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Φεβξνπάξηνο 2015

Καηλνηνκία & Πξόζβαζε ζε Γηεζλείο Αγνξέο γηα ηηο
ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Πώο ην Enterprise Europe
Network - Hellas κπνξεί λα βνεζήζεη

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
e-mail : sme-industry@veth.gov.gr.

Μ

Με λέεο - πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο - ππεξεζίεο πνπ
επηθεληξψλνληαη
ζηηο
αλάγθεο
δηεζλνπνίεζεο
θαη
θαηλνηνκίαο ησλ ειιεληθψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ
μεθίλεζε ηελ 1/1/2015 ε λέα πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ηνπ
Enterprise Europe Network - Hellas, κέινπο ηνπ νκψλπκνπ
επξσπατθνχ δηθηχνπ επηρεηξεκαηηθήο ππνζηήξημεο. Σν
δίθηπν έρεη ήδε ππνζηεξίμεη πεξηζζφηεξεο απφ 450
ζπκθσλίεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο θαη έρεη βξαβεπζεί γηα ηηο
ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο.

Μ

Μέζσ ηνπ δηθηχνπ, νη κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο
κπνξνχλ λα ιάβνπλ εμαηνκηθεπκέλε θαη δσξεάλ
ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζρεηηθά κε: πξφζβαζε ζε
δηεζλείο αγνξέο θαη εθκεηάιιεπζε επηρεηξεκαηηθψλ
επθαηξηψλ δηεζλψο, δηακφξθσζε επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ
κεηαθνξά θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ ζηελ αγνξά θαη
δηαρείξηζε δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, δηαρείξηζε θαηλνηνκίαο,
δηακφξθσζε επξσπατθψλ πνιηηηθψλ θαη λνκνζεζίαο ζε
εμεηδηθεπκέλα δεηήκαηα, ζπκκεηνρή ζε επηρεηξεκαηηθέο
απνζηνιέο θαη ζπλαληήζεηο, πιεξνθφξεζε γηα ηξέρνληα
εζληθά θαη επξσπατθά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα.

Π

Παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ, ην Enterprise Europe
Network - Hellas εμαθνινπζεί λα ππνζηεξίδεη φζεο
επηρεηξήζεηο αιιά θαη εξεπλεηηθνχο νξγαληζκνχο αλαδεηνχλ
ζπλεξγαζίεο εκπνξηθέο (π.ρ. εηζαγσγή λένπ πξντφληνο
ζηελ εγρψξηα αγνξά ή εμαγσγή ζε δηεζλείο αγνξέο),
ηερλνινγηθέο (π.ρ. πξνψζεζε ή δήηεζε κηαο λέαο
ηερλνινγίαο απφ θαη πξνο ην εμσηεξηθφ) ή εξεπλεηηθέο (π.ρ.
ππνβνιή πξφηαζεο ζε επξσπατθφ εξεπλεηηθφ πξφγξακκα).
Ζ πξνψζεζε απηψλ ησλ αλαδεηήζεσλ γίλεηαη κέζσ
ζπγθεθξηκέλσλ εθδειψζεσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαληήζεσλ
εληφο θαη εθηφο Διιάδαο (επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο,
εθδειψζεηο δηκεξψλ ζπλαληήζεσλ θιπ) αιιά θαη κέζσ ηεο
ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ επξσπατθνχ δηθηχνπ.

Γη

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο
ηνπ Enterprise Europe Network κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε
κε ηελ θα. Καηεξίλα Σδηηδηλνχ, Γηεπζχληξηα Γηεζλψλ
ρέζεσλ ΒΒΔ, ηει: 2310 539817 εζση. 206, fax: 2310
541491, email: k.tzitzinou@sbbe.qr).

Παξάηαζε ζπγθεληξωηηθώλ θαηαζηάζεωλ
Με ζθνπφ ηελ ειάθξπλζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ησλ ινγηζηψλ, ε
Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ Καηεξίλα αββαΐδνπ
αλαθνηλψλεη φηη ζα δνζεί παξάηαζε έσο ηελ 30ε επηεκβξίνπ
2015 ηεο ππνβνιήο ησλ θαηαζηάζεσλ πειαηψλ-πξνκεζεπηψλ
ηνπ έηνπο 2014. Μάιηζηα, ζρεηηθά κε ηηο θαηαζηάζεηο πειαηψλ –
πξνκεζεπηψλ έηνπο 2015, ε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ
Δζφδσλ αλαθνηλψλεη φηη ζα πξνρσξήζεη, θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο
θαη δηαβνχιεπζεο κε φια ηα ζσκαηεία ησλ ινγηζηψλ, ζε
βειηηψζεηο ηνπ ηξφπνπ ππνβνιήο ησλ ελ ιφγσ θαηαζηάζεσλ,
πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην δηνηθεηηθφ θφζηνο ζηηο επηρεηξήζεηο
θαη λα δηεπθνιπλζεί ην έξγν ησλ ινγηζηψλ.
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Ζ

