Απξίιηνο 2015

ε αβαζή λεξά ν βηνηερληθόο θόζκνο
Ζ απξνζπκία γηα έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο θαη ε
αβεβαηφηεηα θαίλεηαη λα θπξηαξρνχλ ην πξψην ηξίκελν
ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, γηα ηνπο ελ δπλάκεη Θεζζαινληθείο
επηρεηξεκαηίεο. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ
κεηξψνπ ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο
νη εγγξαθέο ην δηάζηεκα Ηαλνπαξίνπ – Μαξηίνπ 2015
εκθάληζαλ ζπξξίθλσζε θαηά 34,6%, έλαληη ηνπ
αληίζηνηρνπ πεξζηλνχ δηαζηήκαηνο. Σελ ίδηα ψξα
ζεκαληηθή θαζίδεζε θαηαγξάθεη θαη ε αλαζηνιή
εξγαζηψλ, θαζψο ηα ινπθέηα πεξηνξίζηεθαλ θαηά 21,6%
ζε ζρέζε κε ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2014.
Πην ζπγθεθξηκέλα ηνπο ηξεηο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2015, 81
επηρεηξήζεηο έθαλαλ έλαξμε ζην ΒΔΘ, φηαλ πέξπζη ην
αληίζηνηρν δηάζηεκα 124 επηρεηξήζεηο κπήθαλ ζηνλ
επαγγεικαηηθφ ζηίβν. Σελ ίδηα ψξα ην δηάζηεκα
Ηαλνπαξίνπ- Μαξηίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, 373
επηρεηξήζεηο νδεγήζεθαλ ζε παχζε εξγαζηψλ, ελψ ην
πξψην ηξίκελν ηνπ 2014, 476 επηρεηξήζεηο θαηέβαζαλ
ξνιά. Σν ηνπίν γηα ην επηρεηξείλ κνηάδεη δνθεξφ κε ηνλ
Ηαλνπάξην λα αλαδεηθλχεηαη ζην ρεηξφηεξν κήλα ζε
αξηζκφ ινπθέησλ αιιά θαη εγγξαθψλ θαζψο κφιηο 16
επηρεηξήζεηο μεθίλεζαλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο ελψ 171
απνραηξέηεζαλ ηoλ ελεξγφ βίν. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί
φηη ηνλ πεξζηλφ Γελάξε 37 επηρεηξήζεηο έθαλαλ εγγξαθή
ζην ΒΔΘ, ελψ 200 ζηακάηεζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Ζ
κφλε, έζησ θαη πεξηνξηζκέλε αρηίδα θσηφο, είλαη ην
γεγνλφο φηη κήλα κε ην κήλα νη εγγξαθέο γηα ηελ
ηξέρνπζα ρξήζε απμάλνληαη (16 εγγξαθέο ηνλ Ηαλνπάξην,
29 ην Φεβξνπάξην, 36 ην Μάξηην) ελψ ηα ινπθέηα
θαηαγξάθνπλ θαζνδηθή ηάζε (171 ηνλ Ηαλνπάξην, 111 ην
Φεβξνπάξην, 91 ην Μάξηην). Αδχλακνη θξίθνη γηα
πνιινζηή θνξά αλαδεηθλχνληαη νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο.
Καηά ην εμεηαδφκελν δηάζηεκα ηνπ 2015, 278 αηνκηθέο
επηρεηξήζεηο νδεγήζεθαλ ζε παχζε ιεηηνπξγίαο ελψ έλα
ρξφλν λσξίηεξα ζην δηάζηεκα Ηαλνπαξίνπ –Μαξηίνπ ζε
364 αηνκηθέο επηρεηξήζεηο ήρεζε ε θιεηδσληά ηνπ
ινπθέηνπ.
«Γπζηπρψο κεηά απφ κία εμαεηία ζθιεξήο ιηηφηεηαο,
χθεζεο, ππέξκεηξσλ πξνζπαζεηψλ γηα αλάθακςε ηεο
νηθνλνκίαο ζπλερίδνπκε λα βνπιηάδνπκε φιν θαη πην
βαζηά. Οη επηρεηξήζεηο θιείλνπλ ε κία κεηά ηελ άιιε, ελψ
ε ζθέςε γηα έληαμε ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ βίν ζπκίδεη γηα
θάπνηνπο ‘επηθίλδπλε απνζηνιή’» ζρνιηάδεη ν πξφεδξνο
ηνπ
Βηνηερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ
Θεζζαινλίθεο,
Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο.
«Σα ινπθέηα είλαη απφξξνηα ηνπ ζνινχ ηνπίνπ πνπ
αληηκεησπίδνπκε θαζεκεξηλά. Ενχκε ζηνλ θχθιν ηεο
αζθπμίαο, ε ξεπζηφηεηα είλαη αλχπαξθηε, νη ηξάπεδεο
πεξηκέλνπλ ζαλ κάλα εμ νπξαλνχ ηνλ ELA, νη θαηαζέζεηο
έρνπλ ππνρσξήζεη ζην ρακειφηεξν επίπεδν ησλ
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ηειεπηαίσλ δέθα εηψλ, ην Γεκφζην ζηξαγγαιίδεη θαη ηα
ηειεπηαία απνζέκαηα ξεπζηφηεηαο γηα ηελ θάιπςε εθδφζεσλ
έληνθσλ γξακκαηίσλ κε ζπλέπεηα λα κελ ππάξρεη θακία
δπλαηφηεηα νπζηαζηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξαγκαηηθήο
νηθνλνκίαο απφ ην πηζησηηθφ ζχζηεκα» ηνλίδεη ν πξφεδξνο ηνπ
ΒΔΘ, ππνγξακκίδνληαο φηη ζπλερψο ράλεηαη πνιχηηκνο ρξφλνο γηα
ηελ επηβίσζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο.
«Ζ θπβέξλεζε πξέπεη λα απνδείμεη ζηελ πξάμε κε νπζηαζηηθέο θαη
θνζηνινγεκέλεο, ιεπηνκεξψο, πξνηάζεηο, ζε ζχληνκν ρξνληθφ
δηάζηεκα φηη κπνξεί λα επαλαθέξεη ηελ εζληθή καο νηθνλνκία ζε
ήξεκα λεξά πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί λέν θχκα ρξενθνπίαο
επηρεηξήζεσλ, αλεξγίαο θαη αλζξσπηζηηθήο θξίζεο. Μηα
αμηνπξεπήο ζπκθσλία κε ηνπο εηαίξνπο είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο
δξφκνο πνπ ππάξρεη κπξνζηά καο» θαηαιήγεη ν
θ.
Παπαδφπνπινο.

