Απξίιηνο 2016

Σν ΒΔΘ γηόξηαζε ηα… πξώηα 90 ρξόληα ηνπ
Δλελήληα ρξφληα ηζηνξίαο, ελελήληα ρξφληα πξνζπαζεηψλ θαη
δξάζεσλ γηα ηελ βηνηερληθή θνηλφηεηα πνπ άθκαζε θαη
κεγαινχξγεζε ζηε Θεζζαινλίθε. Όιε απηή ε δηαδξνκή, απφ ην
1925 έσο θαη ζήκεξα, απνηππψλεηαη ζην επεηεηαθφ ιεχθσκα
«90 ρξφληα ΒΔΘ», ην νπνίν παξνπζηάζηεθε ζε εηδηθή
εθδήισζε ζηε Θεζζαινλίθε. Σν ιεχθσκα πνπ αλαπηχζζεηαη
ζε 368 ζειίδεο θαη δηαζέηεη πινχζην θσηνγξαθηθφ ηζηνξηθφ
πιηθφ, θαηαγξάθεη ηελ πνξεία ηνπ δσληαλνχ θπηηάξνπ ηεο
κηθξνκεζαίαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο βηνηερλίαο, πνπ
απνηειεί ηε ξαρνθνθαιηά ηεο Θεζζαινλίθεο. Αλαηξέρνληαο ζην
ιεχθσκα ν αλαγλψζηεο έρεη ηελ επθαηξία λα δηαβάζεη γηα ηηο
ζεκαληηθέο ζηηγκέο ηνπ επηκειεηεξίνπ, γηα απνθάζεηο
ζηαζκνχο ζηελ πνξεία ηνπ, γηα ηα πξφζσπα πνπ άθεζαλ ην
δηθφ ηνπο απνηχπσκα ζηελ πνιχρξνλε ηζηνξία ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ. Σν Κέληξν Ηζηνξίαο Θεζζαινλίθεο αλέιαβε λα
ζπιιέμεη, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ επηκειεηεξίνπ, ηζηνξηθέο
πιεξνθνξίεο θαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ, πξνθεηκέλνπ λα
αλαδεηρζεί ε πνξεία ηνπ βηνηερληθνχ θφζκνπ ηεο πφιεο, ελψ ε
θαιιηηερληθή επηκέιεηα θαη ν ζρεδηαζκφο αλήθεη ζηελ MMS
Advertising.
1925- 2015 Σα πξώηα ελελήληα ρξόληα
Σν Δπαγγεικαηηθφ θαη Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο
ηδξχζεθε ην 1925. ηα ηέιε ηνπ 1925 απφ ηα εγγεγξακκέλα
κέιε ηα 4.078 είλαη επαγγεικαηίεο θαη ηα 2.482 βηνηέρλεο. Σελ
πεξίνδν ηεο ίδξπζήο ηνπ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ
πιελ ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο, ππάγνληαλ θαη νη λνκνί
Υαιθηδηθήο, Φιψξηλαο θαη Πέιιαο. Σν 1940 γίλεηαη ν
δηαρσξηζκφο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ θαη ηνπ Βηνηερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο. Με ην λφκν 2429 /1940 έλα
αίηεκα εηψλ ηθαλνπνηείηαη. Σε δεθαεηία ηνπ „60 ε βηνηερλία σο
θιάδνο ηεο κεηαπνηεηηθήο παξαγσγήο, εμειίζζεηαη ζεκαληηθά.
χκθσλα κε απνγξαθή ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, ην
1963 νη βηνηερλίεο ζηελ πφιε αλέξρνληαλ ζε 7.335 θαη νη
απαζρνινχκελνη ζε 23.668. Σν 1975 μεθηλά ε θαηαζθεπή ηεο
Βηνηερληθήο Εψλεο ζηελ πεξηνρή ηεο ίλδνπ, ηθαλνπνηψληαο
έλα αίηεκα ησλ βηνηερλψλ γηα νξγάλσζε ησλ ππνδνκψλ ησλ
επηρεηξήζεσλ ηνπο κε ζχγρξνλνπο γηα ηελ επνρή ηνπο φξνπο.
Σξία ρξφληα αξγφηεξα κε ηελ απφθαζε 197/ 1978 ηνπ δηνηθεηή
ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ιήςεο
ρακειφηνθσλ θεθαιαίσλ γηα ηηο βηνηερληθέο επηρεηξήζεηο.
Ζ απφθαζε, γηα ηε ιήςε ηεο νπνίαο πξσηνζηάηεζε ην ΒΔΘ,
απνηειεί ηνκή γηα ηα βηνηερληθά δεδνκέλα. Σν 1979 ε Διιάδα
κπαίλεη ζηελ ΔΟΚ δεκηνπξγψληαο ζηνπο βηνηέρλεο ηελ ειπίδα
ησλ νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ.
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Με ηελ ςήθηζε ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ 1261/1982, γηα ηελ
νπνία πξσηνζηάηεζε ν βηνηερληθφο θφζκνο, ε κηθξνκεζαία
κεηαπνηεηηθή επηρείξεζε θαζηεξψλεηαη θαη ιεηηνπξγεί σο ν
βαζηθφο ζπληειεζηήο ησλ κεγεζψλ ηεο νηθνλνκίαο, δηεηζδχεη
ζην ζχζηεκα μέλσλ αγνξψλ, θαη αλαπηχζζεη αμηφινγεο
εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
ηηο αξρέο ηνπ 1990 αξρίδεη κε εληαηηθνχο ξπζκνχο ε
ζπκκεηνρή ηνπ ΒΔΘ ζε εθζέζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη δε ησλ
Βαιθαλίσλ.
Σν Μάην ηνπ 1996 κε πξσηνβνπιία ηνπ ΒΔΘ ζε ζπλεξγαζία
θαη κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο πφιεο δεκηνπξγήζεθε
ν Πηζησηηθφο πλεηαηξηζκφο Θεζζαινλίθεο, ν νπνίνο ζα
εμειηζζφηαλ ζε πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Θεζζαινλίθεο.
Ζ βηνηερλία ηεο Θεζζαινλίθεο κεηά ην 2000 κπαίλεη ζηνπο
ξπζκνχο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ελψ ην 2003 αλαθνηλψλεηαη
απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο ε δεκηνπξγία ηνπ ΓΔΜΖ πνπ
απνηειεί ηνλ ράξηε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη αξσγή
γηα ηελ πεξεηαίξσ αλάπηπμή ηνπο.
ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο ηνπ ην ΒΔΘ επηθεληξψλεη ηηο
πξνζπάζεηεο ηνπ ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ επηκειεηεξίνπ ζε
ζχγρξνλν εξγαιείν γηα ηε κηθξνκεζαία επηρεηξεκαηηθφηεηα, ζε
ζχκβνπιν θαη ζπκπαξαζηάηε θάζε θιάδνπ θαη θάζε
επηρείξεζεο. Μέζα απφ ηνλ επεηεηαθφ ηφκν αλαδεηθλχεηαη ε
ζεκαζία ηεο κηθξνκεζαίαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ε αληνρή
ηεο ζην ρξφλν. Άιισζηε ηα αηηήκαηα αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα
αλ αλαηξέμεη θαλείο ζηηο ζειίδεο ηνπ ιεπθψκαηνο
απνδεηθλχεηαη φηη παξακέλνπλ, ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ,
ζρεδφλ παλνκνηφηππα.
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην ζεκείν ηνπ ππνκλήκαηνο πνπ
απέζηεηιε ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, ην 1929,
ζην ππνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο-Σκήκα Δκπνξίνπ
απαληψληαο ζε εξσηεκαηνιφγην ζρεηηθά κε ηελ ηφηε θξίζε "ε
νηθνλνκηθή θξίζηο... θαη΄αξράο εηο απιήλ δπζρέξεηαλ
ζπλαιιαγψλ θαη εηο αξαίσζηλ ηεο πειαηείαο ησλ δηαθφξσλ
θαηαζηεκάησλ
βαίλεη
ζπλερψο
πξνζιακβάλνληα
απεηιεηηθσηέξαλ κνξθήλ θαη ζπληεινχληα εηο ηελ εμάληιεζηλ
ησλ δηαθφξσλ επηρεηξήζεσλ, ηαο νπνίαο πεξηζθίγγεη ελ
αζθπθηηθψ θινηψ νινέλ θαη πιεηφηεξνλ, απεηιεί δε ηελ
νξηζηηθήλ ηνχησλ θαηάξξεπζηλ".
Π. Παπαδόπνπινο: Σν ΒΔΘ ζεκείν αλαθνξάο ηεο
ειιεληθήο κηθξνκεζαίαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο
«Ζ δξάζε ηνπ επηκειεηεξίνπ, επί ελλέα δεθαεηίεο ζηεξίρζεθε
ζε ηξεηο βαζηθνχο ππιψλεο: ηνπο επηρεηξεκαηίεο- κέιε ηνπ,
πνπ απνηεινχλ ην ζεκέιην ιίζν ελφο θαηαμησκέλνπ ζεζκνχ, ηα
δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα, πνπ κέζα απφ ηε δηνξαηηθφηεηα ηνπο
αλέιαβαλ ζεκαληηθέο δξάζεηο γηα ηηο νηθνλνκηθφ- θνηλσληθέο
εμειίμεηο ηεο εθάζηνηε πεξηφδνπ θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ
πνπ ην ζηειέρσζε θαη ην ζηειερψλεη, πξνζθέξνληαο

