Ηνύληνο 2015

ΒΔΘ: Ζ ρώξα έρεη αλάγθε από αλαπηπμηαθέο
πξνηάζεηο
«Η ρψξα βξίζθεηαη ζην θξηζηκφηεξν ζηαπξνδξφκη ησλ
ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ. Σφζν ε πξφηαζε ησλ δαλεηζηψλ, φζν θαη
ε θπβεξλεηηθή δελ αθήλνπλ ίρλνο αηζηνδνμίαο γηα έμνδν ηεο
Διιάδαο απφ ηελ χθεζε» εθηηκά ν πξφεδξνο ηνπ Βηνηερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο, Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο.
χκθσλα κε ηνλ ίδην θαη νη δχν πξνηάζεηο ζηεξνχληαη
αλαπηπμηαθήο δηεμφδνπ, αληίζεηα πξνβιέπνπλ κέηξα πνπ ζα
νδεγήζνπλ ζε νμχηεξα πξνβιήκαηα ηε ρψξα θαη ηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα,
πεξηνξίδνληαο
πεξαηηέξσ
ηελ
αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο.
«Η κεηάηαμε κεγάιεο κεξίδαο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηνλ
πςειφ ζπληειεζηή 23%, κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα
ηελ πεξίπησζε ησλ ηηκνινγίσλ ηεο ΓΔΗ, ζα νδεγήζνπλ ηελ
φπνηα θαηαλαισηηθή δήηεζε ζην λαδίξ θαη ζηνλ ηειηθφ
ζηξαγγαιηζκφ ησλ λνηθνθπξηψλ» ζρνιηάδεη ν πξφεδξνο ηνπ
ΒΔΘ, ππνγξακκίδνληαο φηη ηδηαίηεξα γηα ηνλ ηνκέα ηνπ
ηνπξηζκνχ, ε κεηάηαμε ηνπ ζην 11% , ζα απνηειέζεη ηελ
ηαθφπιαθα ζε έλαλ απφ ηνπο ιίγνπο θιάδνπο, πνπ
εμαθνινπζνχλ λα είλαη ππιψλεο αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο.
«Έρεη ραζεί πνιχηηκνο ρξφλνο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, πνπ
δείρλνπλ λα ζηπιψλνπλ ηα πφδηα ηνπο ζε πξνηάζεηο θαη
ηδενιεςίεο πνπ κφλν αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζα θέξνπλ γηα
ηνπο πνιίηεο ηεο ρψξαο» αλαθέξεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ,
επηζεκαίλνληαο φηη θαη ζηηο δχν πξνηάζεηο εκπεξηέρεηαη ε
ππεξθνξνιφγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ.
«Κάηη ηέηνην δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηφ, ην ειιεληθφ
επηρεηξείλ θαη δε ην κηθξνκεζαίν αδπλαηεί λα αληέμεη θαη άιια
βάξε. Η επηβνιή έθηαθηεο εηζθνξάο ζηηο θεξδνθφξεο
επηρεηξήζεηο, ε αχμεζε ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο γηα
ηνπο θνξνινγνχκελνπο κε εηζνδήκαηα άλσ ησλ 30.000 επξψ,
ε αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή ηνπ θφξνπ πνιπηειείαο απφ ην 10%
ζην 13% ιεηηνπξγνχλ πξνζζεηηθά ζηα δεθάδεο άιια ηέιε θαη
εηζθνξέο πνπ πιεξψλεη ν επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο ηεο ρψξαο,
φπσο ην ηέινο επηηεδεχκαηνο θαη ε εηζθνξά αιιειεγγχεο, ε
νπνία θάζε άιιν παξά έθηαθηε απνδείρζεθε» ζεκεηψλεη ν θ.
