Γεθέκβξηνο 2015

Δθδήιωζε BEΘ- ΖUMANS κε νκηιεηή ην Γ.
Μάξδα Οδικό χάρηη για ηη μεηαποίηζη ζηηά ηο ΒΕΘ
Σελ αλάγθε ράξαμεο ελφο νδηθνχ ράξηε έμη ζεκείσλ γηα
ηελ αλάθακςε ηεο ειιεληθήο κεηαπνίεζεο, πνπ βξίζθεηαη
κεηαμχ ζθχξαο θαη άθκνλνο, επηζήκαλε ν πξφεδξνο ηνπ
Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο, Παλαγηψηεο
Παπαδφπνπινο
θαηά ηε δηάξθεηα εθδήισζεο πνπ
δηνξγάλσζε ην επηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ φκηιν
HUMANS.
Κεληξηθφο νκηιεηήο ηεο εθδήισζεο ήηαλ ν πθππνπξγφο
Δμσηεξηθψλ αξκφδηνο Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ
Γεκήηξεο Μάξδαο, ν νπνίνο παξνπζίαζε κία ζεηξά
δξάζεσλ, πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
ειιεληθήο κεηαπνίεζεο. Κάλνληαο κία αλαδξνκή ζηε
ηξέρνπζα ρξνληά ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ ππνγξάκκηζε φηη
«ην 2015 ήηαλ κηα ρξνληά πνπ ζεκαδεχηεθε απφ ηνλ
εθηάιηε ηεο αθξαίαο αβεβαηφηεηαο, απφ ηε δηαθνπή ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη απφ ηελ
επηβνιή ειέγρσλ ζηηο θηλήζεηο θεθαιαίσλ».
«Πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηφ φηη ζην νξηαθφ ζεκείν πνπ
έρνπλ θζάζεη νη επηρεηξήζεηο θαη νη πνιίηεο, ε έμνδνο απφ
ηελ θξίζε ζα πξνθχςεη κφλν απφ ηελ έκπξαθηε
ππνζηήξημε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Γηα απηφ ν
κηθξνκεζαίνο επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο ηεο κεηαπνίεζεο
δεηά απφ ηελ θπβέξλεζε λα πινπνηεζνχλ κέηξα πνπ ζα
απμήζνπλ άκεζα ηε ξεπζηφηεηα θαη ζα βειηηψζνπλ ηελ
αληαγσληζηηθφηεηα
πξνθεηκέλνπ λα δηαζσζνχλ νη
πθηζηάκελεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα αλαπλεχζνπλ
θνηλσλία θαη επηρεηξήζεηο» αλέθεξε ν θ. Παπαδφπνπινο
θαηαζέηνληαο κία δέζκε έμη κέηξσλ πξνθεηκέλνπ λα κπεη
ζε εληαηηθφηεξε ηξνρηά ν θιάδνο ηεο κεηαπνίεζεο. Πην
ζπγθξηκέλα ην ΒΔΘ δεηά:
 ηε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
κεηαπνίεζεο,
 κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο
γηα
ηελ
επηβίσζε
ησλ
κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ,
 θακκία αχμεζε εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ,
 κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ησλ επηρεηξήζεσλ,
κε κείσζε ηνπ θφζηνπο ελέξγεηαο θαη ηελ θαηάξγεζε
κε αληαπνδνηηθψλ ηειψλ θαη επηβαξχλζεσλ πνπ
απμάλνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο,
 απινπνίεζε
ηνπ
εγρψξηνπ
επηρεηξεκαηηθνχ
πεξηβάιινληνο,
 άκεζε πιεξσκή ησλ νθεηιψλ ηνπ θξάηνπο πξνο ηηο
επηρεηξήζεηο.
«Οθείινπκε λα δηακνξθψζνπκε έλαλ ζπγθεθξηκέλν νδηθφ
ράξηε, ν νπνίνο ζα ηζρχεη αλεμάξηεηα απφ ηηο ελαιιαγέο
ησλ θνκκάησλ ζηελ θπβέξλεζε. Σψξα είλαη ε ψξα γηα
λεθαιηφηεηα θαη ζπλαίλεζε, καθξηά απφ ηδενινγηθέο
εκκνλέο θαη πξνθαηαιήςεηο. Δίλαη ε ψξα γηα ξεαιηζηηθέο
θαη απνηειεζκαηηθέο πνιηηηθέο, κε ζηφρν ηελ αλάηαμε ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο» θαηέιεμε ν θ. Παπαδφπνπινο.