«1 ΤΝΑΝΣΖΖ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΓΗΚΣΤΩΝ ΚΑΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ»

A discovering Network
Σν δίθηπν A Discovering Network asbl (ADN) είλαη έλα κε
θεξδνζθνπηθφ δίθηπν πνιηηψλ πνπ ζηεξίδεηαη ράξε ζηελ
εζεινληηθή ζπκκεηνρή θαη ζηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε ηνπ
πνιηηηζκνχ, ηεο δηαηξνθήο, ηεο γαζηξνλνκίαο θαη ησλ ληφπησλ
κεζνγεηαθψλ πξντφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κε
εδψδηκσλ εηδψλ θαη ησλ παξαδφζεσλ. Ξεθίλεζε απηφ ην
ηαμίδη απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν, θαη ζηνρεχεη λα αιιάμεη
ηελ εηθφλα ησλ ειιεληθψλ θαη θππξηαθψλ πξντφλησλ ζην
εμσηεξηθφ
θαη
λα
πξαγκαηνπνηήζεη
εθδειψζεηο
επαηζζεηνπνίεζεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο, νη εθδειψζεηο θαη ηα
ζρέδηα δηέπνληαη απφ απηή ηε θηινζνθία, ελψ ζα
δεκηνπξγεζνχλ ζπλέξγεηεο κε φιε ηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ
θαη κε παξάγνληεο δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ.

Ο Πξφεδξνο θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πλδέζκνπ
ε
Διιήλσλ εκπφξσλ ηεο δηαζπνξάο, ζαο πξνζθαινχλ ζηελ «1
πλάληεζε εκπνξηθψλ δηθηχσλ θαη παξαγσγψλ» γηα ηελ
ράξαμε λέσλ ζηξαηεγηθψλ πξνψζεζεο ειιεληθψλ πξντφλησλ,
ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηεο «Γηεζλνχο
Δθζέζεσο ΓΔΣΡΟΠ 2015» ζηε Θεζζαινλίθε, ην άββαην,
28 Φεβξνπαξίνπ 2015 ζην πλεδξηαθφ θέληξν «Νηθφιανο
Γεξκαλφο» Αίζνπζα Α, θαη ώξα 19:00κκ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο : ηει: 2109310786,
6975714845,
fax:
0035224611066,
site:
www.seletrope.com.gr

«ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΞΑΓΩΓΔ : ΠΡΟΟΡΗΜΟ ΡΩΗΑ,
ΝΔΑ ΠΡΟΣΤΠΟ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ»

