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Σεπηέκβξηνο 2015

ΒΔΘ πξνο πξωζππνπξγό: Ζ νηθνλνκία δελ αληέρεη
άιιεο θαζπζηεξήζεηο
εο

Σελ αλάγθε πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο κεηά ηηο εθινγέο ηεο 20
επηεκβξίνπ, αιιά θαη ηηο ζρεδφλ αλχπαξθηεο αληνρέο ηεο
νηθνλνκίαο γηα άιιεο θαζπζηεξήζεηο επηζήκαλε ν πξφεδξνο
ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο, Παλαγηψηεο
Παπαδφπνπινο θαηά ηε ζεκεξηλή ζπλάληεζή ηνπ κε ηελ
πξσζππνπξγφ,
Βαζηιηθή
Θάλνπ.
Ζ
ζπλάληεζε
πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ζχζθεςεο εθπξνζψπσλ
ησλ παξαγσγηθψλ θνξέσλ ηεο Θεζζαινλίθεο κε ηελ θα.
Θάλνπ. «Ο επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο παξαθνινπζεί κε έληνλε
αλεζπρία ηελ αδπλακία ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ ηεο ρψξαο λα
ζπλελλνεζνχλ κε απνηέιεζκα ην πνιηηηθφ αδηέμνδν, λα νδεγεί
ζε αιιεπάιιειεο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο, πνπ δηνγθψλνπλ ηελ
νηθνλνκηθή αζθπμία θαη ηελ θνηλσληθή αλαζηάησζε. Δίλαη
ηξαγηθφ, κεηά απφ ρξφληα ζπζηψλ ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, λα
βιέπνπκε ηελ θξίζε λα βαζαίλεη, αληί λα ππνρσξεί. Σν
πξαγκαηηθφ δηαθχβεπκα γηα ηελ αγνξά, αιιά θαη γηα ην
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, είλαη ην πψο ζα
δεκηνπξγεζνχλ μαλά ζηελ Διιάδα ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο. Μηαο αλάπηπμεο, πνπ ζα δεκηνπξγεί ζέζεηο
εξγαζίαο, ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ε κάζηηγα ηεο αλεξγίαο θαη
ζα επηηξέπεη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο
ρψξαο. Μηαο αλάπηπμεο, πνπ ζα παξάγεη πεξηζζφηεξν εζληθφ
πινχην, ψζηε λα ζηεξηρζεί ε θνηλσληθή ζπλνρή θαη λα
απνθαηαζηαζνχλ ζηαδηαθά νη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο» αλάθεξε
ν θ. Παπαδφπνπινο. «Εεηνχκε ην απηνλφεην πνιηηηθέο
ζπλεξγαζίεο πνπ κνλαδηθφ γλψκνλα ζα έρνπλ ην επνίσλν
κέιινλ ηεο ρψξαο» ζεκείσζε ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ
ππνγξακκίδνληαο φηη «ην έξγν ηεο παξνχζαο θπβέξλεζεο είλαη
επηβαξπκέλν, θαζψο εθηφο απφ ηελ αδηάβιεηε δηεμαγσγή ησλ
εθινγψλ, πξέπεη λα πξνσζήζεη ηελ πινπνίεζε φισλ ησλ
εθθξεκνηήησλ, πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί λα γίλνπλ, εληφο ηνπ
επηεκβξίνπ θαζψο θαη λα δξνκνινγεζνχλ νη απαηηνχκελεο
ελέξγεηεο, ψζηε λα κελ ραζνχλ θνηλνηηθνί πφξνη, πνπ αθνξνχλ
ζηελ νινθιήξσζε ηνπ ηξέρνληνο, ηελ εθθίλεζε ηνπ λένπ ΔΠΑ
θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ δαλείσλ ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο
Δπελδχζεσλ, θαζψο ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα είλαη αζθπθηηθά,
ηδίσο γηα ηελ απνξξφθεζε ηνπ ΔΠΑ 2007-2013». χκθσλα
κε ηνλ πξφεδξν ηνπ ΒΔΘ είλαη ζαθέο φηη γηα λα επηζηξέςεη ε
ρψξα ζηηο αγνξέο θαη λα μεθχγεη απφ ηα επαλαιακβαλφκελα
κλεκφληα, νθείιεη λα πεηχρεη ζην αθέξαην ηνπο ζηφρνπο πνπ
πξνβιέπεη ε ζπκθσλία κε ηνπο εηαίξνπο. «Χζηφζν, είλαη
απαξαίηεην λα εμαληιεζνχλ φια ηα πεξηζψξηα αιιαγψλ θαη λα
αλαδεηεζνχλ ελαιιαθηηθά κέηξα, κε ηζνδχλακα δεκνζηνλνκηθά
απνηειέζκαηα, ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ νη πθεζηαθέο επηπηψζεηο
ηνπ κλεκνλίνπ» ζπκπιήξσζε. ην πιαίζην απηφ ην ΒΔΘ, φπσο
θαηαγξάθεηαη θαη ζην ππφκλεκα πνπ παξέδσζε ν θ.
Παπαδφπνπινο ζηελ πξσζππνπξγφ, κεηαμχ άιισλ, δεηά:
νπζηαζηηθή ραιάξσζε ησλ capital controls πνπ έρνπλ νδεγήζεη
ηελ αγνξά ζε απφγλσζε, επηηάρπλζε θαη νινθιήξσζε ησλ
δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ ζηελ νηθνλνκία θαη ζην θξάηνο,
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δηακφξθσζε ζαθνχο εζληθνχ ζρεδίνπ αλάπηπμεο, απιφ,
ζηαζεξφ θαη αληαγσληζηηθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα, ηνικεξφ
πξφγξακκα θαηαπνιέκεζεο ηεο θνξνδηαθπγήο, αμηνπνίεζε
ησλ πφξσλ ηνπ ΔΠΑ 2014 – 2020 γηα λα εληζρπζεί ε
αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ΜκΔ, απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα
ηελ έλαξμε επηρεηξήζεσλ, απινχζηεξεο θαη ηαρχηεξεο
δηαδηθαζίεο έγθξηζεο επελδχζεσλ, κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ
ζπληειεζηψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, θίλεηξα γηα ηελ επηζηξνθή
ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ζπζηεκαηηθή θαη ηνικεξή
αμηνπνίεζε ηεο δεκφζηαο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, επηηάρπλζε ησλ
απνθξαηηθνπνηήζεσλ, ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο
εγρψξηαο παξαγσγήο, ζηήξημε ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο
ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ.