Έηνο 14ν

Σεύρνο 49

Γ.Μάξδαο: Δπηρεηξεκαηηθά forum ζε Αζήλα θαη
Θεζζαινλίθε
Βαιθάληα, Μαχξε Θάιαζζα θαη αξαβηθέο ρψξεο βξίζθνληαη ζην
ζηφραζηξν ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ θαζψο φπσο απνθάιπςε
ν θ. Μάξδαο ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ βξίζθεηαη ζε ζπδεηήζεηο
κε ηε ΓΔΘ γηα ηε δηνξγάλσζε ηξηψλ επηρεηξεκαηηθψλ forum, δχν
ζηε Θεζζαινλίθε θαη ελφο ζηελ Αζήλα, κε ηε ζπκκεηνρή
επηρεηξήζεσλ απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο πεξηνρέο. Παξάιιεια
ζηα ζθαξηά βξίζθεηαη ε δηνξγάλσζε εηήζηνπ ζπλεδξίνπ θαη
θιαδηθψλ εθζέζεσλ κε ηε ζπκκεηνρή επηρεηξήζεσλ απφ ηηο ελ
ιφγσ νηθνλνκηθέο δψλεο. Αλαθεξφκελνο ν πθππνπξγφο ζηηο
δξάζεηο ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
εμσζηξέθεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ηφληζε φηη θαηά ηελ
επίζθεςή ηνπ ζηηο ΖΠΑ ζα δεηήζεη ηε βνήζεηα ηεο ακεξηθαληθήο
θπβέξλεζεο γηα ηελ αλάζεζε ππεξγνιαβηψλ ζε ειιεληθέο
εηαηξείεο νπιηθψλ ζπζηεκάησλ, αιιά θαη γηα ηε ζπλεξγαζία
ακεξηθαληθψλ επηρεηξήζεσλ κε ειιεληθέο εηαηξείεο software.
Δπηπιένλ αλέθεξε φηη εληφο ηνπ 2016 ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ 15
επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο κε ηελ Κέλπα λα βξίζθεηαη ζην ζρεηηθφ
πξφγξακκα. Γηα ηηο εηαηξείεο ηξνθίκσλ πνπ ζέινπλ λα
αλαπηχμνπλ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, αλέθεξε φηη ζχληνκα ζα
αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα www.agora.mfa.gr ιίζηα κε φια ηα
θαηαζηήκαηα delicatessen ζηνλ θφζκν. Ο θ. Μάξδαο
ππνγξάκκηζε φηη ζα ζπδεηεζεί κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην
ελδερφκελν αμηνπνίεζεο απφ ηελ Διιάδα ησλ άξζξσλ 107 θαη
108 ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο, πνπ πξνβιέπνπλ ηελ ελ
δπλάκεη πξνζηαζία ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο θάησ απφ ζπλζήθεο
θξίζεο. πγθεθξηκέλα, ε ρψξα καο ζα δεηήζεη λα εληαρζνχλ ζην
θαζεζηψο απηφ θιάδνη πνπ ζπλδένληαη κε ηηο θξαηηθέο
πξνκήζεηεο. Ηδηαίηεξε κλεία έθαλε ν πθππνπξγφο, ζηελ
αμηνπνίεζε ησλ βηνκεραληθψλ «θνπθαξηψλ», κέζα απφ ηελ
πψιεζή ηνπο ζε ρακειή ηηκή. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα ππνπξγεία
Δμσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ, επηδηψθνπλ ζπκθσλία κε ηελ
Σξάπεδα Πεηξαηψο ζηελ νπνία αλήθεη ε ΔΣΒΑ-ΒΗΠΔ, ψζηε λα
δηαηεζνχλ πξνο πψιεζε ηα άδεηα βηνκεραληθά θηήξηα ζηε ίλδν
ζε μέλνπο επελδπηέο ζε ρακειή ηηκή. Μάιηζηα, ζην ηαμίδη ηνπ ζηηο
ΖΠΑ ζα παξνπζηάζεη ζε επηρεηξεκαηίεο νδεγφ φπνπ έρνπλ
θαηαγξαθεί ηα βηνκεραληθά θνπθάξηα ηνπ Κηιθίο. Ο θ. Μάξδαο
αλαθνίλσζε φηη κέρξη ηέινο ηνπ έηνπο ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ ηα
θνξνινγηθά θίλεηξα γηα ηηο ειιεληθέο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο
κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ ΔΔ, ψζηε λα κελ πξνζθξνχνπλ ζην
εκπφδην ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. ηφρνο είλαη λα λνκνζεηεζνχλ
ζηηο αξρέο ηνπ 2016.ηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηηο ειιεληθέο
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο αλαθέξζεθαλ νη ππφινηπνη νκηιεηέο.
Πην ζπγθεθξηκέλα ν θαζεγεηήο Λνγηζηηθήο Υξεκαηννηθνλνκηθήο
ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλία, Γεκήηξηνο Γθίλνγινπ, αλαθέξζεθε
ζε δεηήκαηα θνζηνιφγεζεο, ν ινγηζηήο θαη ππ. Γηδάθησξ
Λνγηζηηθήο, Αζαλάζηνο Καξακπνχδεο παξνπζίαζε ην θνξνινγηθφ
θαη ινγηζηηθφ θαζεζηψο ζηηο ΜκΔ, ελψ ν ππ. Γηδάθησξ
Σξαπεδηθήο, Κσλζηαληίλνο Μνπηζηάλαο κίιεζε γηα ηελ επίδξαζε
ησλ θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. πληνληζηήο
ηεο εθδήισζεο ήηαλ ν Γεψξγηνο Γηνπβαλνχδεο, πνιηηηθφο
επηζηήκσλ, δηεζλνιφγνο.

