Μάξηηνο 2016

ΒΔΘ: Μνριόο αλάπηπμεο νη δεκόζηεο επελδύζεηο
Αηζηφδνμνο , φηη ε ρψξα ζα πξνιάβεη ηηο εκεξνκελίεο θαη ζα
αμηνπνηήζεη ηνπο πφξνπο ηνπ παθέηνπ Γηνχλθεξ, εκθαλίζηεθε ν
ππνπξγφο Τπνδνκψλ Υξήζηνο πίξηδεο θαηά ηε δηάξθεηα
εθδήισζεο πνπ δηνξγάλσζε ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην
Θεζζαινλίθεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Όκηιν Νέσλ,
Δπηζηεκφλσλ θαη Δπαγγεικαηηψλ Humans κε ζέκα „Οη
δεκφζηεο επελδχζεηο γηα ηελ επαλεθθίλεζε ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο‟.«Ξεκπινθάξνπκε ηα δεκφζηα έξγα, πάκε βήκα –
βήκα θαη ζηνρεπκέλα» αλέθεξε ν ππνπξγφο επηζεκαίλνληαο φηη
ζθνπφο είλαη κέζα ζηα επφκελα ρξφληα ε πινπνίεζε κεγάισλ
έξγσλ, ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ θαη ζπγθνηλσληαθψλ
(επεθηάζεηο ηνπ κεηξφ ζε Θεζζαινλίθε θαη Αζήλα, έξγα ζε
ιηκάληα, κέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο, εκπνξεπκαηηθά θέληξα θαη ε
ηδεξνδξνκηθή Δγλαηία).Σν χςνο ησλ έξγσλ εθηηκάηαη φηη ζα
αγγίμεη ηα 12 δηο. επξψ, ελψ βαζηθή παξάκεηξνο ζα είλαη ε
αμηνπνίεζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο ΔΣΔπ, κε ηελ νπνία φπσο
δήισζε ν θ. πίξηδεο ην ππνπξγείν βξίζθεηαη ζε ζηελή
ζπλεξγαζία. ηελ αλάγθε αλάηαμεο ηεο Διιάδαο κε ηε ρξήζε
φισλ ησλ αλαπηπμηαθψλ εξγαιείσλ αλαθέξζεθε ε
πθππνπξγφο Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο,
Μαξία Κφιιηα – Σζαξνπρά. Όπσο είπε ηφζν ην ΔΠΑ φζν θαη
ην παθέην Γηνχλθεξ ζα αμηνπνηεζνχλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ
ηξφπν ψζηε «λα απνθεπρζνχλ νη απνηπρίεο ηνπ παξειζφληνο,
φηαλ γηλφηαλ θαθνδηαρείξηζε ηνπ παθησινχ ρξεκάησλ πνπ
ιάκβαλε ε ρψξα». Π. Παπαδόπνπινο: Οξζή θαηαλνκή ηωλ
πόξωλ ηνπ ΠΓΔ «Τπάξρνπλ εξγαιεία γηα ηελ παξαγσγηθή
αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο θαη ηελ αιιαγή πνξείαο, πξνο ην
ζεηηθφηεξν, σζηφζν ζα πξέπεη λα ζηακαηήζεη ε ινγηθή ηνπ
„ζθνηψλσ‟ φ,ηη αλαπηχζζεηαη θαη πξνζζέηεη αμία ζηελ
νηθνλνκία. Μέρξη ζήκεξα βιέπνπκε αχμεζε θφξσλ, αχμεζε
ηνπ ζπληειεζηή γηα ηηο επηρεηξήζεηο, θφξν ζην θξαζί,
επηβάξπλζε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη άιια πνιιά. Δάλ νη ζπλζήθεο
άζθεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο δελ βειηησζνχλ,
νπζηαζηηθά, κε άκεζεο θαη γελλαίεο παξεκβάζεηο απφ ηελ
πιεπξά ηεο πνιηηείαο, νη ζπλέπεηεο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ
απαζρφιεζε ζα είλαη αλεμέιεγθηεο» ππνγξάκκηζε ν πξφεδξνο
ηνπ ΒΔΘ, Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο ραξαθηεξίδνληαο ην
Πξφγξακκα Γεκφζησλ Δπελδχζεσλ σο ζεκαληηθφ κέζν
άζθεζεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο γηα ηελ ελίζρπζε
ηεο απαζρφιεζεο, ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο.«Δίλαη πξνθαλέο φηη ζηελ παξνχζα θάζε
ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο πνπ δηαλχεη ε ρψξα είλαη
επηβεβιεκέλε, πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θνξά, ε νξζή
θαηαλνκή ησλ πφξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκφζησλ
Δπελδχζεσλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην κέγηζην δπλαηφ
αλαπηπμηαθφ απνηέιεζκα, ζπκβάιινληαο ζηελ πξαγκαηηθή
επαλεθθίλεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο» αλέθεξε ν θ.
Παπαδφπνπινο ππνγξακκίδνληαο φηη παξάιιεια ρξεηάδεηαη
απνηειεζκαηηθή θαη άκεζε πινπνίεζε ηνπ Δπελδπηηθνχ Νφκνπ
θαη ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο
πξνηάζεηο ηεο αγνξάο.