Τελ Κπξηαθή ηα εγθαίληα ηνπ πεξηπηέξνπ ηνπ ΒΔΘ
ε
ζηελ 80 ΓΔΘ
Γηα κία αθφκε ρξνληά, ελ κέζσ κάιηζηα ηεο ζπλερηδφκελεο
νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο, αιιά θαη ηεο αλάγθεο ηεο
επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο γηα ζηήξημε θαη πξνβνιή, ην
Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο (ΒΔΘ), απνηειεί ην
ε
φρεκα γηα ηε ζπκκεηνρή επηρεηξήζεσλ - κειψλ ηνπ, ζηελ 80
ΓΔΘ, πνπ θάλεη… πξεκηέξα ζηηο 5 επηεκβξίνπ.Σν ΒΔΘ,
αθνινπζψληαο ηελ πάγηα πνιηηηθή γηα ελίζρπζε ησλ κειψλ ηνπ
ζην πιαίζην ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ,
ζπκκεηέρεη δπλακηθά θαη ζηε θεηηλή δηνξγάλσζε κε
επηρεηξήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ζεκαληηθνχο θιάδνπο ηεο
νηθνλνκίαο.
Οη
ζπκκεηέρνπζεο
επηρεηξήζεηο,
πνπ
επηδνηήζεθαλ απφ ην επηκειεηήξην γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε
ε
80 ΓΔΘ, κεηαμχ άιισλ πξνέξρνληαη απφ ηνπο ρψξνπο ηεο
θαηαζθεπήο
θαη
εκπνξίαο
θνπθσκάησλ
αινπκηλίνπ,
θαηαζθεπήο γπάιηλσλ εηδψλ, εκπνξίαο θαη επεμεξγαζίαο
κεηάιινπ, θαηαζθεπήο θαη εκπνξίαο ηεληψλ, κεηαπνίεζεο θαη
εκπνξίαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, θαηαζθεπήο πξντφλησλ απφ
μχιν, δέξκα, είδε ζαγκαηνπνηίαο θ.α.
Μάιηζηα, ην ΒΔΘ -ζε εηδηθφ ρψξν- ζα παξέρεη πιεξνθνξίεο
γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ζηα κέιε ηνπ θαζψο θαη γηα
ην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηχζζεη, γηα ηε
ζηήξημε ηνπο.
Σν ‘πεξίπηεξν’ ηνπ ΒΔΘ, πνπ θηινμελείηαη ζην πεξίπηεξν 13,
ζα παξακείλεη αλνηρηφ γηα ην θνηλφ ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο
80εο ΓΔΘ, δειαδή, ηηο θαζεκεξηλέο απφ ηηο 4 ην απφγεπκα
έσο ηηο 10 ην βξάδπ θαη ηα αββαηνθχξηαθα απφ ηηο 10 ην
πξσί έσο ηηο 10 ην βξάδπ.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην ‘πεξίπηεξν’ ηνπ ΒΔΘ ζα εγθαηληάζεη,
ηελ Κπξηαθή 6 επηεκβξίνπ, ζηηο 12. 30, ν πεξηθεξεηάξρεο
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο Απφζηνινο Σδηηδηθψζηαο.
Τπελζπκίδεηαη φηη ε απιαία ηεο θεηηλήο δηνξγάλσζεο, πνπ
είλαη αθηεξσκέλε ζηελ θαηλνηνκία θαη ηελ εμσζηξέθεηα, θαη
έρεη επεηεηαθφ ραξαθηήξα ηηκψληαο ηνλ κεγαιχηεξν θαη
παιαηφηεξν ζεζκφ φρη κφλν ζηελ πφιε αιιά ζε φιε ηε ρψξα,
ζα πέζεη ζηηο 13 επηεκβξίνπ.