Γηείζδπζε ειιεληθώλ επηρεηξήζεωλ ζηηο αγνξέο ηνπ
εμωηεξηθνύ
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.
Δλεκεξωηηθή
Δθδήιωζε «ΤΝΖΓΟΡΟ ΑΓΟΡΑ»
.
Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ &
Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο ζαο πξνζθαιεί ζηε ελεκεξσηηθή
εθδήισζε «ΤΝΖΓΟΡΟ ΑΓΟΡΑ» ηελ Σεηάξηε 16.12.2015
θαη ψξα 14:30 -16:30 Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, Αθαδεκίαο 1,
ακθηζέαηξν Κξαληδηψηε, Αζήλα. Ο «ΤΝΖΓΟΡΟ ΑΓΟΡΑ»
απνηειεί ζχγρξνλν «εξγαιείν» επηρεηξεκαηηθήο ππνζηήξημεο
θαη πξνζθέξεη ππεξεζίεο Help Desk ζηηο εμσζηξεθείο ειιεληθέο
επηρεηξήζεηο κέζσ Γηαδηθηπαθήο Πχιεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο
«ΑΓΟΡΑ».

Αλαθνίλωζε Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ
ζηηο Γηεζλείο Τπεξεζίεο & πλαιιαγέο ζην Παλεπηζηήκην
Μαθεδνλίαο
Σν ηκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ αλαθνηλψλεη ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ
ζηηο Γηεζλείο ρέζεηο θαη πλαιιαγέο, ην νπνίν ζα μεθηλήζεη ην
Φεβξνπάξην ηνπ 2016 θαη ζα δηαξθέζεη ηξία δηδαθηηθά εμάκελα.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 2310 891347, e-mail:
mes@uom.gr, site: www.eod.uom.gr
th