Ο ηζηφηνπνο www.adiscovcringnetwork.eu δίλεη ηε δπλαηφηεηα
ζηηο εηαηξείεο θαη ηηο ππεξεζίεο λα θαηαζηήζνπλ ηα πξντφληα
ηνπο γλσζηά ζην θνηλφ. Αξρηθά γηα ηα ειιεληθά θαη ηα
θππξηαθά πξντφληα, ν ηειηθφο ρξήζηεο ηνπ ηζηφηνπνπ έρεη ζηε
δηάζεζή ηνπ έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν θαη κία
απνηειεζκαηηθή πιαηθφξκα γηα λα βξίζθεη εχθνια, κε έλα
κφλν θιηθ, Έιιελεο εκπφξνπο θαη ειιεληθά πξντφληα ζην
Βέιγην, γηα λα κνηξάδεηαη ηα επξήκαηά ηνπ θαη λα ηνπο
ζηεξίδεη. ηνρεχεη λα αλαδεηήζεη Διιεληθά Πξντφληα θαη ζε
άιιεο ρψξεο. Σν 2015 μεθίλεζε ηελ εμεξεχλεζε ζε Οιιαλδία,
Διβεηία, Γαιιία, Λνπμεκβνχξγν θαη Αγγιία. Έρεη δεκηνπξγεζεί
ζρεηηθή Σξάπεδα Πιεξνθνξηψλ. Ζ δηαδξαζηηθφηεηα είλαη έλα
θαίξηαο ζεκαζίαο ζηνηρείν ηνπ λένπ ηζηνηφπνπ, ζηνλ νπνίν
κπνξεί ν ηειηθφο ρξήζηεο λα αλεβάζεη ειιεληθά επξήκαηα,
δεκηνπξγψληαο κία δηαδηθηπαθή βηβιηνζήθε πξνζβάζηκε ζε
φινπο. Δπίζεο, ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο κνλαδηθνχ
δηθηχνπ πνπ ζα ζπγθεληξψλεη ηξία θχξηα ζηνηρεία: ηνπο
εκπφξνπο, ηα πξντφληα θαη ηνπο θαηαλαισηέο. Σν ζθεπηηθφ
είλαη ε δηαζχλδεζε αηφκσλ, ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ε
απφ θνηλνχ ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο. Δπίζεο, ην 2014 μεθίλεζε
δεηιά θαη ηελ πξψηε ηνπ θηιαλζξσπηθή πξνζπάζεηα πνπ ζα
ζπλερηζηεί θαη ην 2015.

Ζ A CERT Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο ΑΔ
δηνξγαλψλεη ζην πιαίζην ηεο DETROP εκεξίδα κε ζέκα:
«Πηζηνπνίεζε θαη Δμαγωγέο : Πξννξηζκόο Ρωζία, Νέα
Πξόηππα θαη Καλνληζκνί», ην
άββαην
28
Φεβξνπαξίνπ 2015, 11.00 πκ πλεδξηαθό Κέληξν Ν.
Γεξκαλόο. Θα κηιήζνπλ Ρψζνη θαη Έιιελεο εηδηθνί, γηα ηηο
Δμαγσγέο ζηε Ρσζία θαη γηα Νέα Πξφηππα θαη Καλνληζκνχο
ζηνλ Σνκέα ηεο Πηζηνπνίεζεο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο : ηει: 2310210777, fax:
2310210417, email: secretariat@a-cert.org, site: www.acert.org

ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΩΝ CHINA IMPORT MALLS OF FOOD
AND BEVERAGES
To Διιελνθηλεδηθφ
Δπηκειεηήξην σο αξκφδηνο ζεζκηθφο
θνξέαο
γηα
ηελ
αλάπηπμε
ηεο
ειιελνθηλεδηθήο
επηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο έρεη ζέζεη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ην
CIMF, ηα εκπνξηθά θέληξα ηνπ νπνίνπ βξίζθνληαη ζε
θεληξηθέο θηλεδηθέο πφιεηο θαη πξνζθέξνληαη γηα ηηο ειιεληθέο
εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ σο κφληκα
εθζεζηαθά θέληξα. Απεπζχλνληαη ηφζν ζηνπο Κηλέδνπο
θαηαλαισηέο (ιηαλεκπφξην) φζν θαη ζην ρνλδξεκπφξην. Σελ
εθπξνζψπεζε ηεο ελ ιφγσ δξάζεο έρνπλ αλαιάβεη γηα ηελ
Διιάδα θαη ηα ειιεληθά πξντφληα νη εηαηξείεο - κέιε ηνπ
Διιελνθηλεδηθνχ Δπηκειεηεξίνπ «δηέμνδνο ηερληθή» θαη
«Sinotrading & Operations». Ζ παξνπζίαζε ηνπ ελ ιφγσ
project ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σξίηε 3 Μαξηίνπ 2015 θαη
ψξα 17:30 απφ ηνλ αλαπ. Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ CIMF θ. Jay
Zhang, ζην Athens Direct Club, Δξκνχ 44, Αζήλα, 5°
φξνθνο. Πξφθεηηαη γηα κία πξψηεο ηάμεσο επθαηξία λα
ηνπνζεηεζνχλ ηα ειιεληθά πξντφληα ζηα ξάθηα ησλ θηλεδηθψλ
Malls, λα γίλνπλ γλσζηά ζην επξχηεξν θαηαλαισηηθφ θνηλφ
θαη λα πνπιεζνχλ κε ην ρακειφηεξν νηθνλνκηθφ ξίζθν, κε
πξνζηηζέκελε αμία αιιά θαη κε πνιιά θίλεηξα πξνο ηηο
ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο : ηει: 6932900255, email:
stamatina.markou@gmail.com

ηνηρεία επηθνηλωλίαο: A Discovering Network asblwww.adiscoveringnetwork.eu, discovergreekbe@gmail.com.