ΒΔΘ: Απνύζα ε αζηπλνκία ζε επηζέζεηο θαηά
θνζκεκαηνπωιείωλ ηεο Θεζζαινλίθεο
Έξκαηα ηεο νξγήο κειψλ πνξείαο πνπ δηακαξηχξνληαλ θαηά ηεο
εμφξπμεο ρξπζνχ ζηηο θνπξηέο Υαιθηδηθήο, έγηλαλ, ην κεζεκέξη
ηνπ πεξαζκέλνπ αββάηνπ, θνζκεκαηνπσιεία ζηελ θαξδηά ηεο
Θεζζαινλίθεο. Οκάδα αηφκσλ θξαηψληαο ξφπαια, πέηαμαλ
κπνγηέο θαη έγξαςαλ ζπλζήκαηα ζηηο πξνζφςεηο θαηαζηεκάησλ
ηεο νδνχ Σζηκηζθή, πξνθαιψληαο θζνξέο, ελψ θηλήζεθαλ
απεηιεηηθά θαηά ηηο εηζφδνπο ησλ θαηαζηεκάησλ, ηελ ψξα
κάιηζηα πνπ ηα θαηαζηήκαηα ιεηηνπξγνχζαλ θαη βξηζθφηαλ ζε
απηά ηδηνθηήηεο,
εξγαδφκελνη θαη πειάηεο.
Όπσο, δε,
θαηαγγέιιεη ν πξφεδξνο ηνπ πιιφγνπ Κνζκεκαηνπσιψλ
Χξνινγνπσιψλ Θεζζαινλίθεο, Πέηξνο Καιπαθίδεο «θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ επεηζνδίσλ ε αζηπλνκία ήηαλ αλχπαξθηε. Σν
γεγνλφο φηη επηζέζεηο δέρηεθαλ κφλν ηα θνζκεκαηνπσιεία
απνδεηθλχεη φηη ζηνρνπνηείηαη ζπγθεθξηκέλε νκάδα επηρεηξήζεσλ,
αλαδεηθλχνληαο επηθίλδπλεο αληηθνηλσληθέο θαη αληηδεκνθξαηηθέο
ζπκπεξηθνξέο. Φαηλφκελν ην νπνίν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
αλεμέιεγθηεο θαηαζηάζεηο εηο βάξνο ηεο θνηλσληθήο εξεκίαο θαη
γαιήλεο». «Σν λέν δφγκα ηνπ Yπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ
Πνιίηε ‘πνξείεο ρσξίο αζηπλνκία’ πξέπεη λα ιάβεη έλα ηέινο»
ηνλίδεη ν πξφεδξνο ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο
Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο ζηειηηεχνληαο ηελ απξφθιεηε
επίζεζε πνπ δέρζεθαλ ηα κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. «Γελ είλαη
δπλαηφλ ν πνιίηεο λα αηζζάλεηαη απξνζηάηεπηνο θαη ε αζηπλνκία
λα ιάκπεη δηα ηεο απνπζίαο ηεο. Ζ θνηλσλία θαη ε
επηρεηξεκαηηθφηεηα έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ, θαζεκεξηλά, ζεηξά
αλππέξβιεησλ πξνβιεκάησλ, αο κε ράζνπλ θαη ην δηθαίσκα
ζηελ αζθάιεηα πνπ απνηειεί δεκφζην αγαζφ θαη πξέπεη λα
πεξηθξνπξεζεί. Σν Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, πξέπεη
λα αλαιάβεη ηηο επζχλεο ηνπ παξέρνληαο πξνζηαζία ζηνπο
πνιίηεο ηεο ρψξαο» ππνγξακκίδεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ.