5 international young businessman congress
ν

Σν ηνπξθηθφ πξνμελείν αλαθνίλσζε ην 5 Γηεζλέο ζπλέδξην κε
ζέκα
«
young
businessman
congress»
πνπ
ζα
πξαγκαηνπνηεζεί
ζηηο
18-19
Γεθεκβξίνπ
ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο Σνπξθίαο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει. 2310254460, email.
selanik@ekonomi.gov.gr

Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο ζε
ζπλεξγαζία κε ην Manager’s Office δηνξγαλψλνπλ ζεκηλάξην κε
ζέκα «Γηείζδπζε ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηηο αγνξέο ηνπ
εμσηεξηθνχ» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σεηάξηε 16
Γεθεκβξίνπ 2015 ζηηο 15.30-19.30 ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ
νο
ηνπ ΔΒΔΘ (Σζηκηζθή 29. 2 φξνθνο).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει. 2310370132, email.
georgiou@eveth.gr

Δθαηό ρξόληα θηινμελίαο: Σα μελνδνρεία ηεο Θεζζαινλίθεο
(1914-2014)
H Έλσζε Ξελνδφρσλ Θεζζαινλίθεο θαη ν εθδνηηθφο νίθνο
University Studio Press ζαο πξνζθαιεί ζηελ Παξνπζίαζε βηβιίνπ
«Δθαηφ ρξφληα θηινμελίαο: Σα μελνδνρεία ηεο Θεζζαινλίθεο
(1914-2014)» ηνπ Βαζίιε Κνιψλα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο
16 Γεθεκβξίνπ 2015 θαη ψξα 19.00 ζην μελνδνρείν Makedonia
Palace (Αίζνπζα Αιέμαλδξνο II).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει. 2310227225, email.
info@epidirect.gr ,site. www.epidirect.gr
Δλεκεξωηηθή Δθδήιωζε ηεο Enterprise Greece «Κιάδνο
ηξνθίκωλ-πνηώλ» - «Κιάδνο δνκηθώλ πιηθώλ»
Ζ Διιεληθή Δηαηξεία Δπελδχζεσλ θαη Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ ΑΔEnterprise Greece δηνξγαλψλεη ελεκεξσηηθή εθδήισζε ζηηο 16
Γεθεκβξίνπ 2015 ζην Makedonia Palace γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ
θιάδνπ ηξνθίκσλ θαη ηνπ θιάδνπ δνκηθψλ πιηθψλ ζηηο αγνξέο
ησλ Ζλσκέλσλ Αξαβηθψλ Δκηξάησλ, ανπδηθήο Αξαβίαο, Κίλαο,
Νφηηαο Κνξέαο θαη Ρσζίαο θαζψο θαη γηα ην πξφγξακκα ησλ
δηεζλψλ εθζέζεσλ γηα ηα έηνο 2016.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει. 2310510047 θαμ.
2310510046 site. www.enterprisegreece.gr , email.
K.bouzos@enterprisegreece.gov.gr
Υξηζηνπγελληάηηθν Bazaar γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δξάζεο ηεο
ΑΡΗ
Ζ ΑΡΗ – Κνηλσληθή Οξγάλσζε Τπνζηήξημεο Νέσλ,
δηνξγαλψλεη Υξηζηνπγελληάηηθν Bazaar ηελ Κπξηαθή 13
Γεθεκβξίνπ 2015 ζην café-bar ΣΡΑΜΠΑΛΑ, Λένληνο νθνχ 20,
γηα λα ελεκεξψζεη ηνπο πνιίηεο θαη λα εληζρχζεη ην έξγν ηεο.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην Υξηζηνπγελληάηηθν Παδάξη,
αιιά θαη γηα ηηο ππφινηπεο δξάζεηο ηεο ΑΡΗ ζην ηει.
2310526150, email: infothes@arsis, site: www.arsis.gr.