Δθδήιωζε αθηεξωκέλε ζηελ «ΑΜΤΜΩΝΖ»
Σε

Σε

Γεπηέξα
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2015

ζην
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πφξ

κία ζπλαπιία αθηεξσκέλε ζην Κέληξν

Φξνληίδαο
Γηψξγνο

«Ακπκψλε»
Νηαιάξαο,

.

Γιπθεξία,

πκκεηέρνπλ
Λαπξέληεο

Μαραηξίηζαο, Κψζηαο Μαθεδφλαο, Πάλνο Μνπδνπξάθεο, Νίθνο
Εηψγαιαο, Βαζίιεο Καδνχιεο, Μηράιεο Σδνπγαλάθεο. Ώξα
έλαξμεο: 21.00. Γεληθή Δίζνδνο : 12 επξψ.

«Δθαξκνγή νδεγηώλ ΑΣΔΥ ζηε βηνκεραλία ηξνθίκωλ»
Ζ Acmon Systems ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ergonomia ζην πιαίζην ηεο δηεζλνχο έθζεζεο αξηνπνηίαο θαη δαραξνπιαζηηθήο ARTOZA
2015 ζαο πξνζθαινχλ ζην εκηλάξην πνπ δηνξγαλψλνπλ κε ζέκα: «Δθαξκνγή νδεγηψλ ΑΣΔΥ ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ», ην άββαην
28 Φεβξνπαξίνπ 2015 θαη ψξα 10:00 πκ ζην πλεδξηαθφ Κέληξν METROPOLITAN EXPO, Αζήλα. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηελ εθδήισζε παξαθαινχκε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ Acmon Systems: 22620 31405.

3ν Παλειιήλην πλέδξην πγθόιιεζεο
CONSTRUCTION & STEEL STRUCTURE
Παξαζθεπή 20 Μαξηίνπ 2015, Ακθηζέαηξν Maroussi Plaza

Το Το 3ν Παλειιήλην πλέδξην πγθφιιεζεο «ελψλεη» φινπο ηνπο

επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ ησλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ ηερλνινγίεο θνπήο, δηακφξθσζεο, ζπγθφιιεζεο ή
δξαζηεξηνπνηνχληαη εκπνξηθά ζηνλ θιάδν, ζηα πιαίζηα κηαο
πιαηθφξκαο αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο θαη δηεζλνχο δηαδηθηχσζεο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 210 6617777, fax:
2106617778,
email:
ilivanou@boussias.com
,
site:
www.boussiasconferences.gr

Επιτειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τοσρκίας
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή
ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο «ISTANBUL JEWELERY SHOW» ζηηο 12
έωο 15 Μαξηίνπ 2015.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 211 7000264-7, θαμ:
2117409283, e-mail : info@etee.gr , fairs@etee.gr , website :
www.etee.gr

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
Έθζεζε ΓΑΜΟ – ΒΑΠΣΗΖ Αλ. Μαθεδνλίαο & Θξάθεο
Πόιε : ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ «ΑΠΟΣΟΛΟ ΜΑΡΓΤΡΖ»,
Καβάια
Ζκεξνκελία: 28-30 Μαξηίνπ 2015
Δθζέκαηα: Δίδε γάκνπ θαη βάπηηζεο
Πιεξνθνξίεο : ηει. 211 8002733 , , 6948237127, 6982881670,
site: www.ekthesigamou.gr.