Αλνηθηή ε ξύζκηζε νθεηιώλ ζηνλ ΟΑΔΔ
Απφ ηελ Πέκπηε 2 Απξηιίνπ, κπνξνχλ λα
ππνβάιινπλ αηηήζεηο γηα έληαμε ζηε λέα ξύζκηζε
νθεηιώλ θαη νη νθεηιέηεο ηνπ Οξγαληζκνύ Απαζρόιεζεο
Διεπζέξωλ Δπαγγεικαηηώλ (ΟΑΔΔ).
Όπσο αλαθνίλσζε ην ππνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ
Αζθαιίζεσλ ζηε ξχζκηζε ππάγνληαη νη αζθαιηζηηθέο νθεηιέο
πνπ θαηέζηεζαλ ιεμηπξφζεζκεο σο ηελ 2ε Μαξηίνπ 2015.
Ο αξηζκφο ησλ κεληαίσλ δφζεσλ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη ηηο
100, κε ειάρηζην πνζφ θαηαβνιήο ηα 50 επξψ, ελψ αλάινγα κε
ηνλ αξηζκφ ησλ δφζεσλ ρνξεγείηαη έθπησζε επί ησλ
πξνζαπμήζεσλ θαη ησλ πξφζζεησλ ηειψλ.
Δηδηθφηεξα πξνβιέπεηαη:
-Έθπησζε 100% γηα εθάπαμ θαηαβνιή ηεο νθεηιήο
-Έθπησζε 80% γηα ξχζκηζε έσο 36 δφζεηο
-Έθπησζε 70% γηα ξχζκηζε απφ 37 έσο 50 δφζεηο
-Έθπησζε 60% γηα ξχζκηζε απφ 51 έσο 72 δφζεηο θαη ηέινο,
-Έθπησζε 50% γηα ξχζκηζε απφ 73 έσο 100 δφζεηο
Τπελζπκίδεηαη φηη κφλν γηα ην ΗΚΑ, ζχκθσλα κε ηα ηειεπηαία
ζηνηρεία ηνπ ΚΔΑΟ θαη ηνπ ΗΚΑ, κέζα ζε πέληε εκέξεο έρνπλ
θαηαηεζεί θαη εγθξηζεί 7.690 αηηήζεηο , ελψ ξπζκίζηεθαλ 523
εθαηνκκχξηα επξψ.