Παπαδφπνπινο, ηνλίδνληαο φηη ακθφηεξεο νη πξνηάζεηο
δαλεηζηψλ θαη θπβέξλεζεο ζα νδεγήζνπλ ζε λέα ινπθέηα
επηρεηξήζεσλ, ελψ ζα βαζχλνπλ ηελ αλεξγία θαη ηε θηψρεηα.
«Πξηλ ε ρψξα βξεζεί ζην θαη… πέληε, ρσξίο ζπκθσλία,
κεηέσξε θαζψο ξνθαλίζηεθε ν ρξφλνο ζε κία αηειέζθνξε
δηαπξαγκάηεπζε, ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζα πξέπεη λα εληάμεη
ζηε λέα ζπκθσλία αλαπηπμηαθά κέηξα πνπ ζα δψζνπλ ψζεζε
ζηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία, αθήλνληαο θαηά κέξνο ηηο
θνκκαηηθέο αγθπιψζεηο θαη ηα αθξαία… βαξίδηα πνπ
νλεηξεχνληαη ηε ξήμε κε ηνπο εηαίξνπο. Σελ ίδηα φκσο ζηηγκή θαη
νη εηαίξνη ζα πξέπεη λα επηδείμνπλ κία ξεαιηζηηθφηεξε
πξνζέγγηζε ηεο ειιεληθήο θαηάζηαζεο»
θαηαιήγεη
ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ.
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εκηλάξην εμαγωγώλ γηα ηα κέιε ηνπ ΒΔΘ
ηε δηελέξγεηα δσξεάλ εθαξκνζκέλσλ ζεκηλαξίσλ
πξνρσξά ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο
(ΒΔΘ) ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηεζλή εηαηξία πκβνχισλ
Αλάπηπμεο Manager’s office (www.managersoffice.net).
Σα ζεκηλάξηα απεπζχλνληαη ζηα κέιε ηνπ ΒΔΘ, ην νπνίν
ζην πιαίζην ησλ δξάζεσλ ηνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα ζηαζεί
αξσγφο ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηνπο θφιπνπο
ηνπ, απνθάζηζε ηελ ελ ιφγσ δηνξγάλσζε. Η απιαία ησλ
ζεκηλαξίσλ ζα αλνίμεη ηε Γεπηέξα 29 Ινπλίνπ, ζηηο 18.30.,
κε ζέκα: «Ευαπμοσμένη ανάπτςξη σε ξένερ αγοπέρ –
Εξαγωγέρ».
Η δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ ζα είλαη δίσξε θαη ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ ΒΔΘ,
Αξηζηνηέινπο 27, ζηνλ ηέηαξην φξνθν.
Απφ ηε ζπλδηνξγαλψηξηα εηαηξία ζα παξνπζηαζηνχλ
εθαξκνζκέλεο δηαδηθαζίεο γηα άλνηγκα ζε μέλεο αγνξέο
(Δπξψπε , Αζία, Λαηηληθή Ακεξηθή, Ηλσκέλεο Πνιηηείεο
Ακεξηθήο). Σν άλνηγκα ζε μέλεο αγνξέο πξνυπνζέηεη
ζηξαηεγηθή θαη κεζνδεπκέλεο θηλήζεηο πξηλ ην ηειηθφ deal.
ην πιαίζην απηφ ζα αλαπηπρζνχλ φια ηα βήκαηα ηεο
ζηξαηεγηθήο (pre sales, sales,
ordering + cross
selling).
Σν ΒΔΘ θαιεί φια ηα κέιε ηνπ λα ζπκκεηάζρνπλ
εθδειψλνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπο. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
νη
ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ
λα
απεπζχλνληαη
ζην
ηει.
2310-241383,
αξκφδηνο
επηθνηλσλίαο θνο Γεψξγηνο Γειεράηζηνο, e-mail: smeindustry@veth.gov.gr.

