Γεθέκβξηνο 2015

Σξεηο βηνηερλίεο θαηεβάδνπλ ξνιά, θαζεκεξηλά,
ζηε Θεζζαινλίθε
Γηα ηξεηο βηνηερλίεο ηεο Θεζζαινλίθεο αθνύγεηαη, θαηά
κέζν όξν, θαζεκεξηλά, ν ήρνο ηνπ ινπθέηνπ, θαζώο ηελ
ηξέρνπζα
ρξνληά
1.075
βηνηερληθέο
επηρεηξήζεηο
απνραηξέηεζαλ ηελ ελεξγό δξάζε. Σελ ώξα πνπ ε
αιπζίδα ηωλ ινπθέηωλ… καθξαίλεη, ν αξηζκόο ηωλ
επηρεηξήζεωλ
ηνπ
ρώξνπ
πνπ
έθαλαλ
έλαξμε
δξαζηεξηόηεηαο θηάλεη κόιηο ηηο 255, κεηωκέλνο έλαληη ηεο
πεξζηλήο ρξνληάο θαηά 33,4%. Σα κειαλά ζηνηρεία, πνπ
απνηππώλνπλ ηελ ζπλερή θαηάδπζε ζε απύζκελα λεξά
ηεο κηθξνκεζαίαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, πξνέξρνληαη από
ηα κεηξώα ηνπ Βηνηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο
θαη αθνξνύλ ην ρξνληθό δηάζηεκα 1 Ηαλνπαξίνπ έωο 16
Γεθεκβξίνπ ηνπ 2015, έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ πεξζηλνύ
δηαζηήκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα κέζα ζην 2015 ζηελ
αιπζίδα ηωλ θιεηζηώλ βηνηερληθώλ επηρεηξήζεωλ
πξνζηέζεθαλ άιινη 1.075 θξίθνη, όηαλ έλα ρξόλν λωξίηεξα
1.365 επηρεηξήζεηο δηεγξάθεζαλ από ηα κεηξώα ηνπ ΒΔΘ.
Παξά ην γεγνλόο όηη ν αξηζκόο ηωλ θεηηλώλ δηαγξαθώλ
είλαη κεηωκέλνο θαηά 21% έλαληη ηνπ 2014, θάζε άιιν
παξά πεξηζώξηα αηζηνδνμίαο ππάξρνπλ, δεδνκέλνπ όηη ε
ζπξξίθλωζε ζπλερίδεηαη κε έληνλνπο ξπζκνύο,
όηαλ
κάιηζηα ε απξνζπκία γηα έλαξμε δξαζηεξηόηεηαο ρηππάεη
‘θόθθηλν’. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ην 2015 ζε έλαξμε
πξνρώξεζαλ 255 επηρεηξήζεηο, ελώ θαηά ηα πεξζηλό
αληίζηνηρν δηάζηεκα 383 απνθάζηζαλ λα εληαρζνύλ ζηνλ
επαγγεικαηηθό ζηίβν. Από ην ζύλνιν ηωλ επηρεηξήζεωλ
(255) πνπ έθαλαλ έλαξμε ην 2015, νη 192 είλαη λέεο
επηρεηξήζεηο. Θα πξέπεη λα ζεκεηωζεί όηη ζην ζύλνιν ηνπ
2014 1.436 επηρεηξήζεηο πξνρώξεζαλ ζε δηαγξαθή, ελώ
ζε εγγξαθή 391.
‘Αδύλακνο θξίθνο’ νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο
Καη ηελ ηξέρνπζα ρξνληά νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο ήηαλ
απηέο, πνπ θαηά θύξην ξόιν, πιήξωζαλ βαξύηεξα ην
ηίκεκα ηεο θξίζεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ην δηάζηεκα
από 1 Ηαλνπαξίνπ έωο 16 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2015, 820
αηνκηθέο επηρεηξήζεηο δηεγξάθεζαλ από ηα κεηξώα ηνπ
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ΒΔΘ, ελώ έλα ρξόλν λωξίηεξα ν αξηζκόο άγγημε ηηο 1.036
αηνκηθέο επηρεηξήζεηο.
