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Απνλεκήζεθαλ ηα βξαβεία Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο
2014 ηνπ ΒΔΘ ζε ηέζζεξηο επηρεηξήζεηο ηεο
Θεζζαινλίθεο
Δλίζρπζαλ ηελ εμσζηξέθεηα ηνπο, επέλδπζαλ ζηελ θαηλνηνκία
θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ζπλέρηζαλ λα αλζίζηαληαη ζην ρξφλν.
Ο ιφγνο γηα ηέζζεξηο επηρεηξήζεηο ηεο Θεζζαινλίθεο, πνπ
βξαβεχηεθαλ
ζην
πιαίζην
ησλ
‘Βξαβείσλ
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ΒΔΘ’.
Πξφθεηηαη γηα έλα λέν ζεζκφ πνπ εγθαηλίαζε ην Βηνηερληθφ
Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο κε αηρκή ηνπ δφξαηνο
επηρεηξήζεηο – κέιε ηνπ πνπ ηελ πεξαζκέλε ρξνληά, θάησ
απφ αληίμνεο ζπλζήθεο, θαηάθεξαλ λα επηηχρνπλ ζεηηθέο
επηδφζεηο ζηεξίδνληαο ηελ νηθνλνκία θαη ηελ απαζρφιεζε.
«Βξαβεχνπκε επηρεηξήζεηο πνπ φρη κφλν θαηάθεξαλ λα
πεηχρνπλ ζεηηθέο επηδφζεηο, αιιά ζηελ πην δχζθνιε ζηηγκή
ηεο ρψξαο ζηήξημαλ ηελ εζληθή νηθνλνκία θαη ηελ
απαζρφιεζε. Απηή ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα βξαβεχνπκε, ηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ απνηειεί ην φρεκα γηα ηελ αλάπηπμε
απηνχ ηνπ ηφπνπ, πνπ άληεμε ζηελ θξίζε, πνπ παξνπζίαζε
ζεηηθά απνηειέζκαηα, πνπ επέδεημε απνηειεζκαηηθφηεηα, πνπ
δηεζλνπνίεζε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο, πνπ επέλδπζε ζηελ
θαηλνηνκία, πνπ ηα θαηάθεξε, παξά ηελ πςειή, απμαλφκελε
θαη ζπζζσξεπκέλε θνξνινγηθή επηβάξπλζε, ηε ζεκαληηθή
κείσζε ηεο θαηαλάισζεο, ηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο, ηελ
πηζησηηθή ζπξξίθλσζε» ηφληζε θαηά ηελ νκηιία ηνπ, ζηελ
εθδήισζε γηα ηελ απνλνκή ησλ βξαβείσλ, ν πξφεδξνο ηνπ
ΒΔΘ, Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο ππνγξακκίδνληαο «νη δηθέο
ηνπο ηζηνξίεο – αιιά θαη νη ηζηνξίεο ρηιηάδσλ άιισλ
ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ θαηαθέξλνπλ λα επηβηψλνπλ
απέλαληη ζηελ θξίζε – ιεηηνπξγνχλ φια απηά ηα ρξφληα σο
πεγή έκπλεπζεο θαη αηζηνδνμίαο».
Ο πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ επηζήκαλε φηη ην επηρεηξείλ θαη δε ην
κηθξνκεζαίν, απνηειεί ηελ θηλεηήξην δχλακε γηα ηε κεηάβαζε
ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζηελ επφκελε εκέξα, γηα ηελ
νηθνδφκεζε ελφο πγηνχο κνληέινπ αλάπηπμεο, πνπ ζα
δεκηνπξγήζεη βηψζηκεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζα επηηξέςεη ηελ
απνθαηάζηαζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ πνιηηψλ.
ην πιαίζην απηφ ν θ. Παπαδφπνπινο ππνγξάκκηζε φηη
απαηηείηαη ε κεηαηφπηζε ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, απφ ην
δφγκα ηεο ζθιεξήο ιηηφηεηαο ζηελ θαηεχζπλζε ησλ
δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ησλ αλαπηπμηαθψλ
παξεκβάζεσλ, ε ψζεζε ζηελ αλάπηπμε, κε γελλαίεο