Παξάηαζε γηα ηελ εθπξόζεζκε δήιωζε δηαθνπήο
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Με ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ, ε Γεληθή
Γξακκαηέαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ Καηεξίλα αββατδνπ, ππέγξαςε
απφθαζε κε ηελ νπνία παξαηείλεηαη κέρξη θαη ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ 2015 ε πξνζεζκία -πνπ έιεγε ηελ 31 ε Μαξηίνπ
2015- γηα ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή δήισζεο δηαθνπήο
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πέξαλ ηνπ έηνπο, βάζεη ηνπ
πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ δηαθνπήο.

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.

Παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηνπ
αξρείνπ βεβαηώζεωλ απνδνρώλ ή ζπληάμεωλ θαη ηεο
βεβαίωζεο
ηωλ
ακνηβώλ
από
επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηόηεηα γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2014
Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ Καηεξίλα αββαΐδνπ,
εμέδσζε απφθαζε κε ηελ νπνία παξαηείλεηαη έσο θαη ηηο 27
Απξηιίνπ 2015 ε πξνζεζκία γηα ηελ ρσξίο πξφζηηκν
ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ αξρηθψλ αξρείσλ ησλ βεβαηψζεσλ
απνδνρψλ ή ζπληάμεσλ θαη ηεο βεβαίσζεο ησλ ακνηβψλ απφ
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Οη ππφρξενη ζα έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηξνπνπνηεηηθψλ αξρείσλ κέρξη θαη ηελ
31.12.2015. Οη εκπιεθφκελνη θνξείο – επηρεηξήζεηο,
παξαθαινχληαη λα ππνβάινπλ ην ζρεηηθφ αξρείν ησλ
βεβαηψζεσλ φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα πξνθεηκέλνπ ε ξνή
ηεο ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ απφ ηνπο θνξνινγνχκελνπο λα
νινθιεξσζεί νκαιά.

A CERT
ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΑΔ
Ζ A CERT Δπξωπαϊθόο Οξγαληζκόο Πηζηνπνίεζεο ΑΔ
αλαθνηλψλεη πξνο θάζε ελδηαθεξφκελν φηη κεηά απφ
ζρεηηθέο ζπλελλνήζεηο πνπ είρε ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο κε ηηο
αξκφδηεο αξρέο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο, ην θιηκάθην ηεο
Οκνζπνλδηαθήο
Τπεξεζίαο
Κηεληαηξηθήο
θαη
Φπηνυγεηνλνκηθήο Δπίβιεςεο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο
(Rosselkhoznadzor) ζα αθηρζεί ζηελ Διιάδα ηε Γεπηέξα,
20 Απξηιίνπ 2015 πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγήζεη επηηφπην
έιεγρν ζηηο Διιεληθέο θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο θαη ζε δέθα
(10) πεξίπνπ ειιεληθέο επηρεηξήζεηο παξαγσγήο ηξνθίκσλ
δσηθήο πξνέιεπζεο (γάιαθηνο, θξέαηνο, ηρζχσλ θαζψο θαη
ησλ πξντφλησλ απηψλ) πνπ ελδηαθέξνληαη λα εμάγνπλ ηα
πξντφληα ηνπο ζηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία θαη γεληθφηεξα ζηελ
Σεισλεηαθή Έλσζε (ΣΔ).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο : ηει: 2310 210777, email:
nn@a-cert.org , website: www.fsvps.ru

