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ΒΔΘ: Η νηθνλνκία δελ αληέρεη άιιν…
Σελ αλεζπρία ηνπ γηα ην λέν θχθιν αβεβαηφηεηαο, ζηνλ νπνίν
έρεη εηζέιζεη ε ρψξα εθθξάδεη ν πξφεδξνο ηνπ Βηνηερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο,
επηζεκαίλνληαο φηη νη δχζθνιεο εκέξεο πνπ αληηκεησπίδνπκε
ζέινπλ νπζηαζηηθέο δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο θαη
φρη σξαηνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο εθξεθηηθήο θαηάζηαζεο.
«Ζ επαλάιεςε απφ πιεπξάο ηνπ πξσζππνπξγνχ, θαηά ηελ
παξέκβαζε ηνπ ζην πξσηλφ ππνπξγηθφ ζπκβνχιην γηα
αχμεζε ησλ εηζθνξψλ θαηά 1% απφ ηνπο εξγνδφηεο, ηελ
ψξα πνπ νη ζεζκνί ην έρνπλ απνξξίςεη δεκηνπξγεί κφλν
εθλεπξηζκφ, ρσξίο λα δίλεη ιχζε ζην πξφβιεκα» αλαθέξεη ν
πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ, ζεκεηψλνληαο φηη ηέηνηεο επηινγέο
δεκηνπξγνχλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πιείζηα πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεησπίδεη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα, ζπλσζηηζκφ γηα ηελ
έμνδν… ησλ επελδπηψλ απφ ηε ρψξα.
«Γηα κηα ρψξα πνπ έρεη άκεζε αλάγθε απφ ηδησηηθά
θεθάιαηα, επελδχζεηο θαη ζέζεηο εξγαζίαο, ε ηάζε απηή
ηζνδπλακεί κε ζαλάζηκν θίλδπλν. Θα πεξίκελε θαλείο απφ
ηελ θπβέξλεζε λα έρεη ζεκάλεη ζπλαγεξκφ θαη λα πξνσζεί
γελλαία κέηξα γηα ηελ αληηζηξνθή ηεο θαηάζηαζεο. Απηφ πνπ
ζπκβαίλεη είλαη ην αθξηβψο αληίζεην. Αληί γηα κεηαξξπζκίζεηο
πνπ αληηκεησπίδνπλ ηηο ρξφληεο παζνγέλεηεο ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο, βιέπνπκε ηαθηηθέο πνπ επηδεηλψλνπλ πεξαηηέξσ
ην επηρεηξεκαηηθφ θιίκα. Σελ ίδηα ψξα φιεο νη θνηλσληθέο
νκάδεο βξίζθνληαη ζην δξφκν, ζπληεξψληαο κία ινγηθή
βεληέηαο κεηαμχ θπβέξλεζεο θαη πνιηηψλ» ηνλίδεη ν
πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ, ππνγξακκίδνληαο φηη αλακθίβνια
πξέπεη λα ζηεξηρζνχλ νη αδχλακεο θνηλσληθέο νκάδεο,
σζηφζν ε ιχζε δελ είλαη λα θησρνπνηεζεί φιε ε θνηλσλία.
«Ζ θφπσζε απφ ηα ρξφληα ηεο ιηηφηεηαο απνηειεί θαθφ
ζχκβνπιν. Σα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ έρεη ε ρψξα
κπξνζηά ηεο είλαη πνιιά, ηελ ψξα κάιηζηα πνπ δηνγθψλεηαη
ην πξνζθπγηθφ δήηεκα, ζέηνληαο ελ ακθηβφισ ηε ρψξα καο
εληφο ηεο δψλεο έγθελ. Γελ έρνπκε πεξηζψξηα γηα λέεο
παιηλσδίεο. Ζ νηθνλνκία δελ αληέρεη άιιν. Έζησ θαη ηελ
χζηαηε ζηηγκή πξέπεη λα πξπηαλεχζεη ε ινγηθή θαη ε
θπβέξλεζε λα αληηιεθζεί ηελ ειεθηξηζκέλε θαηάζηαζε πνπ
έρεη δεκηνπξγεζεί ρσξίο θνξψλεο θαη κηθξνπνιηηηθέο. Απφ
ηελ πιεπξά ηεο θαη ε αληηπνιίηεπζε πξέπεη επνηθνδνκεηηθά
λα ζηαζεί ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ. Με δηάινγν αιιά θαη
κε νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηελ πξάμε. Σα Δπηκειεηήξηα είλαη
παξφληα ζηηο εμειίμεηο έρνληαο θαηαζέζεη ζπγθεθξηκέλν
πιαίζην πξνηάζεσλ, ην νπνίν κπνξεί λα απνηειέζεη
ξεαιηζηηθή βάζε ζπδήηεζεο γηα κηα αζθαιηζηηθή
κεηαξξχζκηζε, κε θνηλσληθφ θαη ηαπηφρξνλα αλαπηπμηαθφ
πξφζεκν» θαηαιήγεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ.
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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 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.