πνιηηηθέο γηα ηε ζηήξημε ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ ηδησηηθνχ
ηνκέα θαη αιιαγή πιεχζεο ζην κέησπν ηεο θνξνινγίαο, ε
δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε πεγέο
ρξεκαηνδφηεζεο, κε αληαγσληζηηθφ θφζηνο.
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Οη βξαβεύζεηο
Σν βξαβείν Καηλνηνκίαο απνλεκήζεθε ζηελ επηρείξεζε
Computer Systems
Ζ επηρείξεζε έθαλε ηα πξψηα ηεο βήκαηα ην 2008 σο
εξγαζηήξην επηζθεπήο θνξεηψλ ππνινγηζηψλ. Ηδξπηήο ηεο ν
ειεθηξνληθφο κεραληθφο Παλαγηψηεο Καξπδφπνπινο. Μαδί κε
ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ πινπνηνχλ εξεπλεηηθά έξγα κε ηε
ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο ΔΔ ζε ηερλνινγίεο
αηρκήο φπσο είλαη ε αλάθηεζε δεδνκέλσλ θαη νη κέζνδνη
επηζθεπήο εμαξηεκάησλ BGA (πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φιεο
ηηο ζπζθεπέο πςειήο ηερλνινγίαο θαη ιφγσ ζρεδηαζηηθήο
αζηνρίαο παξνπζηάδνπλ κεγάιν αξηζκφ βιαβψλ).
Σν βξαβείν Δμαγωγηθήο Γξαζηεξηόηεηαο απνλεκήζεθε
ζηελ εηαηξεία ηακάηεο Πξνίθαο ΑΔ.
Ζ εηαηξεία ηακάηεο Πξνίθαο ΑΔ βξίζθεηαη ζην νρφ,
παξάγεη παξαδνζηαθά ηπξνθνκηθά πξντφληα πςειψλ
πξνδηαγξαθψλ. Ζ εηαηξεία ηακάηεο Πξνίθαο ΑΔ
αθνινπζψληαο πηζηά ηε βαξηά ηεο θιεξνλνκηά, ζε κία
ηδηαίηεξα δχζθνιε πεξίνδν θαη αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία
ηεο εμσζηξέθεηαο θαηφξζσζε ην 2014 λα δηπιαζηάζεη ηηο
εμαγσγέο ηεο έλαληη ηνπ 2013 έρνληαο πιένλ παξνπζία ζε
Γεξκαλία, Αγγιία, Οιιαλδία, Ηηαιία αιιά θαη ζηηο ρψξεο ηνπ
Κφιπνπ.
Σν βξαβείν Δπηρείξεζε - Παξάδνζε πνπ αθνξά ζηελ
επηρείξεζε πνπ άληεμε ζην ρξόλν απνλεκήζεθε ζηελ
‘Παπαγεωξγίνπ’
Ζ ηζηνξία ηεο επηρείξεζεο παξαδνζηαθψλ γιπθψλ θνπηαιηνχ,
καξκειάδσλ, ινπθνπκηψλ θαη άιισλ παξαδνζηαθψλ
δαραξσδψλ πξντφλησλ ‘Παπαγεσξγίνπ’ μεθηλά ην 1926 φηαλ
ν ηερλίηεο δαραξσδψλ Λάδαξνο Παπαγεσξγίνπ αλνίγεη ην
δηθφ ηνπ θαηάζηεκα-εξγαζηήξην ζηελ θαξδηά ηεο
Θεζζαινλίθεο, ζηελ νδφ Αγίνπ Μελά. Γέθα ρξφληα αξγφηεξα,
κε ηε δήηεζε ζπλερψο λα απμάλεηαη,
ε επηρείξεζε
επεθηείλεηαη θαη απνθηά ππνθαηάζηεκα ζηελ νδφ
Μνλαζηεξίνπ. ήκεξα ε εηαηξεία έρεη πεξάζεη ζηα ρέξηα ηεο
ηξίηεο γεληάο. Ο Λάδαξνο θαη ν Γεκήηξεο Παπαγεσξγίνπ
πξνζπαζνχλ λα ζπληαηξηάζνπλ ην ζήκεξα κε ην ρζεο,
παξακέλνληαο ζηαζεξνί θαη ζπλεπείο ζηελ παξάδνζε θαη ζην
φξακα ηνπ ηδξπηή ηεο επηρείξεζεο.
Σν εηδηθό βξαβείν απνλεκήζεθε ζηε ΓΔΘ – Helexpo
Ζ ζπκβνιή ηεο, απφ ην 1926 κέρξη θαη ζήκεξα, ζηελ ειιεληθή
νηθνλνκία θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο Θεζζαινλίθεο θαη θαη΄
επέθηαζε ηεο Βφξεηαο Διιάδαο είλαη δηαρξνληθή θαη
αλακθηζβήηεηε.
Μέγαο ρνξεγφο ηεο εθδήισζεο, ήηαλ Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο,
ρνξεγνί ε ΓΔΘ- Helexpo θαη ε Αηηηθφ Μεηξφ θαη
ππνζηεξηθηέο ε ACS θαη ε grafis..