Σν νμύκωξν πάληωο (ιόγω ηνπ όγθνπ ηωλ δηαγξαθώλ) είλαη όηη
δπλακηθά παξνύζεο θαη ην 2015 είλαη νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο,
θαζώο έλαξμε έθαλαλ 181, ελώ ην 2014 ν αξηζκόο ηνπο έθηαλε ηηο
253. Υακέλεο ζηνλ αγώλα ηεο επηβίωζεο είλαη θαη νη νκόξξπζκεο
επηρεηξήζεηο θαζώο θέηνο έπαπζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο 191, ελώ
ην 2014 αλέζηεηιαλ ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπο 225.
Σελ πξωηηά ζηνπο ιόγνπο δηαγξαθήο θαη ην 2015 θαηέρνπλ νη
επηρεηξήζεηο πνπ θξίζεθαλ αζύκθνξεο κε ηνλ αξηζκό απηώλ λα
αγγίδεη ηηο 594, όηαλ έλα ρξόλν πξηλ έθηαζαλ ηηο 805. ε
πηώρεπζε νδεγήζεθαλ 18 επηρεηξήζεηο θαηά ηελ ηξέρνπζα
ρξήζε, ελώ ην 2014 θαηαγξάθεθαλ 25 επηρεηξήζεηο.
Π. Παπαδόπνπινο: Γελ δηαθαίλεηαη αλαζηξνθή ηνπ
αξλεηηθνύ θιίκαηνο
«Ζ αξλεηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην κηθξνκεζαίν
επηρεηξείλ, επξύηεξα, κεηαθξάδεηαη κέζα από ηηο εγγξαθέο θαη
δηαγξαθέο ηωλ βηνηερληώλ ηεο Θεζζαινλίθεο. Ο αξηζκόο ηωλ
ινπθέηωλ ηεο ηξέρνπζαο ρξνληάο είλαη αλακθίβνια κεγάινο, κε
απνηέιεζκα λα αλαξωηηέηαη θαλείο αλ ππάξρνπλ πεξηζώξηα θαη
γηα λέα, αιιά θαη γηα ην ηη κπνξνύκε λα πεξηκέλνπκε ην 2016.
Γπζηπρώο, δελ δηαθαίλεηαη κεηαζηξνθή ηνπ αξλεηηθνύ θιίκαηνο
πνπ επηθξαηεί» ζεκεηώλεη ν πξόεδξνο ηνπ ΒΔΘ Παλαγηώηεο
Παπαδόπνπινο, ππνγξακκίδνληαο όηη «ε αλειέεηε ιηηόηεηα, νη
ζπλερείο θνξνεπηδξνκέο θαη ε αλαζθάιεηα ζπξώρλνπλ ηελ
επηρεηξεκαηηθόηεηα ζε θαθνηξάραιν δξόκν, κε ειάρηζηα
πεξηζώξηα επηζηξνθήο». «Ζ αληνρή ηεο ειιεληθήο θνηλωλίαο έρεη
εμαληιεζεί, ε αγνξά έρεη ζηξαγγίζεη, ε αλππαξμία ξεπζηόηεηαο θαη
νη θεθαιαηαθνί έιεγρνη έρνπλ εθηξνρηάζεη ηελ πξαγκαηηθή
νηθνλνκία. Απηό νθείινπλ λα ην αλαγλωξίζνπλ θαη νη εηαίξνη καο,
βάδνληαο θξέλν ζηηο απαηηήζεηο ηνπο πνπ κόλν αλαζηάηωζε
πξνθαινύλ. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα γίλεη θνηλόο ηόπνο όηη ε
Διιάδα ζα κπνξέζεη λα κπεη ζε αλαπηπμηαθή ηξνρηά κόλν κε
ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο θαη όρη κε λέα νξηδόληηα κέηξα, πνπ
πάληα ζην επίθεληξν ηνπο έρνπλ ηνλ ηδηωηηθό ηνκέα» ηνλίδεη ν
πξόεδξνο ηνπ ΒΔΘ, επηζεκαίλνληαο όηη «δεηνύκελν είλαη ε
πνιηηηθή ζηαζεξόηεηα πνπ απνηειεί ηελ αλαγθαία πξνϋπόζεζε
ώζηε λα κελ πάεη ρακέλνο ν θόπνο όιωλ γηα ηελ αλαζύληαμε ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο ρώξαο».