Έηνο 15ν

Σεύρνο 13

Γηα ηνπο HUMANS ραηξεηηζκφ απεχζπλε ν πξφεδξνο
Κσλζηαληίλνο Μεζηάιεο, ν νπνίνο έθαλε αλαθνξά ζηνλ φκηιν
θαη ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιεη πξνθεηκέλνπ νη λένη λα
εληαρζνχλ ζην επηρεηξείλ.

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 θαηζηνemail:
sme-industry@veth.gov.gr.

πκκεηνρή
ηνπ
Βηνηερληθνύ
Δπηκειεηεξίνπ
ε
Θεζζαινλίθεο ζηελ 81 Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο
Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο πξνηίζεηαη λα
ε
ζπκκεηάζρεη ζηελ 81 Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο πνπ
ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ 10 έωο 18 επηεκβξίνπ 2016,
δηνξγαλψλνληαο νκαδηθή ζπκκεηνρή γηα ηηο επηρεηξήζεηο-κέιε
ηνπ.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
παξαθαινχληαη
νη
ελδηαθεξφκελνη λα επηθνηλσλνχλ κε ην Γξαθείν Γεκνζίσλ
ρέζεσλ ηνπ Β.Δ.Θ., ηειέθσλν επηθνηλσλίαο 2310 271708,
email : public@veth.gov.gr.