ΒΔΘ: Αλαγθαία γηα ηελ αγνξά ε ξεπζηόηεηα

Γηνξγάλωζε εκηλαξίωλ Τγηεηλήο
θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκωλ από ην Β.Δ.Θ

Εσηηθήο ζεκαζίαο γηα ην επηρεηξείλ ραξαθηεξίδεη ηε ξεπζηφηεηα
ν πξφεδξνο ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο
(ΒΔΘ) Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο, ππνγξακκίδνληαο φηη ε
αηθληδηαζηηθή απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο
λα ζηακαηήζεη λα απνδέρεηαη ηα ειιεληθά νκφινγα σο ελέρπξν
γηα ηελ παξνρή ξεπζηφηεηαο ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο, απφ ηηο
11 Φεβξνπαξίνπ δεκηνπξγεί λέα πξνβιήκαηα.

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.

«Ζ ελ ιφγσ θίλεζε ζηέιλεη έλα ερεξφ κήλπκα πξνο ηελ
ειιεληθή θπβέξλεζε φηη, ρσξίο κεηαξξπζκίζεηο θαη
νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, δελ ππάξρεη ξεπζηφηεηα. Σα
βάζαλα ηεο ρψξαο δελ θαίλεηαη λα έρνπλ ηέινο. Σα θελά θαη νη
αζάθεηεο ηεο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζείηαη δεκηνπξγνχλ
λεπξηθφηεηα. Γπζηπρψο ε αγνξά έρεη κπεη ζε κία παξαηεηακέλε
ρεηκέξηα λάξθε» ζεκεηψλεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ
ππνγξακκίδνληαο φηη ε πξνεηδνπνηεηηθή βνιή ηεο ΔΚΣ δελ
απνθιείεηαη λα είλαη κφλνλ ε αξρή.

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.

«Σα ηειεπηαία ρξφληα νη κηθξνκεζαίνη ηεο αγνξάο πνπ
απνηεινχκε ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο κεζαίαο ηάμεο,
παιεχνπκε κε ηελ αλαζθάιεηα θαη ηελ αβεβαηφηεηα. Παξά ηηο
δπζθνιίεο πξνζπαζνχκε λα επηβηψζνπκε, σζηφζν ρσξίο ηελ
νξηζηηθνπνίεζε πξνγξάκκαηνο δαλεηνδφηεζεο ηεο ρψξαο θαη
ηελ θάιπςε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ
ζπζηήκαηνο ην κέιινλ θαληάδεη πεξηζζφηεξν απφ πνηέ
δνθεξφ» ηνλίδεη ν θ. Παπαδφπνπινο, θαηαιήγνληαο φηη κέηξα
θαη πινπνίεζε ππνζρέζεσλ κε ζπλνδνηπφξν ηελ έιιεηςε
ξεπζηφηεηαο δελ πξφθεηηαη λα επηηεπρζνχλ.