Γηνξγάλωζε εκηλαξίωλ Τγηεηλήο
θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκωλ από ην Β.Δ.Θ
Σν Βηνηερληθό Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, ζηελ πξνζπάζεηά
ηνπ λα ζηεξίμεη ηηο επηρεηξήζεηο – κέιε ηνπ κε αληηθείκελν
εξγαζηώλ ηελ παξαγωγή, επεμεξγαζία θαη δηάζεζε ηξνθίκωλ
θαη ζε όζνπο εκπιέθνληαη κε ηε δηαρείξηζε ηξνθίκωλ κε
νηνδήπνηε ηξόπν θαηά ην ζηάδην ηεο δηαηξνθηθήο αιπζίδαο,
δηνξγαλώλεη εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα γηα ηηο «Βαζηθέο αξρέο
Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκωλ», ζύκθωλα κε ηελ
Τπνπξγηθή Απόθαζε ΤΑ.14708/10.08.2007/ΦΔΚ.1616/Β/
17.08.2007. ηόρνο ηωλ ζεκηλαξίωλ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο
πνηόηεηαο ζηελ παξαγωγή – ζπληήξεζε θαη δηάζεζε ηξνθίκωλ
κε αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία ηωλ θαηαλαιωηώλ , ζύκθωλα κε
ηνλ Καλνληζκό 852/2004 ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004 γηα ηελ πγηεηλή ηωλ
ηξνθίκωλ. Σα ζεκηλάξηα είλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 10 ωξώλ ην
θαζέλα θαη πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ αίζνπζα ζεκηλαξίωλ ηνπ
ΒΔΘ – Αξηζηνηέινπο 27, 4νο όξνθνο. Σν θόζηνο ζπκκεηνρήο
αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε 50 επξώ , πνζό ην νπνίν πξέπεη λα
θαηαβιεζεί ζπγρξόλωο κε ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο ζην
Οηθνλνκηθό
ηκήκα
ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ.
Απαξαίηεηε
πξνϋπόζεζε γηα ηα κέιε ηνπ ΒΔΘ είλαη ε ηακεηαθή
ηαθηνπνίεζή ηνπο , όζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ηεο εηήζηαο
ζπλδξνκήο ηνπο. Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο βξίζθεηαη αλαξηεκέλε
θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Β.Δ.Θ www.veth.gov.gr. Γηα
πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζύλεζηε ζην
ηκήκα
Βηνηερληθώλ
Θεκάηωλ
ηνπ
ΒΔΘ,
αξκόδηνο
θ..Γ.Γειεράηζηνο, ζην ηειέθωλν : 2310-241383 θαη ζην email:
sme-industry@veth.gov.gr.

Consulting project 2016
Αθνινπζώληαο ηε δηεζλή πξαθηηθή ην Γηεζλέο Παλεπηζηήκην
ε
πξνρωξάεη γηα 4 ρξνληά ζηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο «πκβνπιεπηηθήο Δξγαζίαο». Πξόθεηηαη γηα έλαλ
απνηειεζκαηηθό ηξόπν ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηωλ εηαηξηώλ θαη
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πνπ εμαζθαιίδεη ακνηβαία θέξδε. ηόρνο
ηνπ ελ ιόγω εθπαηδεπηηθνύ κεραληζκνύ είλαη ε άξξεθηε
ζύλδεζε ζεωξεηηθήο θαη πξαθηηθή γλώζεο πξνθεηκέλνπ ν
ζπνπδαζηήο λα έρεη ζθαηξηθόηεξε θαη πην εκπεξηζηαηωκέλε
θαηάξηηζε.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει. 2310807506/7, θαμ.
2310474520, careers@ihu.edu.gr.