Αλνηθηή Πξόζθιεζε Διιάδα-Κίλα
Οηθνδνκώληαο
πλεξγαζίεο
κε
Κνηλόηεηεο
Μεηαλαζηώλ. Γεκηνπξγία επθαηξηώλ απαζρόιεζεο
θαη
δηεζλνπνίεζεο
ηεο
Διιεληθήο
επηρεηξεκαηηθόηεηαο κε ηε βνήζεηα ηεο Κηλεδηθήο ζηελ
Διιάδα (BCMC-China)
Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, δηάξθεηαο 12 κελψλ,
ζηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο
Κηλεδηθήο θνηλφηεηαο ζηελ Διιάδα θαη λέσλ Διιήλσλ
επηρεηξεκαηηψλ θαη πινπνηείηαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ
"αιιειεγγχε - SolidarityNow". Απώηεξνο ζθνπόο είλαη
ε νηθνδόκεζε νηθνλνκηθώλ ζπλεξγηώλ θαη ε
δεκηνπξγία επθαηξηώλ απαζρόιεζεο γηα Έιιελεο
επηρεηξεκαηίεο αιιά θαη γηα ηα κέιε ηεο Κηλεδηθήο
δηαζπνξάο ζηελ Διιάδα. Σν πξφγξακκα απνζθνπεί λα
αλαδείμεη ηελ ηεξάζηηα «θξπθή» δπλακηθή ησλ θνηλνηήησλ
κεηαλαζηψλ σο πεγήο λέσλ ηδεψλ θαη θαηλνηνκίαο, κέζσ
ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ νηθνλνκηθψλ δηθηχσλ πνπ κπνξεί
λα απνδεηρζνχλ επσθειή ηφζν γηα ηε ρψξα ππνδνρήο
(Διιάδα) φζν θαη γηα ηε ρψξα πξνέιεπζεο (Κίλα). Σα
κέιε ησλ θνηλνηήησλ δηαζπνξάο δηαζέηνπλ γλψζε θαη
ηδέεο πνπ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο γέθπξα κεηαμχ
καθξηλψλ ρσξψλ θαη λα ηα βνεζήζνπλ λα μεπεξάζνπλ
ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ζηε ρψξαο ππνδνρήο.
Οη ζηνρεχζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα επηηεπρζνχλ κέζσ
κηαο ζεηξάο ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ: Γηαζχλδεζε λέσλ
Διιήλσλ θαη Κηλέδσλ θαη ελίζρπζε ησλ κεηαμχ ηνπο
δεζκψλ.
Δλίζρπζε
ελδηαθέξνληνο
ησλ
λέσλ
επηρεηξεκαηηψλ (Διιήλσλ θαη Κηλέδσλ) γηα εμσζηξεθείο
επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο.
Κξηηήξηα πκκεηνρήο: Ζιηθία κεηαμχ 25-29 εηψλ, Πηπρίν
Παλεπηζηεκίνπ,Πξφζεζε
ίδξπζεο
επηρείξεζεο
ή
επηρείξεζε πνπ έρεη ηδξπζεί ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα,
Δλδηαθέξνλ γηα ηελ Κηλεδηθή αγνξά.
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάινπλ ηηο
παξαθάηω
πιεξνθνξίεο
ζηε
δηεύζπλζε:
bcmc@esyne.gr κε ηελ έλδεημε «ΒCMC China –
[Ολνκαηεπώλπκν]» ωο ζέκα, κέρξη ηηο 7 Απξηιίνπ
2016.
1. Βηνγξαθηθφ ζε κνξθή Europass
2.

3.

θαλαξηζκέλν
αληίγξαθν
απνδεδεηγκέλεο
γλψζεο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο (Proficiency,
Advance, Toefl ή νπνηνδήπνηε άιιν πηπρίνπ
μέλνπ παλεπηζηεκίνπ)
πλνδεπηηθή επηζηνιή (1. Γηαηί ελδηαθέξεζηε λα
ιάβεηε κέξνο ζην πξφγξακκα; 2. Πεξηγξάςηε ηελ
ηδέα/επηρείξεζή ζαο ελ ζπληνκία 3. Με πνηνλ
ηξφπν ζα ζαο βνεζήζεη ην πξφγξακκα ζηα
κειινληηθά ζαο ζρέδηα; 4. Πνηεο είλαη νη
πξνζδνθίεο ζαο απφ ην πξφγξακκα;)