Δθζέζεηο ζηνλ θόζκν
ARTISANART
Πόιε : Βξπμέιιεο, Βέιγην
Ζκεξνκελία: 12 – 15 Μαξηίνπ 2015
Δθζέκαηα: δηαθφζκεζε , ηξφθηκα, πνηά
Πιεξνθνξίεο: site: www.artisanart.be
CNR ENERGY ISTANBUL
Πόιε : Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 14 – 22 Μαξηίνπ 2015
Δθζέκαηα: ελέξγεηα θαη ηερλνινγία πεξηβάιινληνο
Πιεξνθνξίεο: www.cnrenergyistanbul.com.
KOREA PAVILION IN CeBIT 2015
Πόιε : Hanover, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 16 – 20 Μαξηίνπ 2015
Δθζέκαηα: IT & ηειεπηθνηλσλίεο
Πιεξνθνξίεο: ηει: 210 6561596, 2106544181, fax: 210 6543508,
email: kotraath@gmail.com
HOUSEWARES & GIFT FAIR
Πόιε : Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 18 – 21 Μαξηίνπ 2015
Δθζέκαηα: είδε νηθηαθήο ρξήζεο θαη δψξα
Πιεξνθνξίεο: site: www.cnrexpo.com
FOODSERVICE SUPPLIERS EXPO TURKEY
Πόιε : Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία.
Ζκεξνκελία: 25 – 28 Μαξηίνπ 2015
Δθζέκαηα: ηξφθηκα
Πιεξνθνξίεο: ηει. 2310-254460, θαμ.2310-254448 , e-mail :
Selanik@ekonomi.gov.tr , ,site : www.cnredtexpo.com
HORECA 2015
Πόιε : Σίξαλα, Αιβαλία
Ζκεξνκελία: 27 – 29 Μαξηίνπ 2015
Δθζέκαηα: εμνπιηζκφο μελνδνρείσλ, εζηηαηνξίσλ θαη θαθέ
Πιεξνθνξίεο: ηει 212 100 4102, e-mail : info@kremlianna.gr

ΓΔΣΡΟΠ 2015/ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΟ ΕΤΘΟ – ΑΒΒΑΣΟ
28.02.15
ε

η ηε θεηηλή 24 ΓΔΣΡΟΠ 2015 / 26.02.15 – 01.03.15, ην
Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κ & Γ Μαθεδνλίαο ηεο Έλσζεο
Διιήλσλ Υεκηθψλ νξγαλψλεη ην άββαην 28.02.15 ,
10.00- 15.00 ζην πλεδξηαθφ Κέληξν Ησάλλεο Βειιίδεο
( Αίζνπζα Αιέμαλδξνο) εθδήισζε κε ηίηιν « ΖΜΔΡΗΓΑ
ΓΗΑ ΣΟ ΕΤΘΟ». Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
www.polkarag.gr/FILES/drf/beer.pdf & ζην ζπληνληζηή
ηεο Ζκεξίδαο Αληηπξφεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο
Κ Κ & Γ Μαθεδνλίαο ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθψλ θν.
ηέθαλν Γσγάθν, ηει: 6938768467.

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
ΗΧΑΝΝΖ ΓΔΧΡΓΑΚΑΚΖ
Γ/λζε: Μαγλεζίαο 77 16232 Βχξσλαο
Σει: 6974369800. Email: i.georgakakis@yahoo.gr
Ζκ/λία Δπηζηνιήο: 03-02-2015, Αξ.πξση. Β.19362
Ο ελδηαθεξφκελνο είλαη θάηνρνο παηέληαο (εγθεθξηκέλε
απφ ηνλ ΟΒΗ) ηεηξαγσλνκέηξνπ γηα ρξήζε ζηνλ
θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα.
ΟΤΚΡΑΝΗΑ
MUSHROOM
INDUSTRY-VICTOR
TITKOV
(PRESIDENT
OF
THE
ASSOCIATION
OF
MUSHROOM PRODUCERS OF UKRAINE)
Σει: (+38) 044 2285127, 050 2422787
Email: mushroomindustry@online.ua
Ζκ/λία Δπηζηνιήο: 26-01-2015, Αξ.πξση. Β.595
Δπελδπηηθή πξφηαζε ζπφ ηελ Διιεληθή Πξεζβεία ηεο
Οπθξαλίαο ζην Κίεβν ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή,
επεμεξγαζία θαη ηππνπνίεζε καληηαξηψλ.
ΣΕΔΝΣΑ
Ζ ανπδαξαβηθή επηρείξεζε SESCO (Saudi Electric
Supply Company) ελδηαθέξεηαη γηα επηρεηξεκαηηθή
ζπλεξγαζία κε αληίζηνηρεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site: www.agora.mfa.gr
Πξνζθνξέο
ΠΑΚΗΣΑΝ
Ζ GRW website – Μάμηκνο Ππξνβέηζεο καο
ελεκεξψλεη φηη παξαγσγνί βακβαθηνχ θαη mixed twill
απφ ην Παθηζηάλ δεηνχλ αγνξαζηέο απφ ηελ Διιάδα.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 210 6140979
θαη ζηελ ηζηνζειίδα www.grwglobal.com.