Ζκεξίδα κε Θέκα : Καηλνηόκεο ιύζεηο γηα ηελ
νηθνινγηθά έμππλε θαηνηθία
Σo Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο
ζαο πξνζθαιεί ζηελ Ηκεξίδα κε ζέκα «Καηλνηφκεο ιχζεηο
γηα ηελ νηθνινγηθά έμππλε θαηνηθία», κηα εθδήισζε
παξνπζίαζεο έμη θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ γηα
ηελ νηθνινγηθά έμππλε θαηνηθία, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ηελ Γεπηέξα 15 Ινπλίνπ 2015 θαη ψξα 18:00, ζηελ Αίζνπζα
εθδειψζεσλ
ηνπ
Δκπνξηθνχ
θαη
Βηνκεραληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 2310 370180 / 2310
370181.

ΒΔΘ: Δπηδόηεζε επηρεηξήζεωλ γηα ζπκκεηνρή ζηελ
ε
80 ΓΔΘ
Σν φρεκα γηα ηε ζπκκεηνρή επηρεηξήζεσλ - κειψλ ηνπ ζηελ
80ε ΓΔΘ πξνηίζεηαη λα απνηειέζεη ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην
Θεζζαινλίθεο (ΒΔΘ).
Όπσο αλαθέξεη ζε αλαθνίλσζε ηνπ ην ΒΔΘ, πξφζεζή ηνπ είλαη
λα ζπκκεηάζρεη κε δηθφ ηνπ πεξίπηεξν ζηε θεηηλή δηνξγάλσζε
πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ 5 έσο 13 επηεκβξίνπ 2015, ζην
Γηεζλέο Δθζεζηαθφ Κέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο.
«Σν ΒΔΘ, απνθάζηζε λα πξνρσξήζεη ζηελ ελνηθίαζε
πεξηπηέξνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζηεγάζεη 50 επηρεηξήζεηο – κέιε
ηνπ ζην πιαίζην ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ»
ηνλίδεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ, Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο.
Πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ ζα είλαη εθζέηεο ζην πεξίπηεξν ηνπ
επηκειεηεξίνπ, ζηελ νπνία ζα ηεξεζεί απζηεξά ζεηξά
πξνηεξαηφηεηαο, είλαη ε επηρείξεζε λα είλαη κέινο ηνπ ΒΔΘ θαη
λα έρεη εμνθιήζεη θαη ηε ζπλδξνκή ηνπ 2015.
Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα απεπζπλζνχλ άκεζα ζην
γξαθείν δεκνζίσλ ζρέζεσλ ηνπ Β.Δ.Θ., ζην ηειέθσλν: 2310
271708.
εκεηψλεηαη φηη ε 80ε ΓΔΘ είλαη αθηεξσκέλε ζηελ θαηλνηνκία
θαη ηελ εμσζηξέθεηα, έρεη δε επεηεηαθφ ραξαθηήξα ηηκψληαο ηνλ
κεγαιχηεξν θαη παιαηφηεξν ζεζκφ φρη κφλν ζηελ πφιε αιιά ζε
φιε ηε ρψξα.
Μάιηζηα κε πεξηζζφηεξνπο απφ 255.000 επηζθέπηεο ζηελ
πξνεγνχκελε δηνξγάλσζε θαη απμεκέλν ηνλ εθζεζηαθφ ρψξν
θαηά 40% ζπγθξηηηθά κε ηελ 79ε ΓΔΘ, ε θεηηλή Έθζεζε
θηινδνμεί λα γίλεη ην απφιπην ζεκείν αλαθνξάο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο.

Ζκεξίδα κε Θέκα
BE PART OF THE FUTURE | DEEP ENERGY RENOVATION |
CONFERENCE AND WORKSHOPS
Σo Ιλζηηηνχην Κηηξίσλ Μεδεληθήο Δλεξγεηαθήο Καηαλάισζεο
ζαο πξνζθαιεί ζηελ Ηκεξίδα, πνπ γίλεηαη ζην πιαίζην ηνπ
European Sustainable Energy Week 2015, κε ζέκα «Be Part of
the Future | Deep Energy Renovation | Conference and
Workshops», πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Παξαζθεπή 19
Ινπλίνπ 2015 θαη ψξα 10:00(πξνζέιεπζε 09:30), ζηελ έδξα ηνπ
ΣΔΔ/ΣΚΜ (Μεγ.Αιεμάλδξνπ 49), Θεζζαινλίθε.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 2117708899 / 6949932041,
email: inzeb@inzeb.org , site: www.inzeb.org