φζν ην δπλαηφλ πην πςειέο ππεξεζίεο» αλέθεξε θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο νκηιίαο ηνπ ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ, Π.
Παπαδφπνπινο ππνγξακκίδνληαο φηη ην επηκειεηήξην
πξνρψξεζε ζηελ έθδνζε ηνπ ιεπθψκαηνο πξνθεηκέλνπ λα
απνηίζεη «θφξν ηηκήο ζε φινπο εθείλνπο πνπ
πξσηνζηάηεζαλ γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ εδξαίσζε ηνπ
επηκειεηεξίνπ δίλνληαο ην θσηεηλφ παξάδεηγκα γηα
ζπλεξγαζίεο, άλνηγκα ζε λέεο αγνξέο θαη πξντφληα θαη
παξάιιεια αλαπηχζζνληαο ην επελδπηηθφ ξίζθν, ην
επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα, ηελ θνηλσληθή επζχλε».
Πξφζζεζε, δε, φηη ην ΒΔΘ ζπλερίδεη αγφγγπζηα παξά ηηο
πξσηνθαλείο δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο λα ζηεξίδεη
ηνλ βηνηερληθφ θφζκν απνηειψληαο ηε θσλή θαη ηελ νξκή
ηνπ γηα ην άικα πξνο ηα εκπξφο.
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κε εηδηθέο πιαθέηεο ηηκήζεθαλ
νη πξφεδξνη πνπ βξέζεθαλ ζην ηηκφλη ηνπ ΒΔΘ απφ ην
1925, ελψ δφζεθαλ 197 ηηκήο έλεθελ ζε κέιε ησλ
δηνηθεηηθψλ επηηξνπψλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ
πνπ πξνζέθεξαλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζην επηκειεηήξην.
Θ. Σδάθξε: ηόρνο ε επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο
ηηο δξάζεηο ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ επαλεθθίλεζε ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο, αλαθέξζεθε ε πθππνπξγφο
Οηθνλνκίαο Θενδψξα Σδάθξε, πνπ κίιεζε ζηελ εθδήισζε.
Πην ζπγθεθξηκέλα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επαλεθθίλεζεο
πξνσζείηαη ε απινπνίεζε ηεο αδεηνδφηεζεο ησλ
επηρεηξήζεσλ, ελψ πξνθεξχζζνληαη άκεζα ηα λέα
πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ φπσο ε επέιηθηε κεηαπνίεζε θαη ε
πξάζηλε παξαγσγηθή δηαδηθαζία. "Ζ θξίζε καο βξήθε
επάισηνπο. θνπφο καο είλαη λα ηελ ππεξβνχκε θαη λα
κεηαηξέςνπκε ηνπο θηλδχλνπο ζε επθαηξίεο", αλέθεξε ε θα.
Σδάθξε πξνζζέηνληαο φηη "απέλαληη ζε απηνχο ηνπο
θηλδχλνπο αλεμάξηεηα απφ ηηο πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο
πξέπεη λα είκαζηε ελσκέλνη".
Ο βνπιεπηήο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ηαχξνο Καιαθάηεο
εθπξνζσπψληαο ηνλ πξφεδξν ηνπ θφκκαηνο ηεο
αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο Κπξηάθν Μεηζνηάθε ραηξέηηζε
ηελ πξσηνβνπιία ηνπ ΒΔΘ γηα ηελ έθδνζε ηνπ ιεπθψκαηνο,
ελψ ηφληζε φηη ηα Δπηκειεηήξηα κε ηηο δξάζεηο ηνπο δείρλνπλ
ην θσο ζην ηνχλει ηεο θξίζεο.
Β. Λεβέληεο: ηηο πξνζερείο εθινγέο ζα είκαζηε ηξίην
θόκκα θαη κεηά θπβέξλεζε
Σελ πεπνίζεζε φηη ζηηο επφκελεο εθινγέο ε Έλσζε
Κεληξψσλ ζα είλαη ηξίην θφκκα θαη κεηά θπβέξλεζε
εμέθξαζε ν πξφεδξνο ηνπ θφκκαηνο, Βαζίιεο Λεβέληεο,
ελψ δηεξσηήζεθε "πψο λα βγεηο απφ ην κλεκφλην φηαλ δελ
έρεη γίλεη νχηε κία επέλδπζε. Ζ θπβέξλεζε ιέεη φηη κπνξεί
κφλε ηεο, αιιά ζηα δχζθνια ηειεθσλεί ζηνπο πνιηηηθνχο
αξρεγνχο. Ζ αγσλία κνπ γηα ηε ρψξα κε θάλεη λα επηκέλσ
ζε θπβέξλεζε επξπηέξνπ πέικαηνο".
ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ πξέπεη λα δηαδξακαηίζνπλ νη
κηθξνκεζαίεο
επηρεηξήζεηο
ζηελ
παξαγσγηθή
αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο αλαθέξζεθε ν πξφεδξνο ηεο
ΓΖΜΑΡ Θαλάζεο Θενραξφπνπινο θαη επηζήκαλε φηη
επηβάιιεηαη ε ζηήξημή ηνπο κε γελλαίεο παξεκβάζεηο.
εκείσζε, κάιηζηα, φηη είλαη αδήξηηε αλάγθε ε άκεζε
ζέζπηζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ.
Σα Δπηκειεηήξηα κπνξνχλ λα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν γηα
ηελ έμνδν ηεο ρψξαο απφ ηελ θξίζε. Γπζηπρψο, δελ βιέπσ
ηελ θπβέξλεζε λα ζπλνκηιεί θαη λα δίλεη ιφγν ζηα
Δπηκειεηήξηα. Δκείο σο πεξηθέξεηα δεζκεπφκαζηε φηη θαη ηα
επφκελα ρξφληα ζα ζπλερίζνπκε λα εξγαδφκαζηε ζηελά κε
ηε δηνίθεζε ηνπ ΒΔΘ " γηα ηε ζηήξημε ηεο κηθξνκεζαίαο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο", ηφληζε ν πεξηθεξεηάξρεο Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο Απφζηνινο Σδηηδηθψζηαο.