Νέα Πξνγξάκκαηα ΔΠΑ 2014 – 2020
Πξνθεξύρζεθαλ ηα ηέζζεξα λέα πξνγξάκκαηα ηνπ Δζληθνχ
ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο ΔΠΑ 2014 – 2020 ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ 370 εθαη. επξώ γηα ρξεκαηνδφηεζε έσο θαη
100% πθηζηάκελσλ θαη λέσλ επηρεηξήζεσλ, ζχκθσλα κε ην
Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ. 1) Δλίζρπζε
Πνιύ Μηθξώλ & Μηθξώλ Δπηρεηξήζεωλ – Αλάπηπμε ζε λέεο
αγνξέο, Δπηδφηεζε έσο 50% γηα ηελ αλαβάζκηζε πνιχ κηθξψλ &
κηθξψλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο
ηνκείο Μεηαπνίεζεο & Τπεξεζηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ
ηνπο ζηηο λέεο αγνξέο. Αθνξά επελδπηηθά ζρέδηα ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ απφ 15.000€ έωο 200.000€. 2)Νενθπήο
Δπηρεηξεκαηηθόηεηα,
Δπηδφηεζε
100%
ηνπ
ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ γηα επελδπηηθά ζρέδηα έσο 60.000,00€, πνπ
αθνξνχλ ζηε δεκηνπξγία πνιχ κηθξψλ & κηθξψλ, βηψζηκσλ
επηρεηξήζεσλ απφ αλέξγνπο ή αζθνχληεο επαγγεικαηηθή
δξαζηεξηφηεηα, κε έκθαζε ζε θαηλνηφκα ζρέδηα θαη ηελ ελίζρπζε
ηεο απαζρφιεζεο. 3)Δλίζρπζε Σνπξηζηηθώλ ΜΜΔ, Δπηδφηεζε
έσο 50% γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ, ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη ηνλ
εκπινπηηζκφ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πθηζηάκελσλ ΜΜΔ
ζηνλ θιάδν ηνπ Σνπξηζκνχ. Αθνξά επελδπηηθά ζρέδηα ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ απφ 15.000€ έωο 150.000€. 4)Δλίζρπζε
Πηπρηνύρωλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Δπηδφηεζε 100% ηνπ
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα επελδπηηθά ζρέδηα έσο 25.000,00€
γηα ηελ ελίζρπζε ησλ αλέξγσλ ή απηναπαζρνινχκελσλ πηπρηνχρσλ
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ έλαξμε/ ππνζηήξημε ηεο άζθεζεο
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπλαθνχο κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπο.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα www.espa.gr,
www.antagonistikotita.gr, θαζψο θαη ζην Σκήκα Βηνηερληθψλ
Θεκάησλ ηνπ ΒΔΘ, ηει.2310241383 θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ:
www.veth.gov.gr.
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Banking Forum

Ζ Σζνκψθνο Α.Δ., ε εθεκεξίδα «Κεθάιαην» θαη ν ηζηφηνπνο
Capital.gr δηνξγαλψλνπλ 2nd Banking Forum κε ηίηιν: “Towards an
efficient banking system: strategies, plans and perspectives”, ην
νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Παξαζθεπή 8 Απξηιίνπ 2016 θαη ψξα
09:00 ζην μελνδνρείν Grande Bretagne Hotel, ζηελ Αζήλα.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2107289000, email:
office@tsomokos.gr, site: www.bankingforum.gr
Παγθόζκηα Ζκέξα Πάξθηλζνλ
Σν Κέληξν Απνθαηάζηαζεο «ΔΤΔΞΗΑ», ζην πιαίζην ηεο Παγθφζκηαο
Ζκέξαο Πάξθηλζνλ δηνξγαλψλεη ελεκεξσηηθή εθδήισζε γηα ηε λέα
ζεξαπεία LSVT ζηηο 9 Απξηιίνπ 2016 ζην μελνδνρείν Μαθεδνλία
Παιιάο ζηηο 12.00. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει. 2312201544,
site. www.aida.com.gr , email. info@aida.com.gr
Γηεζλέο Δπηρεηξεκαηηθό Forum ζηελ Αξκελία