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

ΖΜΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο (MedDiet)
γηα εζηηαηόξηα
Σν Δπηκειεηήξην Μεζζελίαο, ζπλεξγαδφκελν κε κία δηαθξαηηθή
επηζηεκνληθή νκάδα 13 θνξέσλ απφ 6 κεζνγεηαθέο ρψξεο
(Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Αίγυπτο, Λίβανο και Τυνησία),
δεκηνχξγεζε έλα θνηλφ πξφηππν πνηφηεηαο Μεζνγεηαθήο
Γηαηξνθήο (MedDiet) γηα εζηηαηφξηα, ην νπνίν ζχληνκα
αλακέλεηαη λα θαηνρπξσζεί ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο,
θηινδνμψληαο λα εμαπισζεί ζηαδηαθά ε εθαξκνγή ηνπ θαη
πέξα απφ ηε Μεζφγεην.Σν «ήκα Πνηφηεηαο Μεζνγεηαθήο
Γηαηξνθήο MedDiet», απεπζχλεηαη ζε εζηηαηφξηα πνπ
ιεηηνπξγνχλ θαζφια λφκηκα θαη έρνπλ ή ζθνπεχνπλ λα
απνθηήζνπλ πξνθίι κεζνγεηαθνχ εζηηαηνξίνπ, κε ζηφρν λα
ππνζηεξίμεη ηα εζηηαηφξηα πνπ παξέρνπλ απζεληηθή
Μεζνγεηαθή Γηαηξνθή, κέζσ ηεο απφδνζεο ζε απηά ηνπ
ήκαηνο Πνηφηεηαο, θαζψο θαη λα ηα πξνβάιιεη ζε ηνπηθφ,
πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη δηαθξαηηθφ επίπεδν, αλαγλσξίδνληαο
θαη επηβξαβεχνληαο ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ πξνψζεζε ηεο
γλήζηαο
Μεζνγεηαθήο
γαζηξνλνκίαο
θαη
πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο. Σν «ήκα Πνηφηεηαο Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο
MedDret» πεξηιακβάλεη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα
ηεξνχλ ηα εζηηαηφξηα γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ήκαηνο θαζψο θαη
ην ζχλνιν ησλ νδεγηψλ, δηαδηθαζηψλ θαη απαηηήζεσλ ειέγρνπ
θαη πηζηνπνίεζεο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: Δπηκειεηήξην Μεζζελίαο
(πιαηεία 23εο Μαξηίνπ, 24100 Καιακάηα), ηει.: 27210 622Ί2
62218, 62200,
email: info@messinianchamber.gr,
projects@messinianchamber.gr,
site: www.med-diet.eu,
www.messinianchamber.gr

ΔΛΛΖΝΟΕΑΜΠΗΑΝΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ
Σν Διιελν - Εακπηαλφ Δπηκειεηήξην έρνληαο ήδε θιείζεη
έμη κήλεο δσήο, θαηαβάιεη κεγάιε πξνζπάζεηα ζην λα
δεκηνπξγήζεη ηηο ζπλζήθεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα
βνεζήζεη ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζην δξφκν ηεο
εμσζηξέθεηαο. Έηζη, ζην ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα
χπαξμήο ηνπ έρεη θαηαθέξεη ηα αθφινπζα πξάγκαηα:
-Δπηθνηλσλία θαη επίηεπμε ζπκθσληψλ κε φια ηα ζεζκηθά
φξγαλα ηνπ θξάηνπο ηεο Εάκπηαο, πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα
ή έκκεζα κε ηελ εγθαηάζηαζε ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ή
ηελ πξνψζεζε ειιεληθψλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ζηε
Εάκπηα.
-πλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην ηεο Εάκπηαο (UNZA) γηα
ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο ζηε Εάκπηα.
- Γεκηνπξγία ηνπ πιαηζίνπ δεκηνπξγίαο ρψξνπ ππνδνρήο
ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηε Λνπζάθα {πξσηεχνπζα ηεο
Εάκπηαο), φπνπ ζα ιεηηνπξγεί σο ζεξκνθνηηίδα.
Γη