"Σν ΒΔΘ ζηα 90 ρξφληα ηνπ έρεη βάιεη πνιιά ιηζαξάθηα ζηελ
αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θεξδίδνληαο πνιιέο κάρεο.
πλερίδεη λα πξσηνζηαηεί ζε θάζε δξάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο", ππνγξάκκηζε ν πξφεδξνο ηνπ
ΔΒΔΑ θαη ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Κσλζηαληίλνο
Μίραινο, ν νπνίνο απέλεηκε ηηκεηηθή πιαθέηα ζηνλ πξφεδξν ηνπ
ΒΔΘ γηα ηα 90 ρξφληα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ.
Σηκεηηθή πιαθέηα απέλεηκε ζην ΒΔΘ θαη ν πξφεδξνο ηεο
ΓΔΒΔΔ, Γηψξγνο Καβαζζάο.
Γηα ηελ κεγάιε ηζηνξηθή αμία ηνπ ιεπθψκαηνο έθαλε ιφγν ε
Μαξία Σαηάγηα πξντζηακέλε Γηεχζπλζεο Γηαθάλεηαο θαη
Δμππεξέηεζεο Γεκνηψλ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο ε νπνία
έθαλε κία ζχληνκε αλαδξνκή ζην ιεχθσκα ηνπ ΒΔΘ.