Γηάζεζε εγρεηξηδίνπ Compasito , εγρεηξίδην εθπαίδεπζεο
ζηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα γηα παηδηά
Ζ ΑΡΗ- Κνηλωληθή Οξγάλωζε Τπνζηήξημεο Νέωλ πξνωζεί
ζηαζεξά εδώ θαη ρξόληα ηελ εθπαίδεπζε ζηα αλζξώπηλα
δηθαηώκαηα ζε ζπλεξγαζία κε ζρνιεία θαη εθπαηδεπηηθέο
δηεπζύλζεηο πξωηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Ζ ΑΡΗ πινπνηεί από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2014 ην πξόγξακκα
« Γξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο λέωλ ζηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα
κέζω ηωλ εθπαηδεπηηθώλ εγρεηξηδίωλ Compass & Compasito».
Καηά ην αθαδεκαϊθό έηνο 2014-2015 έλα δίθηπν ζηειερώλ θαη
εζεινληώλ ηεο ΑΡΗ , εθπαηδεπκέλωλ ζηε ρξήζε εγρεηξηδίωλ
Compass & Compasito πξαγκαηνπνίεζαλ 70 παξεκβάζεηο γηα
ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα ζε 30 ζρνιεία πξωηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηε ζπκκεηνρή 900 παηδηώλ
θαη λέωλ από ηνλ Ηαλνπάξην έωο ηνλ Ηνύλην ηνπ 2015, ζηε
Θεζζαινλίθε. Σέινο μεθηλά ε δηάζεζε ηνπ εγρεηξηδίνπ
Compasito ζηα ειιεληθά δεκόζηα ζρνιεία, δηεπζύλζεηο
πξωηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, βηβιηνζήθεο
θαη θνξείο. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απνζηείινπλ ζην
info thes@arsis.gr ζπκπιεξωκέλε ηε θόξκα πνπ βξίζθεηαη
αλαξηεκέλε ζην www.arsis.gr κε ζέκα «εθδήιωζε
ελδηαθέξνληνο
γηα
ην
εγρεηξίδην
Compasito»
(http://arsis.gr/diathesi-tou-egchiridiou-compassito-egchiridioekpedefsis-sta-anthropina-dokeiomata-gia-pedia/ ) . ην έξγν
ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Ηζιαλδία ην Ληρλελζηάηλ θαη ηε
Ννξβεγία ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δίκαζηε όινη
πνιίηεο» ην νπνίν είλαη κέξνο ηνπ ζπλνιηθνύ Υξεκαηνδνηηθνύ
Μεραληζκνύ ηνπ ΔΟΥ γηα ηελ Διιάδα γλωζηνύ ωο ΔΔΑ
Grants.Γηαρεηξηζηήο Δπηρνξήγεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ην
Ίδξπκα Μπoδνζάθε. ηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε
ελδπλάκωζε ηεο θνηλωλίαο ηωλ πνιηηώλ ζηε ρώξα καο θαη ε
ελίζρπζε ηεο θνηλωληθήο δηθαηνζύλεο, ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο
βηώζηκεο αλάπηπμεο.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: ΑΡΗ- Κνηλωληθή Οξγάλωζε
Τπνζηήξημεο
Νέωλ
ΣΖΛ.
2310526150
,
EMAIL.
infothes@arsis.gr
Πξνθήξπμε Τπνηξνθηώλ πξνο Έιιελεο Αθαδεκαϊθνύ Έηνπο
2016-2017
.
Σν Ίδξπκα Χλάζε έρνληαο ζηαζεξά ηελ παηδεία ωο έλα από ηνπο
βαζηθνύο ππιώλεο δξάζεο ηνπ, αλαθνίλωζε ζηηο 15 Γεθεκβξίνπ
2015 ηα πξνγξάκκαηα ππνηξνθηώλ πξνο Έιιελεο αθαδεκαϊθνύ
έηνπο 2016-2017. Πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεωλ κέρξη 1
Φεβξνπαξίνπ 2016. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο:
contact@onassis.org