«ΖΜΔΡΑ ΚΑΡΗΔΡΑ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΖ»
Σν Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο ζαο πξνζθαιεί λα ζπκκεηάζρεηε ζηελ θαζηεξσκέλε εθδήισζε «ΖΜΔΡΑ ΚΑΡΗΔΡΑ &
ΓΗΚΣΤΧΖ» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Πέκπηε 7 Μαΐνπ 2015 ζην HotelNikopolisThessaloniki.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: website : www.ihu.edu.gr θαηemail: careers@ihu.edu.gr

Επιτειρημαηική αποζηολή ζηην Καηζάξεηα ηης Τοσρκίας
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή
ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο « KMOB », Γηεζλήο Έθζεζε Δπίπιωλ
ζηελ Καηζάξεηα, ζηηο 22 έωο 26 Απξηιίνπ 2015 θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Kayseri World Trade
Center.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 211 7000264-7, θαμ:
2117409283, e-mail : info@etee.gr , fairs@etee.gr , website :
www.etee.gr
Επιτειρημαηική αποζηολή ζηην Κωνζηανηινούπολη ηης
Τοσρκίας
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή
ε
ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο «53 Γηεζλήο Έθζεζε Μεραλεκάηωλ,
Σερλνινγηώλ θαη Πξώηωλ Τιώλ Βηνκεραληώλ Τπνδεκάηωλ,
Σζάληεο, Εώλεο θιπ», ζηηο 6 έωο 9 Μαΐνπ 2015 θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ‘CNR’.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 211 7000264-7, θαμ:
2117409283, e-mail : info@etee.gr , fairs@etee.gr , website :
www.etee.gr
Εκθέζεις ζηην Ελλάδα
ν

6 ΦΔΣΗΒΑΛ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ ΚΑΗ ΔΛΗΑ ( AGRO QUALITY
FESTIVAL )
Πφιε : ηάδην Δηξήλεο θαη Φηιίαο – Νέν Φάιεξν Αζήλα
Ζκεξνκελία : 8 – 10 Μαΐνπ 2015
Δθζέκαηα : ειηά θαη ειαηφιαδν
Πιεξνθνξίεο: ηει. 210 3610265, fax:2103610265,
site :
www.edra.gr, e-mail: info@edra.gr
ε

«ΠΑΝΔΗΠΖΡΩΣΗΚΖ 2015» & «2 ΔΚΘΔΖ ΘΔΡΜΑΝΖ –
ΨΤΞΖ ΚΑΗ ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ»
Πφιε : Παλεπεηξσηηθν ηάδην, Ησάλληλα
Ζκεξνκελία : 16 – 24 Μαΐνπ 2015
Δθζέκαηα : ζέξκαλζε, ςχμε, κφλσζε θαη ειηαθή ελέξγεηα
Πιεξνθνξίεο: ηει. 26510-37114, fax: 26510-37119
site :
www.kyklos-ektheseis.gr ,email: kyklosek@otenet.gr

Εκθέζεις ζηον κόζμο
SEAFOODEXPOGLOBAL& SEAFOOD PROCESSING GLOBAL
Πόιε : Βξπμέιιεο, Βέιγην
Ζκεξνκελία: 21 – 23 Απξηιίνπ 2015
Δθζέκαηα: ζαιαζζηλά (ηξφθηκα) θαη επεμεξγαζία ζαιαζζηλψλ
Πιεξνθνξίεο: site : www.euroseafood.com ,
www.europrocessing.com
MODERN BAKERY MOSCOW 2015
Πόιε : Μφζρα, Ρσζία
Ζκεξνκελία: 22 – 24 Απξηιίνπ 2015
Δθζέκαηα: άξηνο θαη αξηνζθεπάζκαηα
Πιεξνθνξίεο: ηει. 210 6410405, 6090525,
e-mail :a.zafeiri@messefrankfurt.gr, site : www.messefrankfurt.gr,
ARTBRUSSELS
Πόιε : Βξπμέιιεο, Βέιγην
Ζκεξνκελία: 25 - 27Απξηιίνπ 2015
Δθζέκαηα: ζχγρξνλε ηέρλε
Πιεξνθνξίεο:site : www.artbrussels.be
SIALCANADA
Πόιε : Σνξφλην, Καλαδά
Ζκεξνκελία: 28 - 30Απξηιίνπ 2015
Δθζέκαηα: επηρεηξήζεηο γεσξγηθψλ πξντφλησλ
Πιεξνθνξίεο:site : www.sialcanada.com