ΒΔΘ: Ο ήρνο ηωλ ινπθέηωλ γίλεηαη… ππόθωθνο
Μηθξή αρηίδα θσηφο, ζηε κεγάιε αιπζίδα ησλ ινπθέησλ,
απνηειεί ην πξψην ηξίκελν, ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, γηα ηε
βηνηερληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα ηεο Θεζζαινλίθεο. Δίλαη
ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ – Μαξηίνπ 2016 νη
ελάξμεηο επηρεηξήζεσλ ήηαλ απμεκέλεο έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ
πεξζηλνχ δηαζηήκαηνο, θαηά 19%, ελψ νη δηαγξαθέο ήηαλ
κεησκέλεο θαηά 22%. Μεηαθξάδνληαο, σζηφζν, ηα πνζνζηά ζε
απφιπηνπο αξηζκνχο, πξνθχπηεη φηη ε έλαξμε ησλ
επηρεηξήζεσλ, θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν ήηαλ ηδηαίηεξα
„ηζρλή‟ θαζψο κφιηο 95 επηρεηξήζεηο απνθάζηζαλ λα κπνπλ
ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ζηίβν.Σα ζηνηρεία φπσο απηά πξνθχπηνπλ
απφ ην κεηξψν ηνπ ΒΔΘ απνηππψλνπλ ηελ δνθεξή
πξαγκαηηθφηεηα πνπ επηθξαηεί επξχηεξα ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ
θφζκν κε ηνπο ιίγνπο… γελλαίνπο λα απνθαζίδνπλ λα
δηεηζδχζνπλ ζην επηρεηξείλ. Σε κεξίδα ηνπ ιένληνο ζηηο
εγγξαθέο θαηέρνπλ νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο , 69, επί ζπλφινπ
95 λέσλ επηρεηξήζεσλ. Καη ην δηάζηεκα Ηαλνπαξίνπ – Μαξηίνπ
2015 νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θξαηνχζαλ ηα ζθήπηξα, θαζψο
έθηαλαλ ηηο 53 ζε ζχλνιν 80 εγγξαθψλ.
288 δηαγξαθέο ζε έλα ηξίκελν
Αζχκθνξεο θξίζεθαλ 206 επηρεηξήζεηο, ελψ δχν επηρεηξήζεηο
νδεγήζεθαλ ζε πηψρεπζε, θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ
ηξέρνληνο έηνπο, κε ην ζχλνιν ησλ δηαγξαθψλ λα θηάλεη ηηο
288. Έλα ρξφλν λσξίηεξα ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ
πξνρψξεζαλ ζε δηαγξαθή απφ ην κεηξψν ηνπ ΒΔΘ ήηαλ 369,
ελψ ν αξηζκφο ησλ αζχκθνξσλ 217. Πξσηνθαζεδξία ζηηο
δηαγξαθέο θξαηνχλ νη αηνκηθέο θαζψο 219 θαηέβαζαλ ξνιά,
ελψ έλα ρξφλν λσξίηεξα θαηά ην αληίζηνηρν δηάζηεκα νη
δηαγξαθέο ησλ ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ ήηαλ 279. «Ζ αξλεηηθή
θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην κηθξνκεζαίν επηρεηξείλ,
επξχηεξα, κεηαθξάδεηαη κέζα απφ ηηο εγγξαθέο θαη δηαγξαθέο
ησλ
βηνηερληψλ
ηεο
Θεζζαινλίθεο.
Ο αξηζκφο ησλ ινπθέησλ ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ κπνξεί λα
είλαη πεξηνξηζκέλνο ζε ζρέζε κε πέξπζη, σζηφζν δελ παχεη λα
είλαη δπζαλάινγα κεγάινο έλαληη ησλ ελάξμεσλ λέσλ
επηρεηξήζεσλ. Ζ αηκνξξαγία ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν
ζπλερίδεηαη» ζεκεηψλεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ Παλαγηψηεο
Παπαδφπνπινο, ππνγξακκίδνληαο φηη «ε αλαζθάιεηα, ην
αξλεηηθφ νηθνλνκηθφ θιίκα πνπ δελ θαίλεηαη φηη ζα έρεη
θάπνηα κεηαζηξνθή ην επφκελν δηάζηεκα, νη ζπλερείο
θνξνεπηδξνκέο θαη ε αλππαξμία ζρεδηαζκνχ γηα ηελ
παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο, θάζε άιιν παξά
αηζηφδνμνπο καο επηηξέπνπλ λα είκαζηε». «Ζ αληνρή ηεο
ειιεληθήο θνηλσλίαο έρεη εμαληιεζεί, ε αγνξά έρεη ζηξαγγίζεη, ε
αλππαξμία ξεπζηφηεηαο θαη νη θεθαιαηαθνί έιεγρνη έρνπλ
εθηξνρηάζεη ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Απηφ πνπ πξέπεη λα
γίλεη θνηλφο ηφπνο δαλεηζηψλ θαη θπβέξλεζεο είλαη φηη ε
Διιάδα ζα κπνξέζεη λα κπεη ζε αλαπηπμηαθή ηξνρηά κφλν κε
ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο θαη φρη κε θφξνπο, θφξνπο θαη πάιη
θφξνπο» ηνλίδεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ, επηζεκαίλνληαο φηη
«δεηνχκελν είλαη λα νινθιεξσζεί ε αμηνιφγεζε θαη λα ππάξμεη
πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα, ε νπνία απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε
ψζηε λα κελ πάεη ρακέλνο ν θφπνο φισλ γηα ηελ αλαζχληαμε
ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο ρψξαο».

πκκεηνρή ηνπ Βηνηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ
ε
Θεζζαινλίθεο ζηελ 81 Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο

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

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.

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.

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.
Από ηελ Δπηζηήκε Σξνθίκωλ ζηε Βηνκεραλία
Σξνθίκωλ

Πξόζθιεζε αλέξγωλ 18 – 24 εηώλ γηα ζπκκεηνρή ζε
επηδνηνύκελν πξόγξακκα θαηάξηηζεο θαη πξαθηηθήο
άζθεζεο.

Ο χλδεζκνο Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο δηνξγαλψλεη
εκεξίδα κε ζέκα: «Απφ ηελ Δπηζηήκε Σξνθίκσλ ζηε
Βηνκεραλία Σξνθίκσλ: Παξαδείγκαηα θαη Δθαξκνγέο», ε
νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Πέκπηε 21 Απξηιίνπ 2016
θαη ψξα 18:00 ζην μελνδνρείν PORTO PALACE ζηε
Θεζζαινλίθε.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
http://www.sbbe.gr/?page_id=4017, ηει: 2310 539817,
θαμ: 2310 541933, email: info@sbbe.gr .

Η Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο πγρξεκαηνδνηνύκελωλ
Δλεξγεηώλ από ην Δπξωπαϊθό Κνηλωληθό Σακείν (ΔΤΔ/ΔΚΣ)
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθώλ θαη Άιιωλ
Πόξωλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο θαη
Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο θαη ν ύλδεζκνο Βηνκεραληώλ
Βνξείνπ Διιάδνο (ΒΒΔ) ωο ζπλδηθαηνύρνο, έρνπλ αλαιάβεη
ηελ πινπνίεζε ηωλ αθόινπζωλ πξάμεωλ: «Γξάζεηο
θαηάξηηζεο, πηζηνπνίεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο γηα
άλεξγνπο λένπο 18-24 εηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο Δθνδηαζηηθήο
Αιπζίδαο – Logistics». «Γξάζεηο θαηάξηηζεο, πηζηνπνίεζεο θαη
ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο γηα άλεξγνπο λένπο 18 -24 εηψλ
ζηνλ ηνκέα ηνπ εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ πξντφλησλ κε έκθαζε ζηνλ
πξσηνγελή ηνκέα ηεο παξαγσγήο», νη νπνίεο εληάζζνληαη ζην
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ»
θαη είλαη ππνςήθηεο πξνο έληαμε ζην ΔΠΑ 2014-2020 θαη ζην
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ,
Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε». Οη ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο
ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν
(ΔΚΣ). Σν πξόγξακκα θαηάξηηζεο έρεη ζπλνιηθή δηάξθεηα 380
ώξεο, εθ ησλ νπνίσλ 120 ψξεο ζεσξεηηθή θαηάξηηζε θαη 260
ψξεο πξαθηηθή άζθεζε, θαη ζα πινπνηεζεί ζε ηέζζεξηο
δηαδνρηθέο θάζεηο: Φάζε 1: Α’ κέξνο ηεο ζεωξεηηθήο
θαηάξηηζεο, δηάξθεηαο 60 ωξώλ. Φάζε 2: Α’ κέξνο ηεο
πξαθηηθήο άζθεζεο δηάξθεηαο 100 ωξώλ. Φάζε 3: Β΄ κέξνο
ηεο ζεωξεηηθήο θαηάξηηζεο, δηάξθεηαο 60 ωξώλ. Φάζε 4: Β΄
κέξνο ηεο πξαθηηθήο θαηάξηηζεο, δηάξθεηαο 160 ωξώλ. Η
δηαδηθαζία ππνβνιήο ηωλ αηηήζεωλ μεθίλεζε θαη γίλεηαη
κέζω ηνπ αθόινπζνπ ζπλδέζκνπ ζην δηαδίθηπν: www.sbbeedu.gr. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει. 2310539817
εζση.113, θαμ. 2310541933, site. www.sbbe.gr , email.
dinaki@sbbe.gr .