Γωξεάλ δξάζε εμεηδηθεπκέλεο ζπκβνπιεπηηθήο
ππνζηήξημεο ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ “Smart
Specialization” (Έμππλε Δμεηδίθεπζε).
Σν
Δκπνξηθφ
θαη
Βηνκεραληθφ
Δπηκειεηήξην
Θεζζαινλίθεο πξνζθαιεί επηρεηξεκαηίεο θαη ζηειέρε
κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη: (α)
ζηνλ θιάδν ηεο θιωζηνϋθαληνπξγίαο - έλδπζεο, (β)
ζηνλ θιάδν ηωλ δνκηθώλ πιηθώλ θαη (γ) ζηνλ αγξν δηαηξνθηθό ηνκέα, ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο
Θεζζαινλίθεο θαη εξξώλ, λα ππνβάινπλ αίηεζε
ζπκκεηνρήο πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ ζε δωξεάλ
δξάζε εμεηδηθεπκέλεο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο
ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ “Smart Specialization”
(Έμππλε Δμεηδίθεπζε), ην νπνίν έρεη εληαρζεί ζην
Πξφγξακκα Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο «Διιάδα
- Βνπιγαξία 2007 - 2013».
ην πιαίζην ηεο Γξάζεο, 30-60 ζπλνιηθά επηρεηξήζεηο
απφ ηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ησλ εξξψλ ζα
ιάβνπλ δωξεάλ θαη’ ειάρηζην 6 ώξεο αηνκηθήο θαη 2
ώξεο νκαδηθήο ζπκβνπιεπηηθήο, ζε ζπλεξγαζία κε
πεπεηξακέλνπο, ζηνπο πξναλαθεξζέληεο θιάδνπο,
ζπκβνχινπο. Η αηνκηθή ζπκβνπιεπηηθή κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεζεί, αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ
σθεινχκελνπ επηρεηξεκαηία/ζηειέρνπο, ζην ρψξν ηεο
επηρείξεζεο ή ζε ρψξν ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ
Θεζζαινλίθεο,
ελψ
ε
νκαδηθή
ζπκβνπιεπηηθή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ρψξν ηνπ ΔΒΔΘ.Η
πκβνπιεπηηθή
ππνζηήξημε
ζα
αθνξά:
1. ηελ
αλάπηπμε
ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο
ηεο
επηρείξεζεο.
2. ηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο θαη ησλ εμαγσγηθψλ
πξαθηηθψλ
ηεο
επηρείξεζεο.
3. ηε δηαρείξηζε θαη ηηο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ
πξντφλησλ
ηεο
επηρείξεζεο.
4. ηελ πηνζέηεζε κεζνδνινγηψλ «έμππλεο παξαγσγήο»
απφ ηελ επηρείξεζε. Οη επηρεηξεκαηίεο θαη ηα ζηειέρε ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ ελδηαθέξνληαη λα επσθειεζνχλ ησλ
πξναλαθεξφκελσλ ππεξεζηψλ δσξεάλ ζπκβνπιεπηηθήο
ππνζηήξημεο θαινχληαη λα ππνβάινπλ ζην ΔΒΔΘ
ζπκπιεξσκέλε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο, ππνγεγξακκέλε
απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο, θαζψο
επίζεο ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο
κέρξη ηελ Σεηάξηε 24.06.2015. Η αλαιπηηθή πξφζθιεζε
ζπκκεηνρήο θαη ηα ζρεηηθά ζπλνδεπηηθά αξρεία, είλαη
αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δκπνξηθνχ θαη
Βηνκεραληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ
Θεζζαινλίθεο
(www.ebeth.gr), πεδίν εκαληηθά Θέκαηα. Πξνθεηκέλνπ
λα δηαβάζεηε ηελ αλαιπηηθή πξφζθιεζε ζπκκεηνρήο,
παηήζηε εδώ.
Γηα επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δξάζε θαη ηε
ζπκκεηνρή ζαο ζε απηή, κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε
θαζεκεξηλά κε ην Σκήκα Μειεηψλ θαη Έξεπλαο ηνπ ΔΒΔΘ,
αξκφδηνη θ. Δκκαλνπειίδεο Γηψξγνο ηει. 2310 370181, email emmanouilidis@ebeth.gr θαη Μπνχκπνπιαο
Αληψλεο (Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο) ηει. 2310 370180, email antonisb@ebeth.gr .