ΟΑΔΔ: Πώο ζα εληαρζνύλ νη νθεηιέηεο ζην λόκν Καηζέιε
Γηεπθξηλήζεηο επί ησλ αιιαγψλ πνπ επέξρνληαη ζην ζεζκηθφ
πιαίζην γηα ηε δπλαηφηεηα έληαμεο ηωλ αζθαιηζηηθώλ
ιεμηπξόζεζκωλ νθεηιώλ ζην "Νόκν Καηζέιε" δίλεη
εγθχθιηνο πνπ εμέδσζε ν ΟΑΔΔ. Ο ΟΑΔΔ εμέδσζε ηελ
εγθχθιην κε αθνξκή ηε δπλαηφηεηα πνπ απνθηνχλ πιένλ νη
νθεηιέηεο ησλ ηακείσλ λα εληαρζνχλ ζηηο ξπζκίζεηο νθεηιψλ γηα
ππεξρξεσκέλα θπζηθά πξφζσπα θαη αλαιχεη ην λέν ζεζκηθφ
πιαίζην πνπ εηζάγεη λέα δηαδηθαζία ξχζκηζεο νθεηιψλ - κφλν
γηα ηα ππεξρξεσκέλα θπζηθά πξφζσπα. Πξφθεηηαη γηα ηειείσο
δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία θαη γηα ηελ εληαία αληηκεηψπηζε ησλ
πεξηπηψζεσλ απηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ
Οξγαληζκνχ, παξέρνληαη νδεγίεο θαη δηεπθξηλήζεηο γηα ηηο
ελέξγεηεο
πνπ
πξέπεη
λα
αθνινπζνχληαη:
1.
Υνξήγεζε
Βεβαίωζεο .
Υνξεγείηαη
βεβαίσζε
αζθαιηζηηθψλ νθεηιψλ, φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί κε ηα ηέιε
θαζπζηέξεζεο θαη ηνπο ηφθνπο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο, εληφο
5 εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε κέξα ππνβνιήο ζρεηηθνχ
αηηήκαηνο. ηε βεβαίσζε πεξηιακβάλνληαη νη νθεηιέο πνπ
έρνπλ βεβαησζεί ζην ΚΔΑΟ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ
ππάξρνπλ βεβαησκέλεο νθεηιέο ρνξεγείηαη "Γλσζηνπνίεζε
Οθεηιήο" θαζφζνλ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο
δηάηαμεο. 2. Ιζηνξηθό αζθάιηζεο-Οηθνλνκηθόο έιεγρνο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο πξνο ην αξκφδην
Γηθαζηήξην, ν νθεηιέηεο ππνρξενχηαη, εληφο 15 εκεξψλ λα
επηδψζεη ζηνλ ΟΑΔΔ αληίγξαθφ ηεο. Ο ΟΑΔΔ ζα πξέπεη, εληφο
κελφο απφ ηελ επίδνζε, λα θαηαζέζεη ηηο απφςεηο ηνπ, δηα ησλ
πιεξεμνπζίσλ δηθεγφξσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζπληάζζεηαη,
θαηά
πξνηεξαηφηεηα,
"Ηζηνξηθφ
Αζθάιηζεο-Οηθνλνκηθνχ
Διέγρνπ" ην νπνίν δηαβηβάδεηαη άκεζα πξνο ηελ Γ/λζε
Ννκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη θαηαηίζεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ
αξκνδίνπ Γηθαζηεξίνπ. 3. Δίζπξαμε δόζεωλ ξύζκηζεο. Οη
δφζεηο είλαη κεληαίεο θαη θαζνξίδνληαη απφ ην αξκφδην
Γηθαζηήξην, κε πξνζσξηλή δηαηαγή ή νξηζηηθή απφθαζε. Πνζφ
δφζεο πνπ έρεη πξνζδηνξηζζεί κε πξνζσξηλή δηαηαγή,
