Ννέκβξηνο 2015

Παξαγωγηθνί θνξείο Θεζζαινλίθεο: Θειηά γηα
ην επηρεηξείλ ε αύμεζε ηωλ εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ
Βφκβα ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο επηρεηξεκαηηθήο αγνξάο
αιιά θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο ραξαθηεξίδνπλ ην ελδερφκελν
αχμεζεο ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ νη παξαγσγηθνί θνξείο
ηεο Θεζζαινλίθεο κε θνηλή επηζηνιή ηνπο πξνο ηνλ
ππνπξγφ Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο, Γηψξγν Καηξνχγθαιν. ηελ επηζηνιή πνπ
ζπλππνγξάθνπλ ην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην
Θεζζαινλίθεο, ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο,
ην Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, ν
χλδεζκνο Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδαο θαη ν χλδεζκνο
Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδαο ππνγξακκίδεηαη φηη είλαη
αδχλαηνλ νη ίδηεο, βαξπθνξησκέλεο θνξνινγηθέο πεγέο,
φπσο είλαη νη επηρεηξεκαηίεο λα πιεξψζνπλ γηα κία αθφκε
θνξά ην κάξκαξν. «Σν ελδερφκελν, νπνηαζδήπνηε
απμεηηθήο κεηαβνιήο ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ, ζε κία
πεξίνδν πνπ ε επηρεηξεκαηηθφηεηα, βξίζθεηαη ζηε κέγγελε
ηεο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλερφκελε
θνξνθαηαηγίδα, ζα πξνθαιέζεη γεσκεηξηθή αχμεζε ησλ
ινπθέησλ, ησλ απνιχζεσλ θαζψο θαη ελίζρπζε ηνπ
θαηλφκελνπ ηεο αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο» αλαθέξεηαη κεηαμχ
άιισλ ζηελ επηζηνιή, ελψ ππελζπκίδεηαη φηη ν
επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε
ζσζηέο βάζεηο ππφ ηε δακφθιεην ζπάζε ησλ φπνησλ
απμήζεσλ, ηελ ψξα κάιηζηα πνπ ην κε κηζζνινγηθφ θφζηνο
ζηελ Διιάδα είλαη απφ ηα πςειφηεξα ζηελ Δπξψπε έρνληαο
κάιηζηα ηε ρακειφηεξε δπλαηή αληαπνδνηηθφηεηα. «Σν
απνηέιεζκα είλαη λα επηδεηλψλεηαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο
εξγαζίαο ζηελ Διιάδα θαη ηαπηφρξνλα λα δηνγθψλεηαη ε
αδήισηε εξγαζία. Ζ δεκηά, πέξα απφ ην πιήγκα πνπ
θαηαθέξεηαη
ζηε
βησζηκφηεηα
ηνπ
αζθαιηζηηθνχ
ζπζηήκαηνο, επεθηείλεηαη θαη ζην θνξνινγηθφ ζχζηεκα,
θαζψο κεηψλεηαη ε θνξνινγηθή βάζε ελψ απμάλεηαη ε
θνξνδηαθπγή, κε απνηέιεζκα ηε δηφγθσζε ησλ
δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ θαη ηελ ππεξθνξνιφγεζε ησλ
ζπλεπψλ θνξνινγνπκέλσλ. ε θαηξνχο θξίζεο, ην κέγα
δεηνχκελν είλαη λα πάξεη κπξνο ε αηκνκεραλή ηεο
αλάπηπμεο, λα κπνξέζεη ν ηδησηηθφο ηνκέαο, πνπ βάιιεηαη
απφ ηελ αξρή ηεο θξίζεο, φρη κφλν λα επηβηψζεη αιιά λα
ζπλερίζεη λα παξάγεη πινχην θαη λα δεκηνπξγεί ζέζεηο
εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην θαηλφκελν ηεο
πςειήο αλεξγίαο πνπ ππεξβαίλεη ην 25% επί ηνπ ελεξγνχ
πιεζπζκνχ θαη αγγίδεη ην 49% επί ησλ λέσλ αλζξψπσλ»
ζπλερίδεη ε επηζηνιή. Μάιηζηα νη επηρεηξεκαηηθνί θνξείο ηεο
Θεζζαινλίθεο ππελζπκίδνπλ φηη ε κείσζε ησλ εξγνδνηηθψλ
εηζθνξψλ θαηά 3,9 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ην 2014 ήηαλ κία
σθέιεηα πνπ επέθεξε ηελ αλάζρεζε ηεο αλεξγίαο, έζησ θαη
νξηαθά θαη ζπλέβαιε ζηε δηαηήξεζε ησλ θαζαξψλ κηζζψλ
ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζηαζεξά επίπεδα.
«Ζ θπβέξλεζε ζα πξέπεη λα αλαδεηήζεη άιιεο ιχζεηο πνπ
δελ ζα νδεγνχλ ζε ινπθέηα θαη απνιχζεηο.