Γηνξγάλωζε ηνπξηζηηθνύ WORKSHOP ζην Βειηγξάδη
(13.05.2016)
ην πιαίζην πξνζπαζεηψλ ησλ Γξαθείσλ Οηθνλνκηθψλ
θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο θαη
ηνπ ΔΟΣ Βειηγξαδίνπ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ειιεληθή
Πξεζβεία ζηελ Πνληγθφξηηζα, ππάξρεη πξφζεζε λα
δηνξγαλσζεί θνηλή ηνπξηζηηθή εθδήιωζε – workshop
ζηo Βειηγξάδη, ζηηο 13 Μαΐνπ 2016, κε ζηφρν ηελ
ελίζρπζε ηεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιή ηεο ρψξαο καο ζηηο
αγνξέο
ηεο
εξβίαο
θαη
ηνπ
Μαπξνβνπλίνπ.
Παξαθαινύληαη
νη
ελδηαθεξόκελνη,
λα
ζπκπιεξώζνπλ ην ζρεηηθό εξωηεκαηνιόγην θαη λα
ην απνζηείιινπλ ζηελ ειεθηξνληθή δ/λζε ecocombelgrade@mfa.gr,, ην αξγόηεξν έωο ηηο 15/04/2016.
εκεηψλεηαη φηη ηα έμνδα κεηάβαζεο θαη ελδερφκελεο
δηακνλήο ζην Βειηγξάδη ζα θαιπθζνχλ εμ‟ηδίσλ. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Διιεληθήο
Πξεζβείαο ζην Βειηγξάδη, ηει. +38111322-23-38.

ν

2 Μεζνγεηαθό πλέδξην Πνιύηηκωλ Λίζωλ θαη Κνζκεκάηωλ
Σν αλεμάξηεην Γεκνινγηθφ Δξγαζηήξην αλαθνίλσζε ην «2ν Μεζνγεηαθφ πλέδξην Πνιχηηκσλ Λίζσλ θαη Κνζκεκάησλ» ην νπνίν ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 7-9 Μαΐνπ 2016 ζηε Βαιέλζηα ηεο Ηζπαλίαο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site: https://www.gemconference.com , http://www.iglcert.gr/index-en.html , ηει.: 0030-210-3319383

Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε Δ.Π. Γήκνπ Ππιαίαο – Υνξηηάηε

Greece China Business

ν Γήκνο Ππιαίαο – Υνξηηάηε καο ελεκεξψλεη φηη δηεμάγεη
Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ ηεο Α΄
Φάζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε νξίδνληα
ην 2019. Ζ δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο απεπζχλεηαη ζηνπο
πνιίηεο, αιιά θαη ζε ηνπηθνχο, δηαδεκνηηθνχο θαη
ππεξηνπηθνχο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο, ε δξάζε
ησλ νπνίσλ άπηεηαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ. Οη ζρεηηθέο
ε
πξνηάζεηο ζα πξέπεη λα απνζηαινχλ έσο ηελ 15 Απξηιίνπ
2016, ψζηε λα ελζσκαησζνχλ ζην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην,
ζην νπνίν εμεηδηθεχνληαη νη δξάζεηο θαη ηα έξγα ηνπ δήκνπ
κε νηθνλνκηθφ θαη ρξνληθφ πξνζδηνξηζκφ. Γηα ηηο
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
:
diavoulefsi.panorama@pilea-hortiatis.gr .

Ζ Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο αλαθνηλψλεη ηελ
έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο ηζηνζειίδαο Greece China Business
(www.greecechinabusiness.com) ππφ ηελ αηγίδα ηεο, πνπ έρεη ζαλ
ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ
Διιάδαο θαη Κίλαο. Τπεχζπλνη γηα ηε δηαρείξεζε ηεο ηζηνζειίδαο
είλαη νη θ. Νίθνο νθηαλφο, Γεληθφο Γξακκαηέαο ΔΒΔΑ (ηει.:
2103624280, 6936996999) θαη Μηράιεο Καλδαξάθεο, κέινο Γ
ΔΒΔΑ – Πξφεδξνο ηκήκαηνο Κίλαο (ηει.: 2103634108,
6974899670). Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2103387105/ 06, θαμ: 36.22.320, email: keeuhcci@uhc.gr , site: www.uhc.gr.