πλεξγαζία ηνπ ΒΔΘ κε ην Διιελν-Σνπξθηθό
Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην
ην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Βηνηερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο κε ην Διιελν-Σνπξθηθφ
Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην δίλεηαη ε δπλαηφηεηα, ζε πέληε
θαη‟ αλψηαην φξην κέιε ηνπ ΒΔΘ, λα επηζθέπηνληαη
εθζέζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ Σνπξθία,
απνιακβάλνληαο ηελ πξνβιεπφκελε θάιπςε εμφδσλ
(θφζηνο μελνδνρείνπ, κεηαθνξάο θαη εηζφδνπ ζηελ
έθζεζε)
ησλ
επηρεηξεκαηηθψλ
απνζηνιψλ
πνπ
δηνξγαλψλνληαη απφ ην Διιελν-Σνπξθηθφ Δκπνξηθφ
Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία
ησλ εθζέζεσλ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, Γξαθείν
Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ ΒΔΘ, ηει. 2310271708.

Σν Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ελεκεξψλεη γηα ηε δηνξγάλσζε ηνπ
Γηεζλνχο Δπηρεηξεκαηηθνχ Φφξνπκ (Invest Armenia 2016) πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζην Δξεβάλ Αξκελίαο ζηηο 22 Απξηιίνπ 2016.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: +374 10 530446/ 530051, θαμ:
+374 10 530049, email: ecocom-yerevan@mfa.gr , site:
www.mfa.gr/armenia, www.agora.mfa.gr/am54

Σν EΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. ζηα θνηλωληθά δίθηπα
Σν Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Τγηεηλήο & Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο
(EΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ.) μεθηλά ηελ παξνπζία ηνπ ζηα θνηλσληθά δίθηπα κέζσ
ησλ παξαθάησ δηεπζχλζεσλ:
LinkedIn: http://bit.ly/1Me51jB
Twitter: http://bit.ly/1Me7fQf
Facebook: http://on.fb.me/1S8593B
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: email: pr@elinyae.gr

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Πξνύζα ηεο Σνπξθίαο

Εεηήζεηο πλεξγαζίαο
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζην Μαξφθν αλαθνίλσζε πσο ε
θάησζη εηαηξεία εθδήισζε ην ελδηαθέξνλ ηεο λα έξζεη ζε
επαθή κε ειιεληθέο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηελ θαηαζθεπή θαη εκπνξία κεραλψλ ειαηνιάδνπ.
Societe de centrifugation agroalimentaire maroc (societe a
responsabilite limitee).
Α.Μ
Rc 1909 Tribunal de Kelaa Sraghna
Γ/ΝΖ
Douar Ait Fettam Zamran El
Gharbia, Bp 7027 – El kelaa des Sraghna
ΚΔΦΑΛΑΗΟ
100 000 DHS
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ
Δπεμεξγαζία
θαη
κεηαπνίεζε
αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ειαηνπξγία,
θνλζεξβνπνηίαθαηαζθεπή
κεραλψλ αγξνηηθήο βηνκεραλίαοεηζαγσγέο , εμαγσγέο
ΤΠΔΤΘΤΝΟ
θ. Zakaria Elfirdoussi
ΣΖΛ.
+212524481494
ΚΗΝ.
+212661137643
ΖΛ. ΣΑΥ.
elfirdoussi@yahoo.com
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει. +212522203824, θαμ.
293760, site. www.agora.mfa.gr/ma126 , email. Ecocomcasablanca@mfa.gr

Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή
ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο “MODEF 2016 – FURNITURE &
DECORATION FAIR” απφ 5 έσο 10 Απξηιίνπ 2016 ζηελ Πξνχζα
ηεο Σνπξθίαο
θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο εγθαηαζηάζεηο: Parki
Uluslararasi Fuar Merkezi. 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 ηνλ
εθζεζηαθφ ρψξν 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.