ελδερνκέλσο λα αιιάμεη κε ηελ νξηζηηθή απφθαζε. Ζ έλαξμε
θαηαβνιήο νξίδεηαη ζηελ δηαηαγή ή ηελ απφθαζε. Αληίγξαθα
Πξνζσξηλψλ δηαηαγψλ ή απνθάζεσλ πνπ εηζέξρνληαη ζηηο
Τπεξεζίεο ζα πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη άκεζα ζην αξκφδην
Τπνθαηάζηεκα ΚΔΑΟ, πξνθεηκέλνπ λα ελεξγεί γηα ηελ
είζπξαμε ησλ δφζεσλ, ηελ αλάθιεζε κέηξσλ, ηελ δηαθνπή
ξπζκίζεσλ θιπ.4. Με βεβαηωκέλεο νθεηιέο. ε κεκνλσκέλεο
πεξηπηψζεηο πνπ εθδίδνληαη πξνζσξηλέο δηαηαγέο ή απνθάζεηο
γηα κε βεβαησκέλεο νθεηιέο-ελψ έρεη ρνξεγεζεί έληππν
"γλσζηνπνίεζεο νθεηιήο"-απηέο είλαη εθηειεζηέο απφ ηηο
Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ ΟΑΔΔ. Αλ ν νθεηιέηεο δηαηεξεί
ελεξγή ξχζκηζε ζηνλ ΟΑΔΔ θαηά ηελ εκεξνκελία αίηεζεο πξνο
ην Γηθαζηήξην, ε ξχζκηζε δηαθφπηεηαη θαη ελεκεξψλεηαη
εγγξάθσο ν νθεηιέηεο. Οη ξπζκίζεηο είλαη εμαηνκηθεπκέλεο θαη
δελ ππφθεηληαη ζε κεραλνγξαθηθή ηππνπνίεζε.
5.Απώιεηα ξύζκηζεο. Απψιεηα ηεο ξχζκηζεο επέξρεηαη φηαλ
ην πνζφ ζε θαζπζηέξεζε μεπεξλά αζξνηζηηθά ην πνζφλ ηξηψλ
κεληαίσλ δφζεσλ. Πρ. Πνζφ νθεηιήο 10.000 επξψ Πνζφ δφζεο
30 επξψ . Καζπζηέξεζε άλσ ησλ 90 επξψ επηθέξεη απψιεηα
ηεο ξχζκηζεο. Παξάδεηγκα: 1 δφζε 30 επξψ, 2ε δφζε 0
(απψιεηα 30 επξψ), 3ε δφζε 30 επξψ, 4ε δφζε 20 επξψ
(ζπλνιηθή απψιεηα 40 επξψ), 5ε δφζε 30 επξψ, 6ε δφζε 0
(ζπλνιηθή απψιεηα 70 επξψ), 7ε δφζε 0 (ζπλνιηθή απψιεηα
100 επξψ). Μεηά ηελ απψιεηα θαη ηεο 7εο δφζεο επέξρεηαη ε
απψιεηα ηεο ζπλνιηθήο ξχζκηζεο. Με ηελ επέιεπζε ηεο
απψιεηαο πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο ε Γηεχζπλζε
Ννκηθψλ Τπεξεζηψλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζέηεη ζρεηηθή αίηεζε
αλάθιεζεο ηεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο ή απφθαζεο, εληφο 4
κελψλ. 6. Γηθαηώκαηα – Δπεξγεηήκαηα .Ο ΟΑΔΔ έρεη
απεπζχλεη πιαίζην εξσηεκάησλ πξνο ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο,
Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο
θαη
Πξφλνηαο,
ζηα
νπνία
ζπκπεξηιακβάλεηαη
ε
δηαρείξηζε
ησλ
δηθαησκάησλεπεξγεηεκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ξπζκίζεσλ (πρ. επηινγή
θαηψηεξεο θαηεγνξίαο, ελεκεξφηεηα, αζθαιηζηηθή ηθαλφηεηα
θ.ιπ.) θαη αλακέλεηαη ζρεηηθή ελεκέξσζε.
Πιεξνθνξίεο,Σει : 210-5285667,Fax : 210-5228857,e-mail :
anagastika_metra@oaee.gr.