Ζιεθηξνληθή Πιαηθόξκα WIN EURASIA Automation
Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηηο Γηεζλείο Δπηρεηξεκαηηθέο
Γξαζηεξηόηεηεο
Σν Σκήκα Οξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Μαθεδνλίαο αλαθνίλωζε ηελ έλαξμε ππνβνιήο αηηήζεωλ ζην
πξόγξακκα κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ Γηεζλείο Δπηρεηξεκαηηθέο
Γξαζηεξηόηεηεο. Αηηήζεηο ππνβάιινληαη έωο 18 Ηαλνπαξίνπ
2016.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει. 2310891585 , site
http://mib.ode.uom.gr , www.facebbok.com/mib.uom.

rd

3 innovation forum 2016
To Money Show θαη ην Σερλνινγηθό Portal «ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ»
δηνξγαλώλνπλ ζην πιαίζην ηνπ ‘’Money Show Athens 2016’’ ην
rd
«3 innovation forum 2016» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 8-10
Ηαλνπαξίνπ 2016 ζην μελνδνρείν Υίιηνλ ζηελ Αζήλα.
Γηα
πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο
:
www.obi.gr
,
www.greekinnovationforum.eu

Ζ WIN EURASIA Automation έλα θαηλνηόκν εξγαιείν , απνηειεί
ην ζεκείν ζπλάληεζεο ηωλ θαηαζθεπαζηηθώλ εηαηξεηώλ, είλαη
έηνηκν λα ππνδερηεί ηνπο επηζθέπηεο ηνπ κεηαμύ 17-20 Μαξηίνπ
2016. Ζ WIN EURASIA Automation θέξλεη θνληά ηνπο βαζηθνύο
άμνλεο ηωλ θαηαζθεπαζηηθώλ εηαηξεηώλ ππό ην πξίζκα ηνπ
Otomasyon Eurasia, electrotech Eurasia , Materials Handling
Eurasia & Hydraulic&Pneumatic Eurasia. Aπό ηα θαιώδηα ζηελ
ηερλνινγία πδξαπιηθώλ ζπζηεκάηωλ, ηερλνινγία κεηάδνζεο
θίλεζεο ζην ινγηζκηθό , ξνκπνηηθνύο βξαρίνλεο ζε
απηνκαηνπνηεκέλα πεξνλνθόξα, ην WIN EURASIA Automation
παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο ιύζεηο ζε όιεο ηηο εηαηξίεο θάηω από ηελ
ίδηα «ζηέγε».
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει. +902123346900, email: hfturkey@euromsg.net.
Γηεζλείο Γηαγωληζκνί Διαηνιάδνπ
Αλαθνηλώζεθαλ νη Γηεζλείο Γηαγωληζκνί Διαηνιάδνπ ζην Λνλδίλν
Ο
«8 Αξηζηείνλ 2016»: α) Γηαγωληζκόο πνηόηεηαο ειαηνιάδνπ
2016 , β) δηαγωληζκόο ζπζθεπαζίαο ειαηνιάδνπ 2016.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο:
www.aristionawards.co.uk/el/formes-simmetochis/