Έηνο 14ν

Σεύρνο 44

Θα πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα γίλεη αληηιεπηφ φηη ε ηθαλφηεηα
ησλ ζπλεπψλ επηρεηξεκαηηψλ θαη πνιηηψλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ
φπνησλ απμεκέλσλ εηζθνξψλ θαη θφξσλ έρεη εμαληιεζεί.
Καλείο δελ αξλείηαη φηη ζα πξέπεη λα ππάξμεη έλαο εμνξζνινγηζκφο
ηνπ αζθαιηζηηθνχ καο ζπζηήκαηνο, πνπ πξέπεη φκσο λα είλαη
ηδηαίηεξα ζηνρεπκέλνο. Άιισζηε, ε κεηαξξχζκηζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ
απαηηεί κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη κε ήπην
ζρεηηθά ηξφπν γηα λα κε ζίμεη νξηδφληηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο.
Ζ ηεξάζηηα απνεπέλδπζε πνπ έρεη ππνζηεί ε ειιεληθή νηθνλνκία ηα
ρξφληα ηεο χθεζεο δελ ζα αλαηξαπεί κε λέα επηδξνκή θφξσλ θαη
εηζθνξψλ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηε
κηζζσηή εξγαζία. Δίλαη
αλαγθαία ε δηακφξθσζε κίαο λέαο πνιηηηθήο θνξνινγηθψλ, θπξίσο,
θηλήηξσλ ππέξ ησλ παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ, θαζψο θαη κέηξσλ
πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ
επηρεηξήζεσλ σο πξνο ην θνξνινγηθφ, αζθαιηζηηθφ θαη ελεξγεηαθφ
ηνπο θφζηνο.
αο θαινχκε, ινηπφλ, λα εληείλεηε ηηο πξνζπάζεηέο ζαο γηα κία
πξαγκαηηθά ξηδνζπαζηηθή πνιηηηθή ππέξ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη ζπλνιηθφηεξα ππέξ ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο» θαηαιήγεη ε
επηζηνιή.

Γηνξγάλωζε εκηλαξίωλ Τγηεηλήο
θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκωλ 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
email: sme-industry@veth.gov.gr.

«Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Δπξωπαϊθέο πνπδέο ζηηο
Γηεζλείο Τπεξεζίεο & πλαιιαγέο»
ΖΜΑΝΖ
ΠΟΛΤΣΗΜΩΝ
ΜΔΣΑΛΛΩΝ
ΚΑΗ
ΚΟΜΖΜΑΣΩΝ
Β’ Δμάκελν 2015, Αλαλέωζε δηθαηώκαηνο ρξήζεο ηνπ
θωδηθνύ αξηζκνύ ηαπηόηεηαο θαηαζθεπαζηή ή εηζαγωγέα
θνζκεκάηωλ θαη ζπλαθώλ εηδώλ από πνιύηηκα κέηαιια
χκθσλα κε ηελ Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε 7/2009 [ΦΔΚ 1388/Β’
/2009], πνπ αθνξά ηε ζήκαλζε Πνιχηηκσλ Μεηάιισλ θαη
Κνζκεκάησλ, ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ θσδηθνχ αξηζκνχ
ηαπηφηεηαο θαηαζθεπαζηή ή εηζαγσγέα θνζκεκάησλ θαη ζπλαθψλ
εηδψλ απφ πνιχηηκα κέηαιια αλαλεψλεηαη θάζε ηξία έηε.
Δηδηθφηεξα, φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 303
ηεο θεθάιαην 25 «ήκαλζε Πνιχηηκσλ Μεηάιισλ θαη
Κνζκεκάησλ», ηεο Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο 7/2009, ην 2015 είλαη
έηνο αλαλέωζεο φισλ ησλ εγθξίζεσλ ρξεζηκνπνίεζεο
ζθξαγίδαο.
Ζ αλαλέσζε ρνξεγείηαη απφ ην Δπηκειεηήξην χζηεξα απφ αίηεζε
ηνπ θαηαζθεπαζηή ή εηζαγσγέα θαη κε ηελ πξνζθφκηζε πξνο
επίδεημε
ησλ
παξαθάησ
απνδεηθηηθψλ
ζηνηρείσλ
ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο:
1. πξφζθαην ηηκνιφγην αγνξάο α’ πιψλ (πνιχηηκα κέηαιια) ή
εηζαγνκέλσλ εκπνξεπκάησλ θαη
2. πξφζθαην ηηκνιφγην πψιεζεο πξντφλησλ ή/θαη παξνρήο
ππεξεζηψλ ή ζε πεξίπησζε ρξήζεο ηακεηαθήο κεραλήο Ε’
εκέξαο.
ηε ζπλέρεηα ην Δπηκειεηήξην ππνρξενχηαη λα θνηλνπνηήζεη ζηε
Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο
θαηάζηαζε κε ηα νλφκαηα ησλ ππφρξεσλ πνπ δελ αλαλέσζαλ ηνλ
θσδηθφ ηνπο αξηζκφ ή δελ παξέδσζαλ ηελ κεηαιιηθή ηνπο
ζθξαγίδα, πξνθεηκέλνπ απηή λα ειέγμεη ηελ ελδερφκελε
ρξεζηκνπνίεζε ηεο ζθξαγίδαο κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο
αλαλέσζεο. Παξάιιεια, ην Δπηκειεηήξην ππνρξενχηαη λα ζηείιεη
ηελ πξναλαθεξφκελε θαηάζηαζε θαη ζηνλ αξκφδην Δηζαγγειέα.
ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε έρεη δηαθφςεη ηε δξαζηεξηφηεηα
ηεο θαηαζθεπήο ή ηεο εηζαγσγήο θνζκεκάησλ απφ πνιχηηκα
κέηαιια, πξέπεη λα επηζηξέςεη ηε ζθξαγίδα, ην ζπληνκόηεξν
δπλαηόλ, ζην Δπηκειεηήξην, γηα λα απνθχγεη πηζαλέο ζπλέπεηεο,
έηζη φπσο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ πξναλαθεξφκελε
Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθαινχκε λα επηθνηλσλήζεηε
κε ην ΣΜΖΜΑ ΜΖΣΡΩΟΤ-Γ.Δ.ΜΖ-Τ.Μ.. ηνπ Β.Δ.Θ.,
νο
Αξηζηνηέινπο 27 [3 φξνθνο] – 546.24 Θεζζαινλίθε, Σει.:
2310272502, 2310241158, 2310241668.

« Barcode Software»
Με ην λέν « Barcode Software» ν GS1 Association Greece
εμαζθαιίδεη έλα αθφκε ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηα κέιε ηνπ,
επελδχνληαο ζηελ αλαβάζκηζε θαη εμαζθάιηζε πνηνηηθψλ
ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο. Πξφθεηηαη γηα έλα λέν
εμεηδηθεπκέλν θαη αμηφπηζην ινγηζκηθφ δεκηνπξγίαο GS1
barcodes, πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ εηαηξεία Agamik Ltd, γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ GS1 Association Greece. Ζ άδεηα ρξήζεο
ινγηζκηθνχ παξέρεηαη Γσξεάλ ζηα κέιε ηνπ GS1 Association
Greece, ψζηε λα κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ κφλνη ηνπο άκεζα θαη
έγθπξα, ηα barcodes πνπ ρξεηάδνληαη.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:
ηει: 210 9904260, θαμ:
2109904271, e-mail: info@gs1greece.org