Σερληθέο θαη πξνϊόληα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο
Ζ Οκνζπνλδία Βηνηερλψλ Τδξαπιηθψλ Διιάδαο - Ο.Β.Τ.Δ., ζα
ζπκκεηάζρεη καδί κε ην Μέινο ηεο, χλδεζκν Δξγνιάβσλ
ε
Τδξαπιηθψλ Ν. Θεζζαινλίθεο, ζηελ 1 δηεζλή έθζεζε aqua
therm, πνπ ζα ιάβεη ρψξα ζηε Θεζζαινλίθε απφ ηηο 11 κέρξη
ηηο 14 ηνπ Φιεβάξε. Ο θιάδνο ζα εθπξνζσπεζεί θαη ζα
πξνβιεζεί κέζσ εθζεζηαθνχ πεξηπηέξνπ ηνπ ηνπηθνχ
ζπλδέζκνπ, ελψ ην άββαην 13/2, ζηηο 5 κκ, ε ΟΒΤΔ κε ην
ζχλδεζκν, δηνξγαλψλνπλ εκεξίδα κε βαζηθφ ζέκα «ηερληθέο
θαη πξντφληα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο». Ζ εκεξίδα ζα έρεη
ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα ηφζν γηα ηνλ ηερληθφ θφζκν φζν θαη
γηα ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ΟΒΤΔ πξνζθαιεί
ηα Μέιε ηεο, επαγγεικαηίεο, καζεηέο θαη ζπνπδαζηέο ηερληθψλ
ζρνιψλ, θνξείο ζπλαθψλ θιάδσλ θιπ, αιιά θαη ηνπο
θαηαλαισηέο λα επηζθεθζνχλ ην πεξίπηεξν, θαη λα
παξαθνινπζήζνπλ ηελ εκεξίδα ζηηο 13/2 θαη ψξα 5 ζην ρψξν
εθδειψζεσλ ηνπ πεξηπηέξνπ αξ. 13. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: email: obye.greece@yahoo.gr.