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο : ηει: 210 6714553, fax:
2106714570, email: info@hzc.gr, site: www.hzc.gr

ε

8 Δθδήιωζε ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΤΠΔΤΘΤΝΟΣΖΣΑ
Ζ Διιεληθή Δηαηξία Γηνηθήζεσο Δπηρεηξήζεσλ Σκήκα
ε
Μαθεδνλίαο (εεδε)
δηνξγαλψλεη ηελ 8
Δθδήιωζε
ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΤΠΔΤΘΤΝΟΣΖΣΑ κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε
ηνπ Γηθηχνπ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ηελ Σεηάξηε 18
Φεβξνπαξίνπ 2015 θαη ψξα 20:00 ζην Ξελνδνρείν THE
εο
MET, 26 Οθησβξίνπ 48.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθδήισζε: ηει
2310 553318 – 2310 553319, email: kalevra@kalevra.gr

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
FOODEX
Πόιε : Μεηξφ χληαγκα, Αζήλα
Ζκεξνκελία: 2 – 4 Μαξηίνπ 2015
Δθζέκαηα:
παξνπζίαζε
θαη
παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ
Πιεξνθνξίεο : ηει. 210 9245577 ,
email: v.yannikos@verticom.gr

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
H Interteks Uluslararasi Fuarcilik A.S. ζε ζπλεξγαζία κε ην
αξκφδην Τπνπξγείν ηεο Σνπξθίαο πξαγκαηνπνηνχλ
επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο «BEAUTY
AND CARE», ε νπνία δηαξθεί 3 κέξεο (12 – 15 Μαξηίνπ
2015) θαη πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν
Istanbul Congress Center & Luitfi Kirdar Rumeli Exhibition
Cente,
θαζψο θαη επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο κε
επηρεηξεκαηίεο ηεο Σνπξθίαο.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
ζην
site:
www.guzellikvebakim.com , θαμ: 2112 686845, e-mail :
secretary@grtrchamber.org

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία
κε ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή
απνζηνιή ζηα πιαίζηα ησλ εθζέζεσλ ISTANBUL WINDOW
2015, ISTANBUL GLASS EXPO 2015, ISTANBUL DOOR
EXPO 2015 θαη SPECIAL SECTION ALUMINIUM ζηηο 11
έσο 14 Μαξηίνπ 2015.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 211 7000264-7, θαμ:
2117409283, e-mail : info@etee.gr , fairs@etee.gr , website :
www.etee.gr