Ψεθηαθέο Γεμηόηεηεο
Ζ Αληηπξνζσπεία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ Διιάδα ζε
ζπλεξγαζία κε ην χλδεζκν Δπηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο θαη
Δπηθνηλσληψλ Διιάδνο ζαο θαινχλ ζε ελεκεξσηηθή εθδήισζε
κε ζέκα «ΦΖΦΗΑΚΔ ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ηελ Πέκπηε 12 Ννεκβξίνπ 2015 ζηηο 17.00 ζηνλ πνιπρψξν WE
Ζο
(3 επηεκβξίνπ & Γξεγνξίνπ Λακπξάθε) .
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
2106772129,
e-mail:
ecrep@militos.org

Τπνηξνθία (κεξηθή) ζε πηπρηνχρνπο κε επαγγεικαηηθή
εκπεηξία 5 εηψλ ζε Δπηρεηξεκαηηθφ/Δκπνξηθφ θιάδν εληφο ή
εθηφο Διιάδνο. Σν ΠΜ «Δπξσπατθέο πνπδέο ζηηο
Γηεζλείο Τπεξεζίεο & πλαιιαγέο κε θαηεπζχλζεηο: 1.
Γηεζλέο εκπφξην. 2. Δπξσπατθνί Υξεκαηνπηζησηηθνί Θεζκνί”
ηνπ ηκήκαηνο Γηεζλψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Μαθεδνλίαο ζα μεθηλήζεη ην Φεβξνπάξην ηνπ 2016 θαη ζα
δηαξθέζεη ηξία εμάκελα. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο :ηει:
2310891347 site: http://esist.uom.gr
Αλαθνίλωζε
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Οκνζπνλδίαο Βηνηερληθψλ
σκαηείσλ Θεζζαινλίθεο κεηά απφ ζπλεδξίαζε ηνπ
απνθάζηζε θαηά πιεηνςεθία λα ζπκκεηέρεη ζην:
«θιείζηκν θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ & ζπγθέληξσζε
δηακαξηπξίαο πνπ έρεη εμαγγείιεη ε ΓΔΒΔΔ ηελ Πέκπηε 12
Ννεκβξίνπ 2015» Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει:
2310277258 θαμ: 2310226178 e-mail: info@obsth.gr site:
www.obsth.gr
«Ο Θεζκόο ηεο Γηαηηεζίαο: Δπίπεδν I»
Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ θαη ην
Σκήκα Γηαηηεζηψλ Δ.Β.Δ.Α., κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ
Ηλζηηηνχηνπ Γηαηηεζίαο θαη Δλαιιαθηηθψλ Μεζφδσλ Δπίιπζεο
Γηαθνξψλ Η.Γ.Δ.Μ.Δ.Γ., δηνξγαλψλεη ην εθπαηδεπηηθφ
ζεκηλάξην κε ζέκα «Ο Θεζκόο ηεο Γηαηηεζίαο: Δπίπεδν I»
ζηηο 9&10 Ννεκβξίνπ 2015 ψξεο 10:00-18:00 ζην κέγαξν
νο
Δ.Β.Δ.Α., Αθαδεκίαο 7, (5 φξνθνο). Πιεξνθνξίεο: ηει.210
3625903, 3382231,3624341,email: person1@acci.gr.
O ΟΑΔΓ πξνζεγγίδεη ηηο επηρεηξήζεηο
Ο Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ ζαο
πξνζθαιεί ζηελ εκεξίδα κε ζέκα «O ΟΑΔΓ πξνζεγγίδεη ηηο
επηρεηξήζεηο» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σξίηε 10
Ννεκβξίνπ 2015 θαη ψξα 10.00 π.κ. ζην Ξελνδνρείν
Mediterranean Palace (Αίζνπζα ΓΗΑ), αιακίλνο 3,
Θεζζαινλίθε.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο : 2111001600, e-mail:
mailto:oaed01@ euroconsultants.com.gr