Δλεκεξωηηθή Ζκεξίδα
Γηα ηελ παξόηξπλζε ηωλ πνιηηώλ ζηελ πξνηίκεζε Διιεληθώλ Πξνϊόληωλ
Σo Κίλεκα Πνιηηψλ - Καηαλαιψλνπκε φηη παξάγνπκε, ζαο πξνζθαιεί ζηελ Δλεκεξσηηθή Ηκεξίδα πνπ πξαγκαηνπνηεί ζε ζπλεξγαζία
κε ηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ηνλ Γήκν Θεζζαινλίθεο, ηελ Γεληθή πλνκνζπνλδία Δπαγγεικαηηψλ Δκπφξσλ Διιάδνο,
ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, ηελ Οκνζπνλδία Βηνηερληθψλ σκαηείσλ Θεζζαινλίθεο, ηελ Οκνζπνλδία
Δπαγγεικαηηψλ Δκπφξσλ Θεζζαινλίθεο θαη ην Κέληξν Πξνζηαζίαο Καηαλαισηψλ, κε ζέκα ηελ παξφηξπλζε ησλ πνιηηψλ ζηελ
πξνηίκεζε ειιεληθψλ πξντφλησλ , πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σεηάξηε 17 Ινπλίνπ 2015 θαη ψξα 19:00, ζην Βηνηερληθφ
νο
Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, Αξηζηνηέινπο 27, 4 φξνθνο Θεζζαινλίθε.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 2310277258, θαμ: 2310226178, email: info@obsth.gr

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
“ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ
ΔΚΘΔΖ
ΥΔΗΡΟΣΔΥΝΗΑ
ΚΑΗ
ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΡΔΜΑΣΖ’’
Πφιε : Αλζφθεπν ηεο Κξεκαζηήο, Ρφδνο
Ηκεξνκελία : 7 – 23 Απγνχζηνπ 2015
Δθζέκαηα : αληηθείκελα ηέρλεο, ρεηξνπνίεηεο δεκηνπξγίεο,
ηνπηθά αγξνηηθά πξντφληα, θαξπνί βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο
Πιεξνθνξίεο:ηει.2310
250926,
2310
272275,site:
www.handicrafts-expo.gr,
email:
handicraftsexpo@artion.com.gr.

Εεηήζεηο πλεξγαζίαο
ΕΖΣΖΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΔΛΟ ΣΟΤ
ΒΔΘ
Η Δηαηξεία C.GEORGANTIS & CO LP, κηα επηρείξεζε πνπ
αζρνιείηαη κε Αξδεπηηθά πζηήκαηα - Φίιηξα Άξδεπζεο θαη
Πιαζηηθά Δμαξηήκαηα Θεξκνζηθψλσλ - Ηιηαθψλ, δεηάεη
ζπλεξγαζία κε επηρεηξήζεηο απφ ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ, ηεο
Κεληξηθήο Δπξψπεο, ηεο Βνξείνπ Αθξηθήο θαη ηεο Μέζεο
Αλαηνιήο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο : ηει: 00302310795395, θαμ:
00302310796876,
site:
www.georgantis.gr,
email:

info@georgantis.gr
ΕΖΣΖΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΖΝ ΗΠΑΝΗΑ
Η Δηαηξεία GRW a G11 Corporation καο ελεκεξψλεη φηη
Ιζπαληθή Δηαηξία δεηάεη ζπλεξγαζία κε επηρεηξήζεηο
παξαγσγήο θαη πψιεζεο κειηνχ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο : ηει: 00302106140979, θαμ:
00306933348800, email: g11_grw@otenet.gr
ΕΖΣΖΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΖΝ
ΑΟΤΓΗΚΖ ΑΡΑΒΗΑ
Η Δηαηξεία Abudawood Trading Company δεηάεη ζπλεξγαζία κε
Διιεληθέο επηρεηξήζεηο γηα λα πξνκεζεπηεί ηα παξαθάησ
πξντφληα: ιεπθά αλδξηθά T-shirt, θνπβέξηεο, ζεληφληα, ιεπθά
θαπέια κπέηδκπνι, ιεπθέο πεηζέηεο, καχξεο δεξκάηηλεο δψλεο
κέζεο, ζρνιηθέο ηζάληεο, παηδηθά δεξκάηηλα ππνδήκαηα.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο : ηει: +966126373764, θαμ:
+96626432609, email:
sheikhaymanabudawood@gmail.com /
info@abudawood.com / infoabudawood@yahoo.gr , site:

www.abudawood.com

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Ηηαιία
Σν Διιελν-Ιηαιηθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο ζε ζπλεξγαζία
κε ην Δπηκειεηήξην ηνπ Μηιάλνπ θαη ηνπ Βαξέδε δηνξγαλψλεη κηα
ζεζκηθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο
«Expo Milano 2015» ζηηο 13 - 16 Ηνπιίνπ 2015 ζην Μηιάλν
ηεο Ηηαιίαο.
Η απνζηνιή είλαη αλνηρηή γηα ηνπηθνχο θνξείο θαη επηρεηξήζεηο
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ αγξνδηαηξνθηθφ θιάδν θαη ην
θφζηνο ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 480,00€+ΦΠΑ
23% θαη δελ ζπκπεξηιακβάλεη ην αεξνπνξηθφ εηζηηήξην. Ωζηφζν
ην Διιελν-Ιηαιηθφ Δπηκειεηήξην κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ζηελ
έθδνζε ηνπ εηζηηεξίνπ Θεζζαινλίθε - Μηιάλν κεη’ επηζηξνθή.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει. 2310 947744 /
6977550667, e-mail : marco@italchamber.gr

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΗΑΠΩΝΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Σφθπν, απέζηεηιε έξεπλα κε
ζέκα ηελ Αχμεζε ησλ Διιεληθψλ Δμαγσγψλ Διαηφιαδνπ
ζηελ Ιαπσλία θαηά 22,4% ην 2014.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο
ζην Σφθπν (www.agora.mfa.gr/jp70 ), email:
ecocom-tokyo@mfa.gr
ή
ηελ
ηζηνζειίδα
ηνπ
ΒΔΘwww.veth.gov.gr
ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΗΛΑΜΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΣΟΤ ΗΡΑΝ
ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ
Η Πξεζβεία ηεο Γεκνθξαηίαο ηνπ Ιξάλ ζηελ Αζήλα,
απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν κε ζέκα Ιξαληθή Αλαζθφπεζε
ζε επίθαηξα δεηήκαηα.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηεο Πξεζβείαο ηεο
Ιζιακηθήο Γεκνθξαηίαο ηνπ Ιξάλ( www.iranembassy.gr), ηει:
210 6741436, 2106741783, fax: 210 6747945 ή ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr.
ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ
Σν Γεληθφ Πξνμελείν ηεο Διιάδαο ζην Νηχζζειληνξθ ,
απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα ζρεηηθά κε πξντφληα
ηδησηηθήο εηηθέηαο ζε Γεξκαληθέο Αγνξέο, Δμέιημε θαη Σάζεηο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζην Νηχζζειληνξθ (www.agora.mfa.gr/de128 )
,email:ecocom-dusseldorf@mfa.grή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ΒΔΘwww.veth.gov.gr
ΠΟΛΩΝΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Βαξζνβία, απέζηεηιε ην
Οηθνλνκηθφ & Δπηρεηξεκαηηθφ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Πνισλίαο
ππ’ αξηζκφλ 10. (20/05/2015- 03/06/2015)
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζηε Βαξζνβία (www.agora.mfa.gr/pl101 ), email:
ecocom-warsaw@mfa.grή
ηελ
ηζηνζειίδα
ηνπ
ΒΔΘwww.veth.gov.gr .
ΟΤΖΓΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε ηνθρφικε, απέζηεηιε ην
ελεκεξσηηθφ δειηίν Οηθνλνκηθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ
εηδήζεσλ απφ ηε νπεδία, γηα ην κήλα Μάην 2015.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζηε νπεδία (www.agora.mfa.gr/se109) ,email:
commerce.stockholm@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr.
ΣΕΔΝΣΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Σδέληα, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ
δειηίν κε ζέκα: «ανπδαξαβηθφο Οξγαληζκφο γηα
πξνζέιθπζε Αιινδαπψλ Δπελδχζεσλ (SAGIA) –Βειηίσζε
επελδπηηθνχ θιίκαηνο θαη δηεπθνιχλζεηο ζε αιινδαπνχο
επελδπηέο ζηελ ανπδηθή Αξαβία».
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζηε Σδέληα( www.agora.mfa.gr/sa106 )
Email:ecocom-jeddah@mfa.grή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ΒΔΘwww.veth.gov.gr