Δκπνξηθόο Σύιινγνο Θεζζαινλίθεο - Πξνϋπνζέζεηο
Λεηηνπξγίαο Δκπνξηθώλ Καηαζηεκάηωλ ηηο δύν
εο
Κπξηαθέο ηεο 80 Γ.Δ.Θ.
Με βάζε ηελ ΓΑΝ ΜΔΘ νηθ.1897/24-10-2013 απφθαζε ηνπ
Αληηπεξηθεξεηάξρε Μεηξνπνιηηηθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο
επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ,
πξναηξεηηθά ηηο δχν Κπξηαθέο ιεηηνπξγίαο ηεο Γηεζλνχο
Έθζεζεο Θεζζαινλίθεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ
Θεζζαινλίθεο αξθεί λα πιεξνχλ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο:
α. Να έρνπλ ζπλνιηθή επηθάλεηα εκβαδνχ, φπσο απηφ
πεξηγξάθεηαη ζην ινγαξηαζκφ παξνρήο ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο, κέρξη δηαθφζηα πελήληα (250) ηεηξαγσληθά κέηξα.
Β. Να κελ αλήθνπλ ππφ νπνηαδήπνηε λνκηθή ζρέζε ζε
αιπζίδα θαηαζηεκάησλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ
ζπκβάζεσλ δηθαηφρξεζεο (franchise).
γ. Να κελ ιεηηνπξγνχλ κε ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο ηχπνπ
«θαηάζηεκα εληφο θαηαζηήκαηνο» (shops-in-a-shop) θαη λα
κελ βξίζθνληαη
ζε εθπησηηθά θαηαζηήκαηα (outlet),
εκπνξηθά θέληξα ή εθπησηηθά ρσξηά.
Δπνκέλσο ηηο Κπξηαθέο 6 θαη 13 Σεπηεκβξίνπ 2015
επηηξέπεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ (πξναηξεηηθά) κόλν ηα
θαηαζηήκαηα ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο πνπ πιεξνύλ
ηηο παξαπάλω πξνϋπνζέζεηο.
Πξνηεηλόκελν
ωξάξην
ιεηηνπξγίαο
εκπνξηθώλ
ε
θαηαζηεκάηωλ ηηο δύν Κπξηαθέο ηεο 80 ΓΔΘ (6 & 13
Σεπηεκβξίνπ 2015) 11:00-18:00.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:
Θεζζαινλίθεο,
ηει.
empsylth@otenet.gr,
www.agorabonus.gr.