«Σν πξνζθπγηθό δήηεκα θαη ε Απηνδηνίθεζε ζηελ
Δπξώπε»
Tν Γίθηπν Διιήλσλ Αηξεηψλ Απηνδηνίθεζεο ηεο Δπξψπεο ζαο
πξνζθαιεί ζε forum κε ζέκα: «Σν πξνζθπγηθφ δήηεκα θαη ε
Απηνδηνίθεζε ζηελ Δπξψπε», πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε
ΓΔΘ HELEXPO ( πλεδξηαθφ Κέληξν «ΝΗΚΟΛΑΟ
ΓΔΡΜΑΝΟ» Αίζνπζα C) ζηηο 13 Ννεκβξίνπ 2015 θαη ψξα
16.30.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 2310463930, site:
www.inioxos.gr

«Σν Παξόλ θαη ην Μέιινλ ηωλ Μηθξνκεζαίωλ
Δπηρεξήζεωλ»
Ζ Οκνζπνλδία Δπαγγεικαηηψλ θαη Δκπφξσλ Ννκνχ
Θεζζαινλίθεο δηνξγαλψλεη επξεία ζχζθεςε ησλ κειψλ ηεο κε
ζέκα «ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΗ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΧΝ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΧΝ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» φπσο απηφ δηακνξθψλεηαη κεηά θαη ηηο
ηειεπηαίεο εμειίμεηο πνπ αθνξνχλ ηηο κεηαξξπζκίζεηο ζην
θνξνινγηθφ, ην αζθαιηζηηθφ, ην αλαπηπμηαθφ θαη ην επελδπηηθφ,
πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 9/11/2015 ζηηο 18.00 ζηα
γξαθεία ηεο Οκνζπνλδίαο (Αξηζηνηέινπο 3).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 2310270027, e-mail:
oeeth@otenet.gr.

Γηεζλείο Δθζέζεηο
IRAQ AGRO FOOD
Πφιε : Erbil, Ηξάθ
Ζκεξνκελία: 16-19 Ννεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: ηξφθηκα θαη πνηά
Πιεξνθνξίεο:site: www.iraqagrofood.com
8ε Γηεζλήο Έθζεζε Δθεπξέζεωλ Μέζεο Αλαηνιήο
Πφιε: Κνπβέηη
Ζκεξνκελία: 16-19 Ννεκβξίνπ 2015
Πιεξνθνξίεο: site: www.iifme.kcom, e-mail: info@iifme.com
EMPACK
Πφιε: Μαδξίηε, Ηζπαλία
Ζκεξνκελία: 18-19 Ννεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: ζπζθεπαζία
Πιεξνθνξίεο:fax: +34 91 541 38 03, email:
marina.uceda@easyfairs.com ,site:
http://www.easyfairs.com/events_216/empack2015_65980/empack-madrid-2015_65981/
NETAPP
Πφιε: Βεξνιίλν, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 16-19 Ννεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: Πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία .
Πιεξνθνξίεο: ηει: +44 1789 404039, e-mail:
insight@corporaterewards.co.uk , site: http://www.netappinsight.com/
FOODEXSAUDI 2015
Πφιε : Σδέληα, ανπδηθή Αξαβίηα
Ζκεξνκελία: 17-20 Ννεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: ηξφθηκα
Πιεξνθνξίεο:ηει. 210 9574500, e-mail:
info@productsgreek.com
TOLEXPO 2015
Πφιε : Παξίζη, Γαιιία
Ζκεξνκελία: 17 – 20 Ννεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: ιακαξίλεο, πελίν, ζσιήλα θαηεμνπιηζκφο
Πιεξνθνξίεο: ηει: +33 (0)1 40 68 22 22, fax: +33 (0)1 40 68 20
06, email: communication@viparis.com site:
http://www.eventseye.com/fairs/f-tolexpo-11067-1.html
INTERSOLAR INDIA2015
Πφιε: Μνπκπάη (Βνκβάε), Ηλδία
Ζκεξνκελία: 18-20 Ννεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα:ειηαθή βηνκεραλία
Πιεξνθνξίεο: ηει: + 49 761 3881-3120,fax:+ 49 761 3881-3014,
email: thomas.arabin(at)fwtm.de, site:
https://www.intersolar.in/en/home.html
CTE 2015
Πφιε: Μπαθνχ, Αδεξκπατηδάλ
Ζκεξνκελία: 18-20 Ννεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: δηαρείξηζε ιπκάησλ, αζηηθά νρήκαηα
πεξηβαιινληηθνχ θαζαξηζκνχ θαη εμνπιηζκφο
Πιεξνθνξίεο:ηει: +994 12 447 4774, Fax: +994 12 447 8558, email: ecology@iteca.az ,site:http://www.cte.az/2015/?l=en
YAPEX BUILDING EXHIBITION
Πφιε: Αηηάιεηα, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 18-21 Ννεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: νηθνδνκηθά πιηθά
Πιεξνθνξίεο: ηει: 2117000264-7, Fax: 2110127466, e-mail:
info@etee.gr, fairs@etee.gr ,site: www.etee.gr
FoodweekKorea 2015
Πφιε : ενχι, Κνξέα
Ζκεξνκελία: 18 - 21 Ννεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: ηξφθηκα
Πιεξνθνξίεο:http://koreafoodweek.com/ /
http://www.seoulfoodnhotel.co.kr

«Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο: πξνζθιήζεηο θαη δηιήκκαηα
ζηνλ εληνπηζκό θαη ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο»
Ζ ΔΛΔΠΑΠ Θεζζαινλίθεο δηνξγαλψλεη ην άββαην 14
Ννεκβξίνπ 2015 θαη ψξα 9.00-16.00 ζην πλεδξηαθφ Κέληξν
ηνπο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ( Καηνχλε 12-14) ηελ επηζηεκνληθή
εκεξίδα κε ζέκα «Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο: πξνθιήζεηο θαη
δηιήκκαηα ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο .
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 21242148020.

Εήηεζε ζπλεξγαζίαο από Global- Greek Agency
Ο Maximos Pyrovetsis G11/Grw Global-Greek Agency
απεπζχλεη θάιεζκα ζε Έιιελεο εμαγσγείο θαη εηζαγσγείο λα
επηζθεθηνχλ ην portal ηεο εηαηξείαο: www.grwglobal.com
πνπ δηαλχεη πάλσ απφ 50 ρξφληα ζην δηεζλέο εκπφξην
πξνθεηκέλνπ λα δνπλ ζηε δεμηά ζηήιε ηηο θαηεγνξίεο ησλ
πξντφλησλ πνπ εκπνξεχεηαη θαη αλ ελδηαθέξνληαη λα
ζηείινπλ άκεζα εμαγσγηθφ θαηάινγν ηνπο, θσηνγξαθίεο
πξντφλησλ κε πεξηγξαθή θαη ην εηαηξηθφ πξνθίι ή ην ιηλθ
ηεο ηζηνζειίδαο ηνπο ζηα αγγιηθά.
Εήηεζε ζπλεξγαζίαο από ηπλεζηαθέο εηαηξείεο
Σν γξαθείν Ο.Δ.Τ. ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο ζηελ Σχληδα
καο ελεκεξψλεη γηα ην ελδηαθέξνλ ηπλεζηαθψλ εηαηξεηψλ γηα
εηζαγσγή απφ ηελ Διιάδα μπιείαο, θνπθσκάησλ, εηδψλ
θηγθαιεξίαο, καξκάξσλ, βάζεσλ γηα θσηνβνιηατθά πάλει,
αινπκίλην, πιαζηηθνχ, γπαιηνχ, θνπθσκάησλ, εηδψλ πγηεηλήο
θαη θξνπλνπνηίαο, εηδψλ κνλψζεσο θαη ζηεγαλψζεσο, εηδψλ
ππξνζβέζεσο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει:
+21671846632/71288411, site: www.agora.mfa.gr/tn114