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Διιελνηνπξθηθό Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλώηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνύλ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή
ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο Door Fair Turkey 2016 ζηηο 14-17
Ηαλνπαξίνπ 2016 ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο Σνπξθίαο θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηηο εγθαηαζηάζεηο: Instabul Expo Center. Σν
Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηνξγαλώηξηα εηαηξία
θαιύπηνπλ ην θόζηνο ηνπ μελνδνρείνπ 4 ή 5 αζηέξωλ γηα 2
λύρηεο κε πξωηλό, ην θόζηνο κεηαθνξάο από ην αεξνδξόκην
πξνο ην μελνδνρείν θαη από ην μελνδνρείν πξνο ην αεξνδξόκην
θαη αληηζηξόθωο θαζεκεξηλά, δωξεάλ εηζηηήξην γηα ηελ είζνδν
ζηελ έθζεζε.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 211 7000264-7, θαμ:
2110127466,
e-mail
:
info@etee.gr,
fairs@etee.gr,
site:www.etee.gr

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζην Σόθπν ηεο Ηαπωλίαο
Σν EU-Japan Centre for Industrial
Cooperation ζε
ζπλεξγαζία κε ηε δηνξγαλώηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνύλ
επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο κε ζέκα
Nanotech ( Ναλνηερλνινγία) ζηηο 27 έωο 29 Ηαλνπαξίνπ 2016
ζην Σόθπν ηεο Ηαπωλίαο.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. +32 (0)2 2820042, θαμ:
+32
(0)2
2820045,e-mail:
a.perna@eu-japan.eu
,website:http://www.japan-greece-business.gr/#!japan-greecebusiness-mission/cr5h / http://www.eu-japan.eu/detail-businessprogrammes/NANOTECH-Cluster-SME-Mission

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
AGROTICA
Πόιε: Γηεζλήο Έθζεζε Θεζζαινλίθεο
Ζκεξνκελία: 28-31 Ηαλνπαξίνπ 2016
Δθζέκαηα: γεωξγηθά κεραλήκαηα, εμνπιηζκόο , εθόδηα
Πιεξνθνξίεο: : ηει. 2310 291201 / 2310 291142, fax: 2310
291692, email: detrop@helexpo.gr site : www.helexpo.gr

Γηεζλείο Δθζέζεηο
MEDIFOOD
Πόιε : Σδέληα, ανπδηθή Αξαβία
Ζκεξνκελία: 18 – 20 Ηαλνπαξίνπ 2016
Δθζέκαηα: θιάδνο ηξνθίκωλ
Πιεξνθνξίεο: ηει. 00966126673211 / 00966550045514
,θαμ: 00966126673211,email: Elliott@micearabia.net,site:
www.micearabia.net
ε

56 Έθζεζε international Garment Fair
Πόιε: Νέν Γειρί, Ηλδία
Ζκεξνκελία: 20-22 Ηαλνπαξίνπ 2016
Δθζέκαηα: ζρέδηα θαη ηάζεηο ζηε βηνκεραλία ελδπκαζίαο
Πιεξνθνξίεο:
site:
www.indiaapparefair.com
MEUBLE PARIS
Πόιε : Παξίζη, Γαιιία
Ζκεξνκελία: 22 – 26 Ηαλνπαξίνπ 2016
Δθζέκαηα: έπηπια
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.maisonobjet.com/en/paris/pages/meuble-paris
SIGEP 2016
Πόιε : Ρίκηλη , Ηηαιία
Ζκεξνκελία: 23 – 27 Ηαλνπαξίνπ 2016
Δθζέκαηα: παγωηά, δαραξνπιαζηηθή, δύκεο, αξηνπνηία,
κπηζθόηα, θαθέο, ζνθνιάηα, θαθάν, πίηζα, δπκαξηθά,
πξώηεο ύιεο, δηάθνξα βαζηθά πξνϊόληα, κεραλήκαηα
Πιεξνθνξίεο: ηει. +302111042100, site:
www.antaeustravel.com , http://bit.ly/1W1iqxh
th

28 INTERNATIONAL SERAMIC, BATHROOM,
KITCHEN FAIR
Πόιε: INSTABUL, TURKEY
Ζκεξνκελία: 23-27 Ηαλνπαξίνπ 2016
Δθζέκαηα: θεξακηθά πιαθίδηα, κπάλην, θνπδίλα
Πιεξνθνξίεο: ηει: 2310254460 θαμ:2310254448 site:
http://www.unicera.com.tr/en/index.php
th