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 γηα επελδπηηθά ζρέδηα έσο
25.000,00€
γηα
ηελ
ελίζρπζε
ηεο
αλέξγσλ
ή
απηναπαζρνινχκελσλ πηπρηνχρσλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
γηα ηελ έλαξμε/ ππνζηήξημε ηεο άζθεζεο επαγγεικαηηθή
δξαζηεξηφηεηαο ζπλαθνχο κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπο.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα www.espa.gr,
θαζψο θαη ζην Σκήκα Βηνηερληθψλ Θεκάησλ ηνπ ΒΔΘ,
ηει.2310241383
θαη
ζηελ
ηζηνζειίδα
ηνπ
ΒΔΘ:
www.veth.gov.gr.

Η Δθπαίδεπζε ωο αζπίδα ελαληίνλ ηεο δηαθζνξάο
Ζ Γηεζλήο Γηαθάλεηα Διιάο (Παξάξηεκα Θεζζαινλίθεο)
ε
δηνξγαλψλεη ηελ 3 εθδήισζε κε ζέκα «Ζ Δθπαίδεπζε σο
αζπίδα ελαληίνλ ηεο δηαθζνξάο» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ
Παξαζθεπή 19 Φεβξνπαξίνπ 2016 θαη ψξα 18:00, ζην
Ακθηζέαηξν Σειεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (Δγλαηίαο
156). Ζ εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα αγγιηθά. Ζ είζνδνο
είλαη αλνηρηή γηα ην θνηλφ θαη ζα δνζνχλ βεβαηψζεηο
παξαθνινχζεζεο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 2311768330, email:
tihellas.th@gmail.com

Οη δπλαηόηεηεο ζπλεξγαζίαο Ιηαιηθώλ θαη Διιεληθώλ
Βηνκεραληώλ ζηνλ αγξνδηαηξνθηθό ηνκέα

Γηεζλείο Γηαγωληζκνί
ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ
Σν Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε φθηα
απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν κε πξνθεξχμεηο θξαηηθψλ
δηαγσληζκψλ πνπ αθνξνχλ:
1.Πξνκήζεηα εδψδηκσλ (ηξνθίκσλ, θξνχησλ, πνηψλ) θαη
κε εδψδηκσλ (απνξξππαληηθψλ) πξντφλησλ γηα ηηο
αλάγθεο ρψξσλ θξάηεζεο ζηελ πεξηνρή Stara Zagora (ζε
5 παξηίδεο)
Γιψζζα πνπ κπνξεί λα ζπληαρζνχλ νη πξνζθνξέο ή νη
αηηήζεηο ζπκκεηνρήο κφλν βνπιγαξηθά.
Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 26/02/2016 - 16:00
Πιεξνθνξίεο: ηει. + 359 29319295, fax. +359 24916063,
site: http://www.dpfzd.com/ , email: gu@dpfzd.com (θ.
Elza Hristova Traykova.)
2.Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη αζθάιεηαο
Γιψζζα πνπ κπνξεί λα ζπληαρζνχλ νη πξνζθνξέο ή νη
αηηήζεηο ζπκκεηνρήο κφλν βνπιγαξηθά.
Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 08/03/2016 - 17:00
Πιεξνθνξίεο: ηει. + 359 889900615, fax. +359
24472898,
site:
http://sofiatech.bg/
,
email:
i.golemanov@sofiatech.bg (θ. Elitsa Panayotova).
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
κπνξείηε
λα
επηθνηλσλήζεηε κε ην Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηε
φθηαηει.: (+3592) 9447959-9447790, , ζηελ ηζηνζειίδα
www.agora.mfa.gr/bg60 θαη ζην email: ecocomsofia@mfa.gr

