21 80,
email: y.mincheva@fair.bg , k.eneva@fair.bg

Δπηρεηξεκαηηθά λέα
ΚΟΡΔΑ
Σν Γξαθεέν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ ΤπνζΫζεσλ ηεο
Πξεζβεέαο ηεο ΔιιΪδαο ζηε ενχι, απΫζηεηιε ηε ζπκθσλέα
ακνηβαέαο
αλαγλψξηζεο
ζπζηεκΪησλ
πηζηνπνέεζεο
πξντφλησλ βηνινγηθάο θαιιηΫξγεηαο Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη
ΚνξΫαο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξέεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθΫπηνληαη ηελ ηζηνζειέδα ηνπ Γξαθεένπ ΟΔΤ ηεο ΔιιΪδαο
ζηε ενχι (www.agora.mfa.gr/kr91 ),
email:
ecocomseoul@mfa.gr ά ηελ ηζηνζειέδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr
ΣΟΤΡΚΙΑ
Σν Γξαθεέν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ ΤπνζΫζεσλ ηεο
Πξεζβεέαο ηεο ΔιιΪδαο ζηελ Άγθπξα, απΫζηεηιε ηνλ Οδεγφ
Δπηρεηξεέλ ζηελ Σνπξθέα .
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξέεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθΫπηνληαη ηελ ηζηνζειέδα ηνπ Γξαθεένπ ΟΔΤ ηεο ΔιιΪδαο
ζηελ Άγθπξα ( www.agora.mfa.gr/tr111 ), email: ecocomankara@mfa.gr ά ηελ ηζηνζειέδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr .

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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2/2/2015 Νν 001/2015 ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΑΡΟΥΖ
ΔΣΗΑΖ. ΣΖΛ: 2313-3243377
3/2/2015
ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ.Φ.10/2015
ΠΡΟΥΔΗΡΟ
ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΣΖΝ 24ΧΡΖ ΣΔΥΝΗΚΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΝΟΜΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ
ΑEΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ. ΣΖΛ: 213-2088715
6/2/2015
ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ
1/ΗΑΝ2015
ΓΖΜΟΗΟ
ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΧΝ
ΠΧΛΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΜΟΝΑΓΔ ΚΑΗ ΣΑ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ,
ΚΗΛΚΗ,Ν.ΑΝΣΑ ΚΑΗ ΑΡΓΤΡΟΠΟΛΖ. ΣΖΛ: 2341064013
12/2/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ 14046 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΟΤ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΔΗ ΣΖΝ «ΔΚΥΟΡΣΧΖ –
ΔΚΘΑΜΝΧΖ, ΚΑΘΑΡΗΜΟ, ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΚΑΗ ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΣΧΝ
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΑ ΣΖ
ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΡΑΜΜΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ – ΘΡΑΚΖ. ΣΖΛ : 210-5297261
12/2-16/2/2015 Νν 66/2014 ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΦΡΔΚΟΤ
,
ΛΔΤΚΟΤ
ΑΓΔΛΑΓΗΝΟΤ,
ΠΑΣΔΡΗΧΜΔΝΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ , ΜΔ 3,5% ΛΗΠΑΡΑ ΚΑΣ. ΔΛΑΥΗΣΟΝ ΓΗΑ
ΣΟ ΔΡΓΑΣΟΩΠΑΛΛΖΛΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ Γ.ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΑΗ
ΣΧΝ ΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ, ΚΑΗ ΣΖΝ ΗΣΗΖ ΣΧΝ ΝΖΠΗΧΝ ΣΧΝ
ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ. ΣΖΛ: 2313-317535
13/2/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ. Φ.5/2014 ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΚΧΝ
ΑΗΜΑΣΟ. ΣΖΛ: 213-2088750
16/2-20/2/2015 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΤΠΟΓΔΗΧΝ
ΚΑΓΧΝ ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΑΣΗΚΧΝ ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΧΝ.
ΣΖΛ: 2313-317532
16/2-20/2/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΤΠΟΓΔΗΧΝ ΚΑΓΧΝ ΠΡΟΧΡΗΝΖ
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΑΣΗΚΧΝ ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΧΝ. ΣΖΛ : 2313-317532
17/2/2015
ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ.13/2014
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΑΝΟΗΥΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΤΗΜΧΝ ΚΗΝΖΖ. ΣΖΛ: 210
8916307
20/2 – 27/2/2015 ΑΡΗΘ. ΓΗΑΚ 09/2014 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ
ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ
ΚΣΗΡΗΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ. ΣΖΛ : 213-137
4594/1081
20/2/2015 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΣΡΟΦΗΜΧΝ, ΠΟΣΧΝ, ΚΑΠΝΟΤ ΚΑΗ ΤΝΑΦΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Π.Π.Τ.Φ.Τ.
2013. ΣΖΛ: 2310 561101
26/2/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ 14050 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΟΤ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΔΗ ΣΖΝ ΔΚΥΟΡΣΧΖ –
ΔΚΘΑΜΝΧΖ , ΚΑΘΑΡΗΜΟ, ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΚΑΗ ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΣΧΝ
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ Ν.ΔΛΛΑΓΑ
ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΑ ΓΗΤΓ/ΤΓΚΝΔ. ΣΖΛ : 210-5297261
26/2/2015 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΣΡΟΦΗΜΧΝ, ΠΟΣΧΝ, ΚΑΠΝΟΤ ΚΑΗ ΤΝΑΦΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ. ΣΖΛ : 23713 50207

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
«Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ»
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ
ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ
ε

71 ΑΔΡΟΜΔΣΑΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ
«ΠΟΝΣΟ»

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ
ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ
«ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ»
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ
ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ
ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ

Δπηζθεθζείηε κέζω 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 αληηκεηωπίδεηε κε Γεκόζηα
Τπεξεζία ή ζέιεηε λα ππνβάιιεηε νπνηνδήπνηε εξώηεκα.

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