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε
ηεο Σνπξθίαο
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία
κε ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή
απνζηνιή ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο LOGIST EURASIA ζηηο
21 έσο 24 Ννεκβξίνπ 2015, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο TUYAP.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 211 7000264-7,
θαμ: 2110127466, e-mail : info@etee.gr, fairs@etee.gr,
site:www.etee.gr.
Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Πξνύζα ηεο Σνπξθίαο
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία
κε ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή
απνζηνιή ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο MARBLE BLOCK AND
CONSTRUCTION MACHINERY FAIR ζηηο 25 έσο 28
Ννεκβξίνπ 2015, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο BURSA
INTERNASIONAL FAIR AND CONGRESS CENTER. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 211 7000264-7, θαμ:
2110127466, e-mail : info@etee.gr, fairs@etee.gr,
site:www.etee.gr
Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΑΛΒΑΝΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηα
Σίξαλα,
απέζηεηιε
ελεκεξσηηθφ δειηίν, ηνπ Γξαθείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη
Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ( ΟΔΤ ) ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο
ζηα Σίξαλα, ην νπνίν πεξηιακβάλεη εηδήζεηο νηθνλνκηθνχ,
εκπνξηθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο επηεκβξίνπ
2015. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ
ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηα Σίξαλα (www.agora.mfa.gr/al51),
email:ecocom-tirana@mfa.grή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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13/11/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΡΗΧΝ(3)
ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΚΧΝ
ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΧΝ
ΠΛΖΡΧΝ
ΚΑΗ
ΔΞΗ(6)ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΧΝ ΣΖ Μ.Α.Φ./ΔΜΦΡΑΓΜΑΣΧΝ ΣΖΛ. 2132041239
24/11/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 20.000 ΣΔΜΑΥΗΧΝ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ
ΥΗΣΧΝΗΟΤ ΣΖΛ. 2103483161
25/11/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ "ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΑΡΑΓΟΖ ΓΔΤΜΑΣΧΝ"
ΣΖΛ. 2713601709
25/11/2015
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΑΝΟΗΚΣΟ
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΔΣΑΓΧΓΖ
ΑΔΡΟΝΑΤΣΗΚΧΝ ΜΖΝΤΜΑΣΧΝ ΣΖΛ. 2108916356
27/11/2015 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑΦΟΡΧΝ
ΣΡΟΦΗΜΧΝ
27/11/2015
ΑΝΟΗΚΣΟ
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΝΑΛΧΗΜΟΤ
ΤΛΗΚΟΤ CPV: 33140000-3 ΣΖΛ. 2132088750
30/11/2015 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΟΤ ΥΧΡΟΓΗΚΣΤΧΜΑΣΟ ΗΚΑΝΟΤ ΓΗΑ
ΣΖ ΣΖΡΗΞΖ ΖΛΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΤΦΖΛΟΤ ΦΟΡΣΗΟΤ ΣΖΛ. 2310498100
30/11/2015 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΗΑ ΖΛΗΑΚΖ
ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΟΞΔΗΓΟΑΝΑΓΧΓΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΣΖΛ.
2310498100
1/12/2015
1νο
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΑΝΟΗΚΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΝΑΦΖ ΤΜΦΧΝΗΑ ΠΛΑΗΗΟ 2ΔΣΟΤ
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ
ΣΖΛ.2103483161
1/12/2015 ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΚΠΟΗΖΖ ΠΑΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΑΥΡΖΣΟΤ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΟΤ ΜΖ ΣΡΟΥΑΗΟΤ
ΤΛΗΚΟΤ ΟΔ ΣΖΛ. 2105297229
3/12/2015 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΔΘΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΖΛ.
2132030074
3/12/2015 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΦΖΦΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΦΑΚΔΛΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΖ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ
ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΟΤ ΟΔ ΣΖΛ. 2105297261
7/12/2015 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΚΠΟΗΖΖ ΔΝΣΔΚΑ (11) Α/Φ G - 164, ΓΔΚΑΣΡΗΧΝ (13) Α/Κ R1340 - Α1
ΚΑΗ ΑΠΟΘΔΜΑΣΟ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΣΖ 359 ΜΑΔΓΤ ΣΖΛ.2108705013
7/12/2015 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΔΘΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΤΗΜΧΝ ΚΑΗ ΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ ΔΣΟΤ 2016 ΣΖΛ.
2132030136
9/12/2015
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΑΝΟΗΚΣΟ
ΣΑΚΣΗΚΟ
ΓΖΜΟΗΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ:
ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΧΝ
ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΣΖΛ. 2713601709

Γ.Ν.Α " Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ ΟΦΘΑΛΜΗΑΣΡΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΟΛΤΚΛΗΝΗΚΖ "
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