πψιεζε

ειιεληθψλ

Εεηήζεηο
Σν Δκπνξηθφ & Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ
αλαθνηλψλεη ζηα κέιε ηνπ θαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν φηη νη
αλαθεξφκελεο ζηε ζπλέρεηα ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη
επηρεηξήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ, επηζπκνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ
κε ειιεληθέο, πξνθεηκέλνπ λα ζπλεξγαζηνχλ ζηνπο ηνκείο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ θάζε δήηεζε.
ΔΛΛΑΓΑ
KOUPAS MOTORS
Γ/ΝΖ: ΓΗΑΝΝΗΣΧΝ 110 54627 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΣΖΛ: 2310619035 email:info@koupasmotors.com
Web site: www.koupasmpotors.com
ΖΜ/ΝΗΑ ΔΠΗΣΟΛΖ: 30-01-2015 ΑΡ.ΠΡΧΣ. Β.1462
ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΓΟΖ
ΗΥΤΟ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΞΑΔΡΗΜΟΤ ΔΝΓΗΑΦΔΡΔΣΑΗ
ΓΗΑ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΔΛΛΖΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΔ.
ΑΗΓΤΠΣΟ
ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΚΑΨΡΟ
ΣΖΛ: (+202) 27952036 27948482 Fax: (+202) 2790684
Email: ecocom-cairo@mfa.gr
ΖΜ/ΝΗΑ ΔΠΗΣΟΛΖ: 16-01-2015 ΑΡ.ΠΡΧΣ.B.596
ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΗΑ-ΠΛΔΚΣΖΡΗΟΤ
ΑΝΑΕΖΣΑ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟ ΔΣΑΗΡΟ ΓΗΑ ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΧΝ
ΓΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΣΟΤ ΣΖΝ ΑΗΓΤΠΣΟ
ΗΡΑΝ

Δθζέζεηο ζηoλ θόζκν
METAL WOARKING, MOULD, AUTOMATION AND
WELDING TECHONOLOGIES
Πφιε : κχξλε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 5-8 Μαξηίνπ 2015
Δθζέκαηα: Μεραλήκαηα Δπεμεξγαζίαο κεηάιισλ,
Ζιεθηξνθηλεηήξεο, Καινχπηα, Λακαξίλεο, Τδξαπιηθά θαη
Πλεπκαηηθά ζπζηήκαηα
Πιεξνθνξίεο:Σει.2310254460,site:www.3tfuari.com/indexen
g.php, email:selanik@economi.gov.tr
INTERNATIONAL WINDOWS FAIR
Πόιε : Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία : 11 – 14 Μαξηίνπ 2015
Δθζέκαηα : παξάζπξν, γπαιί, πφξηεο θαη πξνθίι
Πιεξνθνξίεο : www.istanbulpencrerefuari.com
EXHIBITIONS & CONFERENCES FOR SOUTH – EAST
EUROPE
Πόιε : φθηα, Βνπιγαξία
Ζκεξνκελία : 11 – 13 Μαξηίνπ 2015
Δθζέκαηα : δηαρείξηζε απνβιήησλ & αλαθχθισζε,
ελεξγεηαθή απφδνζε
Πιεξνθνξίεο : ηει: +359/32 512 900, 886792943, email:
office@viaexpo.com , site: www.viaexpo.com

SAIPA WHEEL MANUFACTURING COMPANY
Γ/ΝΖ: ΚΜ 18 FATH ROAD SAZEH GOSTAR
IND.COMPLEX TEHRAN 13871-13812
ΣΖΛ: (+98(21) 46899416 Email: commercial@kswco.com
Web site: www.kswco.com
ΖΜ.ΝΗΑ ΔΠΗΣΟΛΖ: 13-01-2015 ΑΡ.ΠΡΧΣ. Β.412
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑΗ ΝΑ ΔΗΑΓΟΤΝ ΒΑΛΒΗΓΔ ΓΗΑ ΔΛΑΣΗΚΑ
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΚΑΗ ΕΤΓΟΤ ΑΚΡΗΒΔΗΑ
ΟΤΓΓΑΡΗΑ
Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Heves County
ζηελ Οπγγαξία καο ελεκεξψλεη φηη ε εηαηξεία ZF Hungary LTD
αλαδεηά πξνκεζεπηέο ζην ρψξν ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο
θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ:
Υχηεπζε αινπκηλίνπ θαη κεηαιινηερλίαο ,ζηδήξνπ θαη ράιπβα,
ζθπξειάηεζε
θαη
κεραλνπξγεία,
κεηαηξνπή
ζε
άμνλεο/εξγαιεία/ζπκπιέθηε, κεραληθά εξγαιεία, θχιιν
κνξθνπνίεζεο κεηάιινπ – ζθξάγηζε, θνπή αθξηβείαο, βαζχ
ζρέδην.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: +36-30/749-5381, +3620/517-9290,
email:
sandor.file@hkik.hu
,
mark.becskei@hkik.hu