Δλεκέξωζε γηα ηε Νέα Ρύζκηζε ηεο ΓΔΗ
Ζ ΓΔΒΔΔ καο ελεκεξψλεη γηα ηε λέα ξχζκηζε ηεο ΓΔΖ.
Γηα δηάζηεκα 4 κελψλ (απφ 01.04.2016 κέρξη θαη
31.07.2016) όινη νη πειάηεο ηεο ΓΔΗ ζα κπνξνύλ λα
ξπζκίζνπλ ηηο νθεηιέο ηνπο ζε 36 κεληαίεο δόζεηο,
ρωξίο θακία πξνθαηαβνιή. ηε ξχζκηζε απηή ζα έρνπλ
ηε δπλαηφηεηα λα πξνζρσξήζνπλ γηα ην ππφινηπν ηεο
νθεηιήο ηνπο θαη εθείλνη νη πειάηεο, νη νπνίνη έρνπλ ήδε
πξνβεί ζε δηαθαλνληζκφ ησλ νθεηιψλ ηνπο. Ζ θαηαβνιή ηεο
1εο δφζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ έγθξηζε ηνπ
δηαθαλνληζκνχ.
Απφ ην πξφγξακκα εμαηξνύληαη νη
πεξηπηώζεηο πειαηώλ κε ξεπκαηνθινπή, γηα ηνπο
νπνίνπο ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ
ηζρχνληα
Καλνληζκφ
Γηαθαλνληζκψλ.
Μεηά
ηελ
νινθιήξσζε ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο, απφ
01.08.2016 θαη εμήο, νη Οηθηαθνί πειάηεο, νη Δπαγγεικαηίεο
θαη νη Δπηρεηξήζεηο, ζα κπνξνχλ πιένλ λα ξπζκίζνπλ ηηο
νθεηιέο ηνπο ζχκθσλα κε ην λέν Πξφγξακκα
Γηαθαλνληζκψλ, σο εμήο: Πελάτες τωρίς αντισσμβατική
σσμπεριυορά: Πξνθαηαβνιή: κφιηο ην 5% ηεο ζπλνιηθήο
νθεηιήο Μεληαίεο δόζεηο: χςνο ίζν θαη‟ αξράο κε ην 30%
ηνπ κέζνπ, ζε εηήζηα βάζε, κεληαίνπ ινγαξηαζκνχ κε
ειάρηζην αξηζκφ δφζεσλ ηηο 18 θαη κέγηζην ηηο 36. Πελάτες
με αντισσμβατική σσμπεριυορά (ασθαίρετη παραβίαση
μετρητή): Πξνθαηαβνιή: 15% ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο, ζε
18 κεληαίεο δφζεηο. Απφ ηηο παξαπάλσ ξπζκίζεηο
εμαηξνχληαη νη επνρηθνί πειάηεο, θαζψο επίζεο: νη αγξφηεο,
νη εληαγκέλνη ζην Μεηξψν ησλ Δπάισησλ πειαηψλ, νη
Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο- Απνρέηεπζεο (ΓΔΤΑ)
θαη νη Οξγαληζκνί Δγγείσλ Βειηηψζεσλ (ΣΟΔΒ/ΓΟΔΒ), νη
νπνίνη
ήδε
απνιακβάλνπλ επλντθψλ ξπζκίζεσλ.
Πξνυπφζεζε ηζρχνο ηνπ δηαθαλνληζκνχ είλαη ε
εκπξφζεζκε εμφθιεζε ησλ ηξερφλησλ ινγαξηαζκψλ.
Αθόκε όκωο θαη ζε πεξίπηωζε, θαηά ηελ νπνία, ιόγω
αδπλακίαο, ζηε δηάξθεηα ελόο εκεξνινγηαθνύ έηνπο
δελ θαηαβιεζεί κηα (1) δόζε ν δηαθαλνληζκόο
ζπλερίδεηαη θαλνληθά από ηνλ επόκελν κήλα. ε
πεξίπησζε κε θαηαβνιήο πεξηζζνηέξσλ ηεο κίαο δφζεσλ
εληφο ελφο εκεξνινγηαθνχ έηνπο, ν δηαθαλνληζκφο
εμαθνινπζεί λα ηζρχεη κε ηελ πξνυπφζεζε θαηαβνιήο φισλ
– πιελ κίαο - ησλ νθεηινκέλσλ δφζεσλ. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: ηει. 2103816600, θαμ, 210 3820735, site.
www.gsevee.gr

Ηκέξεο Καξηέξαο 2016
Σν Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο πξνζθαιεί ηηο
επηρεηξήζεηο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εθδήισζε «Ζκέξεο
Καξηέξαο 2016» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 16 θαη 17
Μαΐνπ 2016 ζην Κέληξν Γηάδνζεο Δξεπλεηηθψλ
Απνηειεζκάησλ (Κ.Δ.Γ.Δ.Α.), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο. Γειώζεηο ζπκκεηνρήο ειεθηξνληθά ζηνλ
ζχλδεζκν: www.dasta.auth.gr/jobfair.aspx , έωο ηελ
Παξαζθεπή 15 Απξηιίνπ 2016.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2310 999320, email:
gd@cso.auth.gr , site: www.dasta.auth.gr

Νέα ππεξεζία ΤΠΔΞ γηα ηνπο Δμαγωγείο. Καηάινγνη 7000
εηζαγωγέωλ, 40 θξαηώλ
Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ ηνπ ΤΠΔΞ
αλάξηεζε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζην www.agora.mfa.gr έλα ζχλνιν
7000 εηζαγσγέσλ, πνπ αθνξνχλ 24 θιάδνπο πξντφλησλ, 40
θξαηψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξσηνβνπιία αλαπηχρζεθε ζηελ
παξνχζα θάζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ICAP. Ο θαηάινγνο απηφο
ζα εκπινπηίδεηαη απφ εδψ θαη κεηά, κε πιεξνθνξίεο πνπ ζα
πξνέξρνληαη απφ ηηο πξεζβείεο καο ζην εμσηεξηθφ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: email. madras.office@gmail.com.

BUSINESS SEMINAR ζην ΔΒΔΑ: «Δπηρεηξεκαηηθέο Δπθαηξίεο
ηηο Αλαδπόκελεο Αγνξέο ηεο Αζίαο», 11.4.16
Σν ΔΒΔΑ, ζε ζπλεξγαζία κε ηα Δπξσπατθά Δπηρεηξεκαηηθά Γίθηπα
ηεο Αζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ Φηιηππίλσλ, ηεο Ηλδνλεζίαο θαη
ηνπ Βηεηλάκ, ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηε Γεπηέξα, 11 Απξηιίνπ θαη
ψξα 9.30 πκ (8νο φξνθνο, Αθαδεκίαο 7) Δλεκεξσηηθή Δθδήισζε
(business seminar), κε ζέκα: «Δπηρεηξεκαηηθέο Δπθαηξίεο ζηηο
Αλαδπφκελεο Αγνξέο ηεο Αζίαο». θνπφο ηεο εθδήισζεο είλαη λα
βνεζήζεη ηηο ειιεληθέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο λα ελεκεξσζνχλ
γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ ζηηο αγνξέο ησλ
Φηιηππίλσλ, ηεο Ηλδνλεζίαο θαη ηνπ Βηεηλάκ, θαζψο θαη γηα ηηο
ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα Δπξσπατθά Δπηρεηξεκαηηθά Γίθηπα
ηεο Αζίαο πξνθεηκέλνπ λα δηεηζδχζνπλ ζηηο ελ ιφγσ αγνξέο.
Πιεξνθνξίεο ζην Σκήκα Γηεζλψλ ρέζεσλ ηνπ ΔΒΔΑ ηει: 210
3382342, 210 3382466, fax.2103382378, email: tretzeka@acci.gr.