Δκπνξηθφο
χιινγνο
2310538790,
email:
www.tradesupport.gr/esth,

Ζκεξίδα κε Θέκα «Γπλαηόηεηεο επελδύζεωλ ζηηο
Διεύζεξεο Οηθνλνκηθέο Εώλεο – Γηκεξήο ζπλεξγαζία
κεηαμύ Διιάδαο θαη πξώελ Γηνπγθνζιαβηθήο
Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο»
Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο
ζαο πξνζθαιεί ζε ελεκεξσηηθή εθδήισζε, πνπ δηνξγαλψλεη
ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Πξνμεληθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη
Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο
Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο , ηελ Σεηάξηε 9 επηεκβξίνπ
2015 θαη ψξα 16.00, ζηελ αίζνπζα Δθδειψζεψλ ηνπ,
νο
Σζηκηζθή 29, 2 φξνθνο, κε ζέκα:«Γπλαηφηεηεο επελδχζεσλ
ζηηο Διεχζεξεο Οηθνλνκηθέο Εψλεο – Γηκεξήο ζπλεξγαζία
κεηαμχ Διιάδαο θαη πξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο
ηεο Μαθεδνλίαο».
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο : Σει. 2310370132, fax.
2310370136, e-mail : beni@ebeth.gr ή Georgiou@ebeth.gr.

Πξώην Οηθνλνκηθό Forum «Belgrade Investment Days»
Σν Διιεληθφ – εξβηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο ζε
ζπλεξγαζία κε ην Δπηκειεηήξην Βειηγξαδίνπ καο
ελεκεξψλνπλ γηα ην πξψην Οηθνλνκηθφ Forum «Belgrade
Investment Days» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 21 θαη 22
επηεκβξίνπ 2015, ζην Grand Hall of the National Assembly
in the Republic of Serbia, ζην Βειηγξάδη. ην «Belgrade
Investment Days» ζα παξνπζηαζηνχλ : Γεκφζηα έξγα,
Ηδησηηθά έξγα, Δηαηξίεο πνπ ζα ηδησηηθνπνηεζνχλ. Γειψζεηο
ζπκκεηνρήο ζην Forum έσο ηελ Πέκπηε 3 επηεκβξίνπ
2015.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει:2310277798 απφ ηηο
11.00 έσο ηηο 15.00, Email: info@greekserbian.com,
www.belgradeinvestmentdays.org.

4νο Γηεζλήο Νπρηεξηλόο Ζκηκαξαζώληνο Θεζζαινλίθεο
Ζ Οκάδα Γξνκέσλ ηεο ΔΛΔΠΑΠ - ELEPAP Running Team, ζα
ν
είλαη παξνχζα ζην 4 Γηεζλή Νπρηεξηλφ Ζκηκαξαζψλην
Θεζζαινλίθεο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην άββαην 10
Οθησβξίνπ 2015 θαη καο πξνζθαιεί λα ιάβνπκε ζπκκεηνρή κε
ηελ νκάδα ηεο, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο ΔΛΔΠΑΠ
θηιαλζξσπηθήο νξγάλσζεο γηα παηδηά κε αλαπεξία.
5 € απφ ηελ ζπκκεηνρή κε ηελ νκάδα ηεο ΔΛΔΠΑΠ ζα
δηαηίζεληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο.
Γηα δειψζεηο ζπκκεηνρήο θαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει:
2310318218 ,θαμ 2310318211, email: info_thes@elepap.gr