20
EAST
MEDITERRANEAN
INTERNATIONAL
TOURISM AND TRAVEL EXHIBITION
Πόιε: INSTABUL, TURKEY
Ζκεξνκελία: 28-31 Ηαλνπαξίνπ 2016
Δθζέκαηα: ηνπξηζκό & ηαμίδηα αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ
Πιεξνθνξίεο: ηει: 2310254460 θαμ:2310254448 site:
www.emittistanbul.com

ε

3 ΔΞΠΟΣΡΟΦ & ΔΛΛΖΝΔ ΠΑΡΑΓΩΓΟΗ
Πόιε : Οιπκπηαθό Κέληξν Ξηθαζθίαο, Διιεληθό Αζήλα
Ζκεξνκελία: 29 Ηαλνπαξίνπ - 01 Φεβξνπαξίνπ 2016
Δθζέκαηα: ηξόθηκα θαη πνηά, εκπόξην, εμνπιηζκόο θαη ππεξεζίεο
θιάδνπ
Πιεξνθνξίεο: ηει. 210 9610135, fax: 210 3644285, site :
www.expotrof.gr

Εήηεζε πλεξγαζίαο
Σν Δκπνξηθό & Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ αλαθνηλώλεη
ζηα κέιε ηνπ θαη ζε θάζε ελδηαθεξόκελν όηη ε αλαθεξόκελε ζηε
ζπλέρεηα ειιεληθή επηρείξεζε , επηζπκεί λα επηθνηλωλήζεη κε
ειιεληθέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζέζεη ηα πξνϊόληα/ ηηο ππεξεζίεο
ηεο, ή λα αληηπξνζωπεπζεί ζηελ ειιεληθή αγνξά.
ΔΛΛΑΓΑ
ΔΛΤΣΡΟΝ
Γ/ΝΖ 28 ΗΧΝΗΑ ΜΤΡΝΖ ΣΖΛ. 2106923476, ΦΑΞ. 6981409
EMAIL. elytron@hotmail.com
ΖΜ/ΝIA ΔΠΗΣΟΛΖ 16/10/2015 ΑΡ. Π. Δ. 14018
ΔΜΠΟΡΗΑ &ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΛΤΜΜΑΣΧΝ , ΚΟΤΡΣΗΝΧΝ,
ΜΑΞΗΛΑΡΗΧΝ, ΔΗΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ , ΑΝΑΚΑΗΝΗΔΗ
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ , ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ ΠΗΣΗΧΝ

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΗΑΠΩΝΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ & Δκπνξηθώλ Τπνζέζεωλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Σόθπν, καο ελεκεξώλεη όηη
ζηελ
ειεθηξνληθή
δηεύζπλζε
www.japan-greecebusiness.gr/#!japan-food-market/ct5r ππάξρεη θαηάινγνο
εγθεθξηκέλωλ ειιεληθώλ εξγαζηεξίωλ ηξνθίκωλ θαη πνηώλ
ζηελ Ηαπωλία.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζην Σόθπν (www.agora.mfa.gr/jp70 ), email:
ecocom-tokyo@mfa.gr
ή
ηελ
ηζηνζειίδα
ηνπ
ΒΔΘwww.veth.gov.gr
ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ & Δκπνξηθώλ Τπνζέζεωλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Ληζζαβώλα, απέζηεηιε ην
ελεκεξωηηθό δειηίν Οηθνλνκηθώλ θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ
εηδήζεωλ ηεο Πνξηνγαιίαο , γηα ηνλ κήλα Ννέκβξην 2015.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο
ζηε
Ληζζαβώλα
(www.agora.mfa.gr/pt102),email:ecocom-lisbon@mfa.gr ή
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘwww.veth.gov.gr .