Γηεζλείο Δθζέζεηο
MachTech & Inno
Πόιε: Βνπιγαξία
Ζκεξνκελία: 5-8 Απξηιίνπ 2016
Δθζέκαηα: κεραλήκαηα θαη ηερλνινγίεο
Πιεξνθνξίεο: site: http://machtech.bg/en
th

Πξνζθνξέο ζπλεξγαζίαο
Ο νξγαληζκφο Bioneeds, ν νπνίνο παξέρεη αλαιπηηθέο θαη
πξνθιηληθέο ππεξεζίεο ειέγρνπ θαη δνθηκψλ ζε ηξφθηκα,
ζπζηαηηθά
θαη
θάξκαθα,
αλαθνηλψλεη
πξνζθνξέο
ζπλεξγαζίαο κε ειιεληθέο επηρεηξήζεηο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: +91 816 2243751/
2243755,
θαμ:
+91
8162243333,
site:
http://www.bioneeds.in, email: madhu@bioneeds.in
Ζ εηαηξεία «NCLIONCONSEPT» απφ ηελ Σνπξθία κε
δξαζηεξηφηεηα ζην ηνκέα επίπισλ καο ελεκεξψλεη φηη
δεηάεη ζπλεξγαζία κε επηρεηξήζεηο. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: ηει. +905327463229, +905377964774, site:
www.nclion.com.

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
WESTIA 2016
Πόιε: ΠΑΜΠΔΛΟΠΟΝΝΖΗΑΚΟ ΣΑΓΗΟ - Πάηξα
Ζκεξνκελία : 9 - 11 Απξηιίνπ 2016
Δθζέκαηα : ηξφθηκα, πνηά, εμνπιηζκνί θαη ππεξεζίεο
Πιεξνθνξίεο : ηει: 2614008353, θαμ: 2614008353
FRESKON
Πόιε: Γ.Δ.Θ., Θεζζαινλίθε
Ζκεξνκελία: 21-23 Απξηιίνπ 2016
Δθζέκαηα: θξνχηα ιαραληθά.
Πιεξνθνξίεο: ηει. 2310 291201 / 2310 291142, fax:
2310291692, email:detrop@helexpo.gr,site :
www.helexpo.gr
ΔΛΛΑΓΟ ΓΔΤΔΗ
Πόιε :Δθζεζηαθφ Κέληξν Πεξηζηεξίνπ, Αζήλα
Ζκεξνκελία : 15-18 Απξηιίνπ 2016
Δθζέκαηα :γαζηξνλνκία .
Πιεξνθνξίεο: ηει.2102772244, email:info@alfaexpo.gr,
site: http://alfaexpo.gr/portfolio_page/ellados-gefsi/
ε

41 ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΓΟΤΝΑ ΚΑΣΟΡΗΑ
Πόιε : Κέληξν Γνχλαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Καζηνξηά
Ζκεξνκελία : 5-8 Ματνπ 2016
Δθζέκαηα : Γνπλαξηθά, δεξκάηηλα
Πιεξνθνξίεο : http://furfairkastoria.com

40 Furniture Fair – Home, Office & Interior Decoration
Equipment
Πόιε: Μπνχληβα, Μαπξνβνχλην
Ζκεξνκελία: 6-10 Απξηιίνπ 2016
Δθζέκαηα: έπηπια ζπηηηνχ θαη γξαθείνπ, εμνπιηζκφο δηαθφζκεζεο
Πιεξνθνξίεο:
site:
http://www.adriafair.co.me/index.php/en/exhibitions/furniturefair.html , email: marketing@jadranskisajam.co.me
FOODEXPO
Πόιε : Κίεβν, Οπθξαλία.
Ζκεξνκελία: 12-14 Απξηιίνπ 2016
Δθζέκαηα: ηξφθηκα θαη πνηά ,Πιεξνθνξίεο: ηει.+38 044 461
9390,site :www.prodexpo.kiev.ua

Γηεζλείο Γηαγωληζκνί
Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο
ελεκεξψλεη φηη ην γξαθείν πξνκεζεηψλ ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ
ΟΖΔ ζηελ Αζήλα έρεη πξνθεξχμεη δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα
μεξάο ηξνθήο.
Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 15/04/2016
Δπίζεκε γιψζζα: Αγγιηθή
Πιεξνθνξίεο: ηει.: 2310370132, site: www.unhcr.gr/footertoplinks/diagonismoi/artikel/f10709e3659e6f4143779d237192167a/i
nvitation-to-bid-no-itbgrc2016-1.html