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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20/2/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ 1/15 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΑΝΑΓΔΗΞΖ
ΤΝΔΡΓΔΗΟΤ
ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΖ ΑΝΧΣΑΣΖ ΓΗΑΚΛΑΓΗΚΖ
ΥΟΛΖ ΠΟΛΔΜΟΤ. ΣΖΛ: 2310 472603
25/2/2015 ΑΡΗΘ. ΓΗΑΚ 4Γ/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΗ
«ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΓΔΤΜΑΣΧΝ» ΣΖΛ: 2413504379
26/2/2015 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΑΔΡΟΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΣΟΤ
ΚΡΑΣΗΚΟΤ
ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΔ
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ,
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ,
ΚΔΡΚΤΡΑ, ΡΟΓΟΤ, ΥΑΝΗΧΝ ΚΑΗ ΚΧ. ΣΖΛ: 210-8947112
26/2/2015 ΑΡΗΘ. ΓΗΑΚ Νν 40 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ( ΒΡΔΦΗΚΧΝ ) ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ. ΣΖΛ:
2313 317511
10/3/2015 ΑΡΗΘ. ΓΗΑΚ 07/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΜΔ ΚΟΠΟ ΣΖ ΤΝΑΦΖ ΤΜΦΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ( ΒΔΛΟΝΔ ΑΗΜΟΓΗΑΛΤΖ –
ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ) THΛ. 2103483163
16/3/2015
ΑΝΟΗΥΣΟ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΟΤ CAD/PAD. ΣΖΛ : 2108705015
17/3/2015 ΑΡΗΘ. ΓΗΑΚ. 4/2015 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΗΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΔΣΑΔΧΝ
ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΣΖ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΜΔ ΣΑ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΑΝΑΛΧΗΜΑ
ΤΛΗΚΑ ΜΔ ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΖ ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ ΤΝΟΓΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ
ΔΝΑ ΔΣΟ. ΣΖΛ: 2521-350222
24/3/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ 4/2015 ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΑΝΣΗΧΝ ΜΗΑ
ΥΡΖΔΧ. ΣΖΛ : 210-4592592
24/3/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ 044 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΤΡΗΟΤ ΚΟΝΔΡΒΑ.
ΣΖΛ:210-3483163
27/3/2015
ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ.
1/2015
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ
ΓΖΜΟΗΟ
ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΝΧΝ
ΤΛΗΚΧΝ ΔΚΣΤΠΧΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ (TONER)
30/3/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ 5/2015 ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑΦΟΡΧΝ
ΥΖΜΗΚΧΝ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΧΝ. ΣΖΛ : 210-4592592
2/4/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ 6/2015 ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ
ΑΓΓΔΗΟΓΡΑΦΗΑ. ΣΖΛ : 210-4592592
3/4/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ 11/2015 ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΠΗΓΔΜΧΝ. ΣΖΛ:
210-4592592

ΑΝΧΣΑΣΖ ΓΗΑΚΛΑΓΗΚΖ ΥΟΛΖ
ΠΟΛΔΜΟΤ, ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ
ΜΔΡΗΜΝΑ

21/4/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ Γ3/2015 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ «ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΧΝ
ΣΔΣ» ΣΖΛ: 23213-51298

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΡΡΧΝ

Γ.Ν ΛΑΡΗΑ « ΚΟΤΣΛΗΜΠΑΝΔΗΟ –
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΔΗΟ»
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ
ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ «ΘΖΔΑ»

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ

ΣΕΑΝΔΗΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ «ΘΖΔΑ»
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ

ΣΕΑΝΔΗΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ
ΣΕΑΝΔΗΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ
ΣΕΑΝΔΗΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ

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.