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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29/12/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ Δ
ΔΡΓΟΛΑΒΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΟΤ 424
ΓΝΔ ΣΖΛ. 2310381080
29/12/2015
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ
ΠΡΟΥΔΗΡΟ
ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΗΓΧΝ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΖΛ. 2695360606
08/01/2016 ΠΡΟΚΛΖΖ ΓΗΑ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΟΝ
ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΖΛ. 2313325504
11/01/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΠΡΟΘΔΔΧΝ ΜΑΣΟΤ ΣΖΛ. 2132088750
19/01/2016 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΔΚΜΗΘΧΖ ΟΗΚΟΠΔΓΟΤ ΔΠΗ ΣΖ ΟΓΟΤ ΒΔΛΗΑΡΗΟΤ 2 ΣΟ
ΒΟΛΟ ΣΖΛ.2421351157
ε
21/01/2016 ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ : 7
ΔΣΖΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΔΝΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ VRV ΣΟ
ΚΣΗΡΗΟ ΣΟΤ ΓΗΚΑΣΗΚΟΤ ΜΔΓΑΡΟΤ ΑΘΖΝΧΝ (ΔΦΔΣΔΗΟ) ΣΖΛ.
2105272204
21/01/2016 ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ: 3ε
ΔΣΖΗΑ
ΤΝΣΖΡΖΖ
ΔΠΗΒΛΔΦΖ
&
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
ΣΧΝ
ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
& ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΟ ΓΗΚΑΣΗΚΟ ΜΔΓΑΡΟ ΑΘΖΝΧΝ (ΔΦΔΣΔΗΟ) ΣΖΛ.
2105272204
25/01/2016
ΓΖΜΟΗΟ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΓΗΔΘΝΖ
ΑΝΟΗΥΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ
ΥΧΡΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΣΖΛ. 2521350222
25/01/2016 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΣΟΤ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ
ΒΟΛΟΤ ΣΖΛ. 2421351157
26/01/2016 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΔΘΝΖ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΣΟΗΜΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ
ΗΓΗΟΚΔΤΑΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΚΡΑΣΗΚΟΤ ΜΟΝΟΠΧΛΗΟΤ ΝΑΡΚΧΣΗΚΧΝ ΣΖΛ.
2132161736
29/01/2016 ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΚΓΟΖ ΚΑΗ ΓΗΔΚΠΔΡΑΗΧΖ ΣΟΤ
ΠΔΡΗΟΓΗΚΟΤ "ΑΣΤΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ" ΣΖΛ. 2106845062
30/01/2016 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΔΘΝΖ
ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΛΟΟΣΑΠΖΣΑ,
ΤΝΘΔΣΗΚΟΤ ΣΑΠΖΣΑ(ΣΑΡΣΑΝ), ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΚΑΘΗΜΑΣΧΝ ΚΑΗ
ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ
(Γ.Α.Κ.) ΣΖΛ. 2310679172
10/02/2016 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΗΓΧΝ ΚΤΛΗΚΔΗΟΤ ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ (ΜΔΧ
ΔΚΔΜ) Ν. ΑΣΣΗΚΖ, ΒΟΗΧΣΗΑ, ΚΟΡΗΝΘΗΑ, ΑΡΓΟΛΗΓΑ (ΠΛΖΝ
ΦΟΛΗΑΣΟΔΗΓΧΝ) ΚΑΗ ΔΤΒΟΗΑ ΣΖΛ. 2107675444

424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
"ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ"
ΠΚΜ ΠΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ
"ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ"
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΒΟΛΟΤ
"ΑΥΗΛΛΟΠΟΤΛΔΗΟ"
ΚΣΗΡΗΑΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ Α.Δ.

ΚΣΗΡΗΑΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ Α.Δ.

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΓΡΑΜΑ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΒΟΛΟΤ
"ΑΥΗΛΛΟΠΟΤΛΔΗΟ"
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΚΑΗ
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ
ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ - ΤΚΔΧΝ

ΔΗΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ
ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΡΑΣΟΤ

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.