Γεκηνπξγία ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο e-shop κε ηε
ρξήζε εξγαιείωλ αλνηθηνύ θώδηθα: ζύζηεκα δηαρείξηζεο
πεξηερνκέλνπ Joomla 2.5 θαη εθαξκνγήο ειεθηξνληθνύ
θαηαζηήκαηνο Virtuemart 2
To ΗΔΚΔΜ ΣΔΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ αλαθνίλσζε ην
ζεκηλάξην « Γεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο e-shop κε
ηε ρξήζε εξγαιείσλ αλνηθηνχ θψδηθα: ζχζηεκα δηαρείξηζεο
πεξηερνκέλνπ Joomla 2.5 θαη εθαξκνγήο ειεθηξνληθνχ
θαηαζηήκαηνο Virtuemart 2» κε δηάξθεηα 20 ψξεο πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 14-18 Γεθεκβξίνπ 2015. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει. 2310230813 , site.
www.iekemtee.gr

Κνηλή Γηακεηαθόκηζε
Ζ Γηεχζπλζε ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ επηζεκαίλεη ζηνπο εμαγσγείο θαη ηεισλεηαθνχο αληηπξνζψπνπο φηη φηαλ ζπκπιεξψλνπλ θαη
ππνβάιινπλ δηαζάθεζε εμαγσγήο εκπνξεπκάησλ κε πξννξηζκφ ρψξεο- ζπκβαιιφκελα κέξε γηα ην θαζεζηψο θνηλήο δηακεηαθφκηζεο
(Ννξβεγία, Διβεηία, Ληρηελζηάηλ, Ηζιαλδία, Π.Γ.Γ.Μ., Σνπξθία) ζηελ πξψηε ζέζε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ ηνλ ζσζηφ θσδηθφ «ΔU»
θαη φρη ηνλ θσδηθφ «ΔΥ» Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει. 2106987455 , site. www.gsis.gr

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή
ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο επίπισλ ISMOB 2016 ζηηο 12-17
Ηαλνπαξίνπ 2016 ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο Σνπξθίαο θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηηο εγθαηαζηάζεηο: TUYAP FAIR CONVENTION
AND CONGRESS Center. Σν Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία θαιχπηνπλ ην θφζηνο ηνπ μελνδνρείνπ 4 ή
5 αζηέξσλ γηα 2 λχρηεο κε πξσηλφ, ην θφζηνο κεηαθνξάο απφ ην
αεξνδξφκην πξνο ην μελνδνρείν θαη απφ ην μελνδνρείν πξνο ην
αεξνδξφκην θαη αληηζηξφθσο θαζεκεξηλά, δσξεάλ εηζηηήξην γηα
ηελ είζνδν ζηελ έθζεζε, ρξήζε αίζνπζαο VIP ηνπ εθζεζηαθνχ
θέληξνπ γηα επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο, δσξεάλ γεχκα ζηνλ
εθζεζηαθφ ρψξν.
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 Αηηάιεηα ηεο Σνπξθίαο
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή
ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο HOSPITALITY INDUSTRY
EQUIPMENT EXHIBITION ζηηο 13-16 Ηαλνπαξίνπ 2016 ζηελ
Αηηάιεηα ηεο Σνπξθίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο εγθαηαζηάζεηο:
Atalya Expo Center. Σν Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία θαιχπηνπλ ην θφζηνο ηνπ μελνδνρείνπ 4 ή
5 αζηέξσλ γηα 2 λχρηεο κε πξσηλφ, ην θφζηνο κεηαθνξάο απφ ην
αεξνδξφκην πξνο ην μελνδνρείν θαη απφ ην μελνδνρείν πξνο ην
αεξνδξφκην θαη αληηζηξφθσο θαζεκεξηλά, δσξεάλ εηζηηήξην γηα
ηελ είζνδν ζηελ έθζεζε.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 211 7000264-7, θαμ:
2110127466,
e-mail
:
info@etee.gr,
fairs@etee.gr,
site:www.etee.gr

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
ΚΔΡΝΑΜΔ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΓΡΔΒΔΝΑ
Πόιε: Γξεβελά
Ζκεξνκελία: 18-20 Γεθεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: πξντφληα πξσηνγελνχο ηνκέα, ηδηαίηεξα πξντφληα ηεο
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
Πιεξνθνξίεο: ηει: 2462085501, θαμ: 2462080310, e-mail:
nikebe@grevenanet.gr