Γηεζλείο Γηαγωληζκνί
ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ
Σo Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε φθηα
απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν κε πξνθεξχμεηο θξαηηθψλ
δηαγσληζκψλ πνπ αθνξνχλ:
1.Αλάπηπμε πιαηθφξκαο ειεθηξνληθψλ δηνηθεηηθψλ
ππεξεζηψλ ζην «ζχλλεθν» ( cloud computing) γηα ηελ
ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη νινθιεξσκέλνπ πεξηβάιινληνο
εξγαζίαο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε ησλ
Γηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ κε Ζιεθηξνληθά κέζα» πνπ
πινπνηείηαη κε ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο « Γηνηθεηηθή Ηθαλφηεηα»
θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ ζην πιαίζην
ηεο ζπκβάζεσο Νν Κ10-31-1/07.09.2010.
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 28/4/2015 . 17.30
Πιεξνθνξίεο: ηει: +359 2949662, fax: +359 29885094,
email: mail@mtitc.goverment.bg
Γιψζζα πνπ κπνξεί λα ζπληαρζνχλ νη πξνζθνξέο ή νη
αηηήζεηο ζπκκεηνρήο κφλν βνπιγαξηθά.
2.Τπεξεζίεο εθηχπσζεο θαη παξάδνζεο ζεκάησλ
πηζηνπνίεζεο, θχιισλ θαη ξνιψλ γηα απνδείμεηο.
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 27/4/2015 , 17.00
Πιεξνθνξίεο: ηει: +359 28181811, fax: +359 28181801,
email: d.stoyanova@toto.bg
Γιψζζα πνπ κπνξεί λα ζπληαρζνχλ νη πξνζθνξέο ή νη
αηηήζεηο ζπκκεηνρήο κφλν βνπιγαξηθά.
3.Πξνκήζεηα θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ.
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 29/4/2015 , 13.00
Πιεξνθνξίεο: ηει: +359 82819955, fax: +359 82834463,
email: kocruse@abv.bg
Γιψζζα πνπ κπνξεί λα ζπληαρζνχλ νη πξνζθνξέο ή νη
αηηήζεηο ζπκκεηνρήο: θάζε επίζεκε γιψζζα ηεο ΔΔ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα
επηθνηλσλήζεηε κε ην Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηε
φθηα ηει.: (+3592) 9447959-9447790, , ζηελ
ηζηνζειίδα www.agora.mfa.gr/bg60 θαη ζην email:
ecocom-sofia@mfa.gr

Εεηήζεηο
ΠΟΡΟΗ ΣΑΦΤΛΗΩΝ ΓΗΑ ΗΠΑΝΗΑ
Ζ Δηαηξεία G11/Grw Global- Greek Agency βξίζθεηαη ζε
δηαδηθαζία αλεχξεζεο ζπφξσλ ζηαθπιηψλ γηα Ηζπαλία.
Δλδηαθεξφκελνη ζηαθπιινθαιιηεξγεηέο ή έκπνξνη πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν κπνξνχλ λα
επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ εηαηξεία.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 00302106140979,
email: g11_grw@otenet.gr , site: www.grwglobal.com