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 14 - 16 Απξηιίνπ 2016 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Έθζεζε ANUFOOD EURASIA απφ ηελ
εηαηξεία Istanbul Trade Fairs Inc ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο
Σνπξθίαο ζην Tuyap Fair Convention and Congress Center κε ηελ
επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε
πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηνπο
ηνκείο:ηξφθηκα,
θαηεςπγκέλα,
θξεαηηθά, θξέζθα θξνχηα, γαιαθηνθνκηθά, αξηνζθεπάζκαηα,
βηνινγηθά, πνηά θαη δαραξψδε. Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε
ππάξρεη εηδηθή νξγάλσζε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο
Σνπξθίαο ε νπνία δηαξθεί 3 κέξεο θαη πεξηιακβάλεη επίζθεςε
ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν θαη ζπλαληήζεηο κε ηνπο παξαγσγνχο. Καηά
ηε δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληψλ ηεο έθζεζεο (12 - 15 Απξηιίνπ
2016) ην ελ ιφγσ Τπνπξγείν ζα θαιχςεη ηα έμνδα δηακνλήο ελφο
εθπξνζψπνπ απφ θάζε εηαηξία γηα 3 λχρηεο ζε μελνδνρείν 5
αζηέξσλ. Οη εηαηξίεο πνπ ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ ηελ έθζεζε
πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηε ζρεηηθή αίηεζε κέρξη ηηο 01/04//2016
ζην θαμ:2310254448 ή ζην email: selanik@ekonomi.gov.tr.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη ιεπηνκέξεηεο επηζθεθζείηε ηελ
ηζηνζειίδα:
http://www.anufoodeurasia.com/ANUFOODEurasia/index-2.php

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία
κε ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή
απνζηνιή ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο “Sport & Active Life Fair”
απφ 14 έσο 17 Απξηιίνπ 2016 ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο
Σνπξθίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο εγθαηαζηάζεηο: TUYAP
FAIR 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 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

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
FRESKON
Πόιε: Γ.Δ.Θ., Θεζζαινλίθε
Ηκεξνκελία: 21-23 Απξηιίνπ 2016
Δθζέκαηα: θξνχηα ιαραληθά.
Πιεξνθνξίεο: ηει. 2310 291201 / 2310 291142, fax:
2310291692, email: detrop@helexpo.gr, site:
www.helexpo.gr
ε

41 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΓΟΤΝΑ ΚΑΣΟΡΙΑ
Πόιε : Κέληξν Γνχλαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Καζηνξηά
Ηκεξνκελία : 5-8 Ματνπ 2016
Δθζέκαηα : Γνπλαξηθά, δεξκάηηλα
Πιεξνθνξίεο : http://furfairkastoria.com
ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΒΙΒΛΙΟΤ
Πόιε:Γ.Δ.Θ., Θεζζαινλίθε
Ηκεξνκελία: 12-15 Μαΐνπ 2016
Δθζέκαηα: βηβιία
Πιεξνθνξίεο: ηει. 2310 291201 / 2310 291142, fax: 2310
291692,email: detrop@helexpo.grsite : www.helexpo.gr

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΒΔΛΓΙΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηηο Βξπμέιιεο, απέζηεηιε ην
ελεκεξσηηθφ δειηίν Οηθνλνκηθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ
εηδήζεσλ απφ ην Βέιγην, γηα ηελ πεξίνδν 2-10 Μαξηίνπ
2016.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζηηο Βξπμέιιεο (www.agora.mfa.gr/be58), email:
ecocom-brussels@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr
ΟΛΛΑΝΓΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Υάγε, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ
δειηίν ζρεηηθά κε ηνλ Γηαγσληζκφ ηνπ Common Fund for
Commodities (CFC) γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο ζε
θξάηε – κέιε ηνπ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζηε Υάγε (http://agora.mfa.gr/nl97), email:
ecocom-hague@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr

Γηεζλείο Δθζέζεηο
BAUMA MUNICH 2016
Πόιε: Μφλαρν Γεξκαλία
Ηκεξνκελία: 11-17 Απξηιίνπ 2016
Δθζέκαηα: θαηαζθεπέο, δνκηθά πιηθά, νρήκαηα, εμνπιηζκφ
θαηαζθεπψλ, κεραλήκαηα εμφξπμεο
Πιεξνθνξίεο: ηει. 2106410405, θαμ. 2106410602 , , site:
www.travel4fairs.gr,www.t4f.gr
SALONE DEL MOBILE.MILANO
Πόιε: Μηιάλν, Ηηαιία
Ηκεξνκελία: 12-17 Απξηιίνπ 2016
Δθζέκαηα: έπηπια ζπηηηνχ θαη αμεζνπάξ
Πιεξνθνξίεο: site: www.salonemilano.it, ηει: 02725941, θαμ:
0289011563
PROWE IN ASIA
Πόιε: ηγθαπνχξε
Ηκεξνκελία: 12-15 Απξηιίνπ 2016
Δθζέκαηα: θξαζηά θαη αιθννινχρα πνηά
Πιεξνθνξίεο: site:www.prowineasia.com
SIALCANADA
Πόιε: Μφληξεαι, Καλαδάο
Ηκεξνκελία: 13-15 Απξηιίνπ 2016
Δθζέκαηα: βηνκεραλία ηξνθίκσλ
Πιεξνθνξίεο: site:www.sialcanada.com
Sports & Active Life Fair
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία:14 - 17Απξηιίνπ 2016
Δθζέκαηα: αζιεηηθφο εμνπιηζκφο, πξντφληα πγηεηλήο δηαηξνθήο.
Πιεξνθνξίεο: ηει: 2117000264-7, θαμ: 2110127466, e-mail:
info@etee.gr, site: www.etee.gr
ANUFOOD EURASIA
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 14 - 16 Απξηιίνπ 2016
Δθζέκαηα: ηξφθηκα θαη πνηά
Πιεξνθνξίεο: ηει. 2310 254460, θαμ. 2310254448, email.
selanik@ekonomi.gov.tr, site:
http://www.anufoodeurasia.com/ANUFOOD-Eurasia/index-2.php
th