Γηεζλείο Δθζέζεηο
ISMOB 2016
Πόιε: INSTABUL, TURKEY
Ζκεξνκελία: 12-17 Ηαλνπαξίνπ 2016
Δθζέκαηα: έπηπια ζαινληνχ, ηξαπεδαξίαο, κπάληνπ,
παηδηθνχ δσκαηίνπ & θαξέθιεο
Πιεξνθνξίεο: ηει. 2113000264-7, θαμ. 2110127466, ,
site: www.etee.gr , e-mail: info@etee.gr , fairs@etee.gr
TH

30 INTERNATIONAL CHILDREN BABY MATERNITY
INDUSTRY EXPO
Πόιε: INSTABUL, TURKEY
Ζκεξνκελία: 13-17 Ηαλνπαξίνπ 2016
Δθζέκαηα: παηδηθά, βξεθηθά, κεηξφηεηα, εγθπκνζχλε
Πιεξνθνξίεο: ηει: 2310254460 θαμ:2310254448 site
www.cbmexpro.com/en/turkey
th

27 INTERNATIONAL HOSPITALITY INDUSTRY
EQUIPMENT EXHIBITION
Πόιε: Antalya , TURKEY
Ζκεξνκελία: 13-16 Ηαλνπαξίνπ 2016
Δθζέκαηα: μελνδνρεηαθφο εμνπιηζκφο
Πιεξνθνξίεο: ηει: 2117000264-7, θαμ: 2110127466,
site: www.etee.gr , e-mail: info@etee.gr , fairs@etee.gr
DOOR FAIR TURKEY 2016
Πόιε: INSTABUL, TURKEY
Ζκεξνκελία: 14-17 Ηαλνπαξίνπ 2016
Δθζέκαηα: θνπθψκαηα, πφξηεο μχιηλεο, κεηαιιηθέο,
βηνκεραληθέο, απηφκαηεο θιπ
Πιεξνθνξίεο: ηει: 2117000264-7, θαμ: 2110127466
ZVON KOLOKOKOV
Πόιε : Μφζρα, Ρσζία
Ζκεξνκελία: 14-20 Ηαλνπαξίνπ 2016
Δθζέκαηα: εθθιεζηαζηηθά είδε
Πιεξνθνξίεο: http://zwonkolokolow.ru/
STEELFAB
Πόιε : άξηδα - αξηά - Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα
Ζκεξνκελία: 17 – 20 Ηαλνπαξίνπ 2016
Δθζέκαηα: κέηαιια, ράιπβαο, κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο
Πιεξνθνξίεο: ηει. +971-6-5770000 ,θαμ: +971-65770111,email: steel@expo-centre.ae

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
Β8 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
Ζ Β8 Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ απέζηεηιε
ην
κεληαίν
ελεκεξσηηθφ
δειηίν
επηρεηξεκαηηθήο
πιεξνθφξεζεο «Γλνπο Πξάηηε» γηα ηνλ Ννέκβξην 2015.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηθνηλσλνχλ κε : ηει: 210 3682766, θαμ: 210
3682771, e-mail: b08@mfa.gr, ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr .

SOUVENIR EXPO GREECE
Πόιε: METROPOLITAN EXPO, Αζήλα
Ζκεξνκελία: 13-17 Ηαλνπαξίνπ 2016
Δθζέκαηα: είδε ιατθήο ηέρλεο
Πιεξνθνξίεο: www.popularart.gr , www.tecnima-expo.gr

ΚΤΠΡΟ
Εήηεζε πλεξγαζίαο από Διιεληθή Δηαηξεία
Ζ επηρείξεζε Kalliotis Lift πνπ αζρνιείηαη κε ηελ παξαγσγή:
ζαιάκσλ αλειθπζηήξα, εκηαπηφκαησλ πνξηψλ αλειθπζηήξα ,
απηφκαησλ πνξηψλ αλειθπζηήξα, θνκβηνδφρσλ αλειθπζηήξα,
παλνξακηθψλ ζαιάκσλ αλειθπζηήξα δεηάεη ζπλεξγαζία κε
επηρεηξήζεηο κε ελεξγή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Δγθαηάζηαζε &
πληήξεζε Αλειθπζηήξσλ φπσο επίζεο θαη Γνκηθψλ
Καηαζθεπαζηψλ & Δκπνξίαο Τιηθψλ ζρεηηθά κε πξντφληα.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.
2310466533, email: sales@kaliotis.gr

2310466454

θαμ.

Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Λεπθσζία, απέζηεηιε
ζπλεκκέλν έγγξαθν κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ Γξαθείνπ
γηα ηελ θππξηαθή νηθνλνκία, ηηο δηκεξείο νηθνλνκηθέο θαη
εκπνξηθέο ζρέζεηο, ην ελεξγεηαθφ γίγλεζζαη θιπ. γηα ην
2014. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ
ΟΔΤ
ηεο
Διιάδαο
ζηε
Λεπθσζία
(www.agora.mfa.gr/cy93),email: ecocom-nikosia@mfa.grή
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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18/12/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΘΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΓΔΗΓΜΑΣΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΓΗΑ
ΜΟΡΗΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΖΛ. 2695360606
18/12/2015
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ
ΠΡΟΥΔΗΡΟ
ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 2313308765
21/12/2015 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ "ΑΝΔΓΔΡΖ ΓΗΩΡΟΦΖ ΜΟΝΑΓΑ
ΦΡΟΝΣΗΓΑ
ΖΛΗΚΗΩΜΔΝΩΝ
ΜΔ
ΤΠΟΓΔΗΟΤ
ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΤ
ΥΩΡΟΤ»ΣΖΛ. 2313302102
8/01/2016 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ: Α) ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΤΜΠΗΔΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ
ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΩΝ Β)ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ
ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΩΝ ΣΖΛ. 2695060920
11/01/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΣΖΛ. 2313323115
13/01/2016 ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΜΔ ΣΗΣΛΟ "ΤΜΦΩΝΗΑ - ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΘΔΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΟΤ
ΠΡΟΔΗΜΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΥΟΛΗΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ" ΣΖΛ. 2313317538
20/01/2016 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖΛ.
21069215552
22/03/2016 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΔΘΝΖ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ
ΣΔΥΝΗΚΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ,
ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΩΝ
ΚΑΗ
ΣΩΝ
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ,ΣΟΤ
ΑΚΣΗΝΟΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
ΣΖΛ.2313323115
29/03/2016 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΔΘΝΖ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ
ΣΔΥΝΗΚΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ,
ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΩΝ
ΚΑΗ
ΣΩΝ
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ, ΣΟΤ ΑΚΣΗΝΟΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΖΛ.
2313323115
05/04/2016 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΔΘΝΖ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ, ΟΠΣΗΚΟΤ ΚΑΗ
ΑΚΡΗΒΔΗΑ ΣΖΛ. 2313323115
12/04/2016 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΩΝ ΚΑΗ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΑΝΑΓΚΑΗΩΝ ΓΗΑ
ΣΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΜΔ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ
ΣΖΛ. 2313323115
10/05/2016 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΔΘΝΖ ΑΝΟΗΚΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΑΝΑΛΩΗΜΟΤ
ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΣΖΛ. 2313323115
24/05/2016 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΔΘΝΖ ΑΝΟΗΚΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΩΝ ΣΟ ΥΔΡΗ ΓΗΑ
ΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΣΖΛ. 2313323115
21/07/2016
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΓΗΔΘΝΖ
ΔΝΗΑΗΟ
ΑΝΟΗΚΣΟ
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΔΗΓΩΝ : ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΑΕΑ CPV: 331411142 ΣΖΛ.2321094294

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝ/ΚΖ
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΩΝ ΠΑΘΖΔΩΝ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΓΖΜΟ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ – ΔΤΟΜΟΤ

ΓΖΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ
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Δπηζθεθζείηε κέζω ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο www.veth.gov.gr

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