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
76

77

82

80

91

94

79

86
92

93

83

85

84

6/3/2015 ΑΡΗΘ. ΓΗΑΚ Φ.26/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΔΛΔΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΣΑΦΖ
ΑΠΟΡΧΝ
ΚΑΗ
ΔΓΚΑΣΑΛΔΛΔΗΜΔΝΧΝ
ΑΣΟΜΧΝ
&
ΑΚΡΧΣΖΡΗΑΜΔΝΧΝ ΜΔΛΧΝ. ΣΖΛ: 213-2088715
6/3/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ
ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ Γ.Ν.Θ ΣΖΛ: 2313-324377
10/3/2015 ΑΡΗΘ. ΓΗΑΚ 24/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΗ ΔΡΓΑΗΔ ΑΠΟΛΑΣΑΣΑΖ ΟΦΔΧΝ ΣΟΤ
ΟΗΚΟΤ ΑΓΔΛΦΧΝ ΚΑΗ ΛΖΦΖ ΜΔΣΡΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ. ΣΖΛ : 2132041633
11/3/2015 ΑΡΗΘ. ΓΗΑΚ 20/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΣΗΡΗΧΝ ΓΗΑ ΦΤΛΑΞΖ
ΑΡΥΔΗΧΝΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ. ΣΖΛ: 213 2014 1633
11/3/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΦΑΛΗΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ, ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΣΟΤ
ΓΖΜΟΤ. ΣΖΛ : 2313313172
11/3/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΖ ΓΗΑ ΔΚΣΤΠΧΣΔ,
ΦΧΣΟΣΤΠΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΦΑΞ ΚΣΛ. ΣΖΛ : 2313 3175534
12/3/2015 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
«ΔΡΓΑΗΔ
ΤΝΣΖΡΖΖ
&
ΔΠΗΚΔΤΖ
ΓΗΚΣΤΧΝ
ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ» ΣΖΛ: 231331 7538
12/3/2015 ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ
« ΔΠΗΓΔΜΧΝ». ΣΖΛ : 23213-51296
13/3/2015 ΜΔΣΑΘΔΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΚΑΗ
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΤΣΖΜΑΣΟ ΤΠΟΓΔΗΧΝ ΚΑΓΧΝ
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΑΣΗΚΧΝ
ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ . ΣΖΛ : 2313 317535
16/3/2015 ΓΖΜΟΗΟ ΣΑΚΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΜΔ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖΝ ΦΖΦΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΣΟΤ
ΓΗΚΣΤΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ Γ.
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. ΣΖΛ
:
23313317538
17/3/2015 ΑΡΗΘ. ΓΗΑΚ 49/2015 ΓΖΜΟΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΔΛΑΗΟΥΡΧΜΑΣΗΜΟΤ.
ΣΖΛ : 2313 317546
18/3/2015 ΑΡΗΘ. ΓΗΑΚ. 63/2014 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ
ΚΛΔΗΣΟΤ
ΤΣΖΜΑΣΟ
ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΗΖΖ
ΚΑΗ
ΚΑΓΧΝ
ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΟΡΓΑΝΗΚΧΝ ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΧΝ. ΣΖΛ :
2313-317535
19/3/2015 ΑΡΗΘ. ΓΗΑΚ 16/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ
ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΔ
ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΓΟΜΧΖ ΣΧΝ ΜΟΝΗΜΧΝ ΦΗΑΛΧΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ
ΤΚΔΤΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΚΑΣΑΒΔΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ. ΣΖΛ :
2132041633

Γ.Ν.ΑΘΖΝΧΝ «ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ»

Γ.Ν ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
«Γ.ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ» Φ.Ν.Θ
Γ.Ν.Α Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ – ΝΠΓΓ
ΟΦΘΑΛΜΗΑΣΡΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝΠΟΛΤΚΛΗΝΗΚΖ
ΓΝΑ Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ – Ν.Π.Γ.Γ.
ΟΦΘΑΛΜΗΑΣΡΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ –
ΠΟΛΤΚΛΗΝΗΚΖ
ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ-ΤΚΔΧΝ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Γ.Ν. ΔΡΡΧΝ
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΝΑ Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ
ΟΦΘΑΛΜΗΑΣΡΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ
ΠΟΛΤΚΛΗΝΗΚΖ

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.