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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15/06/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΔΝΣΤΠΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ
ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ Γ.Θ. ΣΗΛ. 2313317531
15/06/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΣΩΝ
ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΜΔ
ΛΔΩΦΟΡΔΙΑ
ΣΗΛ. 2313318217
16/06/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ
ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ
ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ - ΥΑΡΣΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ
ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛ. 2310754410
16/06/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ
ΝΔΑΠΟΛΗ-ΤΚΔΩΝ ΣΗΛ. 2313313272
16/06/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΩΝ (ΔΚΣΤΠΩΔΙ) ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΩΝ
ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑΠΟΛΗ ΤΚΔΩΝ ΣΗΛ. 2313 313172
17/06/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΜΔ ΣΙΣΛΟ: "ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ
ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ" ΣΗΛ. 2313318375
17/06/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΑΝΑΘΔΗ ΔΡΓΑΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ ΟΓΩΝ-ΠΛΑΣΔΙΩΝ ΔΣΟΤ
2015-2016 ΣΗΛ. 2313313172
18/06/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΔΙΓΗ ΠΟΤ ΤΜΦΩΝΟΤΝ ΜΔ ΣΙ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΚΑΙ ΣΟΤ
ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΓΙΑΚΤΡΗΞΗ < Η ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΛΗΣΙΚΩΝ
ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΩΝ ΠΤΡΟΒΔΗ ΣΑ ΚΛΔΙΣΑ ΓΗΠΔΓΑ
ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΙΗ "Γ.ΚΑΚΟΤΡΗ" ΚΑΙ "ΠΔΣΑΛΟΤΓΑ" >
18/06/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΦΤΣΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΛΙΠΑΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΣΙΚΩΝ ΔΓΑΦΟΤ"
ΣΗΛ.2313317546
22/06/2015 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΚΓΙΑΦΔΡOΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΗ ΣΟΤ ΜΑΓΔΙΡΔΙΟΤ, Η ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ
ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΔΙ ΜΔ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΟΤ
ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ (ΔΗΓΗ)
ΜΔΩ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ WWW.PROMITHEUS.GOV.GR ΣΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛ. 2310992610
22/06/2015 ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
ΓΑΠΑΝΗ 15.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ ΣΟ Φ.Π.Α. ΜΔ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗΝ
ΔΣΗΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΔΑ (ΑΛΛΑ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΑ
ΑΠΟΒΛΗΣΑ) ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΣΗΛ. 2313307147

ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ
ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ,ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ &
ΑΝΘ.ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ
ΓΗΜΟ ΝΔΑΠΟΛΗ ΤΚΔΩΝ

ΓΗΜΟ ΝΔΑΠΟΛΗ ΤΚΔΩΝ

ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΓΗΜΟ ΝΔΑΠΟΛΗ ΤΚΔΩΝ

ΓΗΜΟ ΙΛΙΟΤ

ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ
ΛΔΥΗ Α.Π.Θ.
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ
ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ "ΓΔΩΡΓΙΟ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ"

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.