Δπηρεηξεκαηηθά λέα
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Πεθίλν, καο απέζηεηιε
ελεκεξσηηθφ δειηίν κε ζέκα ηελ αιιαγή θαλνληζκνχ γηα
παζηεξησκέλν γάια.
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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17/04/2015
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ
ΑΝΟΗΚΣΟΤ
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΠΛΤΖ
ΑΚΑΘΑΡΣΟΤ
ΗΜΑΣΗΜΟΤ
ηει:2132088750
20/04/2015 ΑΝΟΗΚΣΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΚΟΗΝΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΓΗΑΦΟΡΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΣΗΑΖ 2313324374
22/04/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΦΑΜΑΣΟ ΤΜΜΔΗΚΣΟ ΑΣΔΝ ΑΓΗΑΒΡΟΥΟ
2310576275
27/04/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΜΑΣΗΜΟΤ ΤΦΑΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΤΝΑΦΧΝ ΤΛΗΚΧΝ
2310576275

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ
ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ

30/4/2015

ΑΝΧΣΑΣΖ

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ

ΑΝΟΗΥΣΟ

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ

ΓΗΑ

ΣΖΝ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ (ΤΛΗΚΑ ΑΝΑΗΘΖΗΑ ΚΑΗ

Γ.Ν.Θ. Γ.ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ - Φ.Ν.Θ.
652 ΠΡΟΚΔΥΧΡΖΜΔΝΖ ΑΠΟΘΖΚΖ
ΤΛΗΚΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ
652 ΠΡΟΚΔΥΧΡΖΜΔΝΖ ΑΠΟΘΖΚΖ
ΤΛΗΚΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ
ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ

ΓΗΟΗΚΖΖ

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ «ΘΖΔΑ»

ΑΝΑΝΖΦΖ) ΣΖΛ.210 3483163
131

30/4/2015

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

ΑΝΟΗΥΣΟ

ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ

ΤΛΗΚΟΤ

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
(

ΓΗΑ

ΣΖΝ

ΚΑΘΔΣΖΡΔ)ΣΖΛ.210

ΑΝΧΣΑΣΖ

ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ

ΓΗΟΗΚΖΖ

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ "ΘΖΔΑ"

3483163
9
9
10
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4/5/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ 14/2015 ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΑΕΑ.
ΣΖΛ : 210-4592592
5/5/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ 9/2015 ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ. ΣΖΛ : 210-4592592
6/5/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ 17/2015 ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ
ΔΗΓΗΚΧΝ ΥΡΖΔΧΝ. ΣΖΛ : 210-4592592
08/05/2015 ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ, ΔΛΑΗΟΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ ΚΑΗ
ΠΡΟΘΔΣΧΝ 2313313172
11/5/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ 10/2015 ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΓΟΦΘΑΛΜΗΟΗ
ΦΑΚΟΗ. ΣΖΛ : 210-4592592
11/5/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΣΖΛ.210 3483163

ΣΕΑΝΔΗΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ

11/5/2015

ΑΝΧΣΑΣΖ

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ

ΑΝΟΗΥΣΟ

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ

ΓΗΑ

ΣΖΝ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΚΑΡΓΗΑΓΓΔΗΑΚΟ

ΣΕΑΝΔΗΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ
ΣΕΑΝΔΗΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ
ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ - ΤΚΔΧΝ

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

ΓΗΟΗΚΖΖ

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ «ΘΖΔΑ»

ΤΣΖΜΑ ΣΖΛ.210 3483163
10
710

129

12/5/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ 19/2015 ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑΦΟΡΧΝ
ΣΡΟΦΗΜΧΝ. ΣΖΛ : 210-4592592
13/5/2015 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
«ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΓΔΤΜΑΣΧΝ» ΣΖΛ : 23210 94290

ΣΕΑΝΔΗΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ

13/5/2015

ΑΝΧΣΑΣΖ

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ

ΑΝΟΗΥΣΟ

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ

ΓΗΑ

ΣΖΝ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ (ΛΔΤΚΟΠΛΑΣΖ ΜΔ ΓΑΕΑ)

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝ/ΚΖ
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΔΡΡΧΝ
ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ

ΓΗΟΗΚΖΖ

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ "ΘΖΔΑ

ΣΖΛ.210 3483163

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.