6 International Trade Fair for Bus Industry and Accessories
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 14 - 17 Απξηιίνπ 2016
Δθζέκαηα: επαγγεικαηηθά απηνθίλεηα θαη αμεζνπάξ.
Πιεξνθνξίεο: ηει: 2117000264-7, θαμ: 2110127466, e-mail:
info@etee.gr, site: www.etee.gr
Shenyang, China Jewelry Fair
Πόιε: Shenyang Κίλα
Ηκεξνκελία:15-18 Απξηιίνπ 2016
Δθζέκαηα: θφζκεκα
Πιεξνθνξίεο: Tel: +86-24-62636196 Fax: +86-24-62635723 Email: jezzlx@126.comma-yijie@foxmail.com
KENYA TRADE SHOW 2016
Πόιε: Νατξφκπη, Κέλπα
Ηκεξνκελία: 15 -17 Απξηιίνπ 2016
Δθζέκαηα: ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα, ηαηξηθή, θαξκαθεπηηθή,
ηξφθηκα, θαηαζθεπέο, αζθάιεηα, βηνκεραληθά κεραλήκαηα,
ζπζθεπαζία, πξνκήζεηεο μελνδνρείσλ
Πιεξνθνξίεο: site: www.kenyatradeshow.com
BOAT ISTANBUL
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 14 - 17 Απξηιίνπ 2016
Δθζέκαηα: κηθξά κεραλνθίλεηα – ηζηηνπιντθά θαη αγσληζηηθά
ζθάθε. Πιεξνθνξίεο: , ηει: 2117000264-7 site:
http://www.tuyap.com.tr/en/exhibitions/boat-istanbul-smallermotor-motorless-and-sail-marine-vehicles-and-aquatic-sportsfair#scope-of-the-fair, , e-mail: info@etee.gr, site: www.etee.gr

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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12/4/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ
ΔΡΓΟΤ: ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
ΚΑΘΧ
ΚΑΗ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΧΝ
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ.
ΣΖΛ:2695360606
15/04/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΗΑΛΗΓΗΧΝ
ΑΗΜΟΚΑΛΛΗΔΡΓΗΧΝ ΜΔ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΤΣΖΜΑ ΣΖΛ.213
2088715
19/4/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ. ΔΝΟ ΗΝΟΟΠΣΗΚΟΤ ΔΤΚΑΜΠΣΟΤ ΔΝΓΟΚΟΠΗΟΤ ΔΝΟ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΠΡΗΟΝΗΟΤ ΟΣΧΝ. ΣΖΛ:2313307190
19/4/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΔΚΣΟ ΑΝΑΛΤΣΧΝ. ΣΖΛ:2695360606
25/4/2016
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΑΝΟΗΚΣΟ
ΣΑΚΣΗΚΟ
ΓΖΜΟΗΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ :
ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΧΝ
ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ. ΣΖΛ:2713 601709
26/04/2016 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΔΡΓΟΤ :
2/ΘΔΗΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΝΔΟΥΧΡΗΟΤ,
ΓΖΜΟΤ ΥΗΟΤ. ΣΖΛ:210-5272445
26/04/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΚΟΗΝΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΔ
ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΚΑΗ ΔΞΟΛΟΘΡΔΤΖ. ΣΖΛ:2313324374
10/05/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟΤ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ,
ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΗΚΧΝ,
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ
ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ
ΜΔ
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ
ΤΣΖΜΑ
ΚΑΗ
ΛΟΓΗΜΗΚΟ,
ΤΚΔΤΧΝ
ΣΖΛΔΟΜΟΗΟΣΤΠΗΑ, ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΑΚΧΝ ΜΔΣΑΓΧΓΔΧΝ
ETHERNET ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΖΛ. 2313313141,175,172
13/05/2016 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΔ ΑΓΟΡΑ ΔΗΓΧΝ ΤΠΟΓΖΖ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΖ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΣΖΛ. 2106926798
20/05/2016 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΔΘΝΖ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΥΛΟΟΣΑΠΖΣΑ
,
ΠΛΑΣΗΚΧΝ
ΚΑΘΗΜΑΣΧΝ
ΚΑΗ
ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΔΞΟΛΗΜΟΤ ΣΟ Γ.Α.Κ. ΚΑΗ ΣΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΘΔΑΣΡΟ
ΚΑΡΟΛΟΤ ΚΟΤΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑΠΟΛΖ. ΣΖΛ:2313313141
30/05/2016 ΑΝΟΗΚΣΟ ΚΟΗΝΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΓΑΝΣΗΑ
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΑ» ΣΖΛ:2313324374
31/05/2016 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΔΘΝΖ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΒΖΜΑΣΟΓΟΣΧΝ - ΑΠΗΝΗΓΧΣΧΝ ΣΖΛ. 2313323115
15/06/2016 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ( ΤΛΗΚΑ
ΠΟΝΓΤΛΟΓΔΗΑ, ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΗΚΖ, ΟΣΔΟΤΝΘΔΖ - ΣΡΑΤΜΑ,
ΟΣΗΚΑ ΜΟΥΔΤΜΑΣΑ) ΣΖΛ. 2313323115
ΜΑΣΑΗΧΖ ΔΝΗΑΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΦΗΛΣΡΑ
ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΑ ΚΑΗ ΖΘΜΟΗ ΓΗΖΘΖΖ ΣΟΤ ΠΛΑΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΗΜΑΣΟ
ΣΖΛ. 2321351298

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΕΑΚΤΝΘΟΤ «ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΟ»

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ
ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «ΓΔΧΡΓΗΟ
ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ»
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΕΑΚΤΝΘΟΤ «ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ»
ΓΔΝΗΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΓΗΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΣΡΗΠΟΛΖ «Ζ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΑ»

ΚΣΗΡΗΑΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ Α.Δ.

Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ»-Φ.Ν.Θ
ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ - ΤΚΔΧΝ

ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ

ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ - ΤΚΔΧΝ

Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ»-Φ.Ν.Θ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΡΡΧΝ

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

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