Σν Διιελν –Ηηαιηθφ Δπηκειηεξήξην Θεζζαινλίθεο καο ελεκεξψλεη
φηη, κε ηελ επθαηξία ηεο επίζεκεο επίζθεςεο ζηελ Αζήλα ηνπ
θύξηνπ Paolo Gentiloni, Τπνπξγνύ Δμωηεξηθώλ θαη Γηεζλώλ
ρέζεωλ ηεο Ιηαιίαο, ε Πξεζβεία ηεο Ηηαιίαο ζηελ Διιάδα, ε
Έλσζε Βηνκεράλσλ ηεο Ηηαιίαο (CONFINDUSTRIA), ην Ηλζηηηνχην
Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ ηεο Ηηαιίαο (I.C.E.), ην Διιελν-Ηηαιηθφ
Δπηκειεηήξην ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ην Διιελν-Ηηαιηθφ
ν
Δπηκειεηήξην ηεο Αζήλαο, δηνξγαλψλνπλ ην 1 Business Forum
Ιηαιίαο – Διιάδαο κε ζέκα: «Οη δπλαηόηεηεο ζπλεξγαζίαο
Ιηαιηθώλ θαη Διιεληθώλ Βηνκεραληώλ ζηνλ αγξνδηαηξνθηθό
ηνκέα». Σν forum ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Πέκπηε 18
Φεβξνπαξίνπ 2016, απφ ηηο 11.00 έσο ηηο 16.00, ζηελ αίζνπζα
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο
νο
Αζήλαο (Αθαδεκίαο 7, 10671 Αζήλα - 6 νξ.).
Οη ελδηαθεξφκελεο εηαηξίεο κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ
απεπζείαο κε ην γξαθείν ηνπ Διιελν-Ηηαιηθνχ Δπηκειεηεξίνπ
Θεζζαινλίθεο ζηα ηειέθσλα 2310-947744, 947844, 951272
θαζψο θαη ζην info@italchamber.gr.
Γεληθό πνιενδνκηθό ρέδην Θεζζαινλίθεο
Σν Σερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο αλαθνίλσζε ηελ εθδήισζε
γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ Β1 ηαδίνπ κειέηεο Αλαζεψξεζεο ηνπ
Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σξίηε 16 Φεβξνπαξίνπ 2016, 11.00-14.00 ζην
ακθηζέαηξν ΣΔΔ/ΣΚΜ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: 2310 883100-99, θαμ. 2310883110.

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
Δπηρεηξεκαηηθά Νέα

OENOTELIA
Πόιε : Αζήλα
Ηκεξνκελία: 19 - 21 Μαξηίνπ 2016
Δθζέκαηα: θξαζηά θαη απνζηάγκαηα
Πιεξνθνξίεο :site: www.oenotelia.gr
ε

ΙΑΠΩΝΙΑ

Η

2 ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΞΑΝΘΗ & 4
ΔΚΘΔΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΚΟΙΚΟΝΟΜΗΗ
ΔΝΔΡΓΔΙΑ
Πόιε: θιεηζηφ γπκλαζηήξην Φίιηππνο Ακνηξίδεο , Ξάλζε
Ηκεξνκελία: 30 Μαξηίνπ - 3 Απξηιίνπ 2016
Δθζέκαηα: γεληθή έθζεζε, ελέξγεηα
Πιεξνθνξίεο:ηει.2541022533, θαμ. 2541025987
FOODEX
Πόιε : Μεηξφ χληαγκα, Αζήλα
Ηκεξνκελία: 31 Μαξηίνπ &1-2 Απξηιίνπ 2016
Δθζέκαηα: παξνπζίαζε θαη πψιεζε ειιεληθψλ
παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ
Πιεξνθνξίεο : ηει. 210 9245577 ,
v.yannikos@verticom.gr

email:

ΓηεζλείοΔθζέζεηο
DISCOP
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 1-3 Mαξηίνπ 2016
Δθζέκαηα: ηειεπηθνηλσλίεο, ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο
Πιεξνθνξίεο:ηει. +902122668182, site.
www.discopistanbul.com
Greek Weekend
Πόιε: Βειηγξάδη, εξβία
Ηκεξνκελία: 14- 15 Μαΐνπ 2016
Δθζέκαηα: ειιεληθά πξντφληα, παξάδνζε θαη πνιηηηζκφο
Πιεξνθνξίεο: ηει: +381693337483, email:
greekweekend.belgrade@gmail.com , site:
www.greekweekend.org

Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο
ηεο Διιάδαο ζην Σφθπν, καο ελεκεξψλεη γηα ηελ αχμεζε θαηά
63,6% ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ειαηνιάδνπ ζηελ Ηαπσλία ην
2015. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζην Σφθπν
(www.agora.mfa.gr/jp70
), email: ecocomtokyo@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr
ΚΙΝΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο
ηεο Διιάδαο ζην Πεθίλν, καο απέζηεηιε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ νδεγφ
2015 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:ecocombeijing@mfa.gr
ΟΤΚΡΑΝΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηελ Οδεζζφ απέζηεηιε ζπλνπηηθφ
ελεκεξσηηθφ δειηίν κελφο Ηαλνπαξίνπ 2016.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηελ Οδεζζφ (www.agora.mfa.gr/ua99 ), email:ecocomodessa@mfa.gr, ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr
ΛΟΒΔΝΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο
ηεο Διιάδαο ζηε Ληνπκπιηάλα, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν
ζρεηηθά κε ηα Οηθνλνκηθά - Μαθξννηθνλνκηθά ηνηρεία
ινβελίαο,Φεβξνπάξηνο 2016.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηε
Ληνπκπιηάλα
(www.agora.mfa.gr/si108),
Email:
grecom.slovenia@siol.net
ή
ηελ
ηζηνζειίδα
ηνπ
ΒΔΘ
www.veth.gov.gr
.

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
19/02/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ
ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ R.A.C. ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΣΖΛ.
2132088751
22/02/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΩΝ ΗΑΣΡΗΚΔ ΒΔΛΟΝΔ ΣΖΛ. 2321351297

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ
ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ

67

22/02/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ
ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΤΠΖΡΔΗΔ ΦΤΛΑΞΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖΛ. 2695360606

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ ΑΓΗΟ
ΓΗΟΝΤΗΟ

59

23/02/2016 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ
ΑΦΑΛΗΖ ΣΔΛΔΥΩΝ ΣΟΤ ΟΔ Α.Δ. ΣΖΛ. 2105297229
23/02/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΗ
ΑΝΑΓΚΔ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΖΛ. 2313313141
28/03/2016 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΚΟΠΖ - ΡΑΦΖ ΣΟΛΩΝ ΔΞΟΓΟΤ & ΤΠΖΡΔΗΑ
(ΥΔΗΜΔΡΗΝΖ - ΘΔΡΗΝΖ) ΓΟΚΗΜΩΝ ΤΠΑΣΤΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ
(ΑΝΓΡΩΝ - ΓΤΝΑΗΚΩΝ) ΣΖΛ. 2106926798
01/03/2016 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΑΚΔΣΩΝ ΚΑΗ ΑΓΔΗΩΝ ΥΡΖΖ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΣΖΛ.
2310679172
02/03/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΗΑΣΡΗΚΟΤ ΚΔΝΟΤ Ν1 ΣΖΛ.
24213504379
08/03/2016 ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΚΠΟΗΖΖ ΠΑΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΑΥΡΖΣΟΤ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΟΤ ΜΖ ΣΡΟΥΑΗΟΤ
ΤΛΗΚΟΤ ΟΔ ΣΖΛ. 2105297229
15/03/2016 ΑΝΟΗΚΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΤΗΜΟΤ JP-8 (NATO F-34) ΣΖΛ.
2108705013/15
28/03/2016 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΔΝΩΝ ΦΑΓΖΣΩΝ
ΜΔ ΚΡΔΑ ΣΖΛ. 2103483161
08/04/2016 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΔΘΝΖ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΩΝ ΒΑΛΒΗΓΩΝ ΣΖΛ. 2313323115
11/04/2016 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΓΟΦΑΚΩΝ ΣΖΛ. 2313323115
15/04/2016 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΔΘΝΖ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΗ
ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΓΔΤΜΑΣΩΝ ΣΖΛ. 2313323115
17/05/2016 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΩΝ ΓΑΝΣΗΩΝ ΣΖΛ.
2313323115
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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.