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΑΡΜΔΝΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο
ηεο Διιάδαο ζην Δξεβάλ απέζηεηιε Δβδνκαδηαίν Γειηίν
Οηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ Αξκελίαο, γηα ηελ πεξίνδν 14 – 24 Μαξηίνπ
2016. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζην
Δξεβάλ
(http://agora.mfa.gr/am54),
email:
ecocomyerevan@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr
ΚΗΝΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο
ηεο Διιάδαο ζην Πεθίλν, καο απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν κε ηνλ
επηρεηξεκαηηθφ νδεγφ ηεο Κίλαο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζην Πεθίλν ( www.agora.mfa.gr/cn89 ),
email:ecocom-beijing@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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ΑΚΤΡΧΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ
ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ
ΔΝΟ ΛΔΒΖΣΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΘΔΡΜΟΤ ΝΔΡΟΤ Νν2 ΣΖΛ. 2313323115
07/04/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ - ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΧΝ
ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΖΛ. 2313307190
12/04/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΖΜΗΚΧΝ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΣΖΛ. 2310381080
12/04/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΟΤ: ΥΖΜΗΚΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΝΔΡΟΤ ΣΖΛ. 2695360606
13/04/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΖΛ.
2310381080
13/04/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΓΟΦΘΑΛΜΗΧΝ ΦΑΚΧΝ ΣΖΛ. 2310381080
14/04/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΓΤΟ ΠΤΡΓΧΝ ΦΤΞΖ ΣΟ ΓΧΜΑ ΣΟΤ
ΚΣΗΡΗΟΤ 10 ΣΖΛ. 2313307190
14/04/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΖΛ. 2310381080
14/04/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΛΛΤΜΑΣΧΝ ΟΦΘΑΛΜΧΝ ΣΖΛ. 2310381080
15/04/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΔΦΑΝΗΑΗΧΝ ΔΝΓΟΠΡΟΘΔΔΧΝ ΣΖΛ. 2310381080
15/04/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΑΓΓΔΗΟΓΡΑΦΗΑ ΣΖΛ. 2310381080
15/04/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΡΘΟΠΔΓΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΣΖΛ. 2310381080
22/04/2016 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΛΑΣΗΚΧΝ ΔΠΗΧΣΡΧΝ ΚΑΗ
ΑΔΡΟΘΑΛΑΜΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ ΣΟΛΟΤ ΣΧΝ
ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΖΛ. 2313317535
28/04/2016
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΣΑΚΣΗΚΟ
ΓΖΜΟΗΟ
ΑΝΟΗΚΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΠΖΡΔΗΔ ΦΤΛΑΞΖ ΣΖΛ.
2421351218
28/04/2016
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΣΑΚΣΗΚΟ
ΓΖΜΟΗΟ
ΑΝΟΗΚΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΣΖΛ. 2421351133
02/05/2016 ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΤΟ ΑΡΧΘΡΧΝ: ΔΝΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΚΑΗ ΔΝΑ
ΑΝΑΡΡΟΦΖΣΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΣΖΛ. 2313300548
04/05/2016 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΤΗΜΧΝ (ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΘΔΡΜΑΝΖ) ΣΖΛ. 2108916264

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ "ΓΔΧΡΓΗΟ
ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ"
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
"ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ"
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ "ΓΔΧΡΓΗΟ
ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ"
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΒΟΛΟΤ
ΑΥΗΛΛΟΠΟΤΛΔΗΟ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΒΟΛΟΤ
ΑΥΗΛΛΟΠΟΤΛΔΗΟ
ΓΖΜΟ ΓΔΛΣΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ
ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ

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.