Γηεζλέο Δπηζηεκνληθό Σπλέδξην
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο
Σν Γίθηπν «ΠΡΟΜΖΘΔΑ», καο ελεκεξψλεη γηα ηελ
νπ
δηνξγάλσζε ηνπ 8 Γηεζλέο Δπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, φπνπ ζα δηεμαρζεί ζηελ
Αζήλα ζηηο 7-8-9 Οθηωβξίνπ 2015.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
website:promitheas@kepa.uoa.gr

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Εάκπηα
Σν Διιελν – Εακπηαλφ Δπηκειεηήξην δηνξγαλψλεη
επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηε ΕΑΜΠΗΑ – ΛΟΥΣΑΚΑ ηνλ
Οθηψβξην ηνπ 2015 . Ζ απνζηνιή ηειείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην
Zambia Development Agency θαη ηνπ UNZA (The University of
Zambia).
Ζ απνζηνιή ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηνπ
Οθησβξίνπ 2015, ε εκεξνκελία ηεο απνζηνιήο ζα
νξηζηηθνπνηεζεί έσο 15 επηεκβξίνπ 2015.
Οη ηνκείο πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ είλαη: O
θιάδνο ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηνπ real estate. Ζ απνζηνιή ζα
δηαξθέζεη 6 εκέξεο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηθνηλσλνχλ κε ην Διιελν – Εακπηαλφ Δπηκειεηήξην ζην ηει.
210 6714503, θαμ 210 6714570, e-mail : info@hzc.gr,
www.hzc.gr.

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
Τνπξθίαο
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε
ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή
απνζηνιή ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο κε ζέκα: 1)«Wood
th
Processing Machinery», 28 Wood Processing Machines,
ε
Cutting Tools, Hand Tools
Fair (28
Έθζεζε
Μεραλεκάηωλ
Δπεμεξγαζίαο
Ξύινπ
Κνπηηθώλ
th
Δξγαιείωλ - Δξγαιείωλ ρεηξόο ) , 2) INTERMOB, 18
International Furniture Side Industry, Accessories,
ε
Forestry Product sand Wood Technology Fair (18
Έθζεζε Βηνκεραλίαο Ξύινπ, Γαζηθώλ Πξνϊόληωλ θαη
Τερλνινγίαο Ξύινπ ) ζηηο 10 έωο 14 Οθηωβξίνπ 2015 ζηηο
εγθαηαζηάζεηο Tuyap Fair Conventionand Congress
Centerζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε, Τνπξθία.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 211 7000264-7, θαμ:
2117409283, e-mail : info@etee.gr , fairs@etee.gr , website
:www.etee.gr

Εήηεζε Σπλεξγαζίαο Από Διιεληθή Δπηρείξεζε

Δθζέζεηο ζην Δμωηεξηθό
THE HARROGATE BRIDAL SHOW
Πόιε: Λνλδίλν, Ζλσκέλν Βαζίιεην
Ζκεξνκελία: 13-15 επηεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: λπθηθά, είδε γάκνπ
Πιεξνθνξίεο: ηει: +44 (0) 1423 770 120, email:
wendy@bridal-uk.com , site:
http://uat.theharrogatebridalshow.co.uk/
th

19 INTERNATIONAL SECURITY & RFID EXHIBITION
Πόιε : Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 17 - 20 επηεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: εμνπιηζκφο αζθαιείαο
Πιεξνθνξίεο: site: www.isaffuari.com/en
th

4 INTERNATIONAL INFORMATION & NETWORK
SECURITY EXHIBITION
Πόιε : Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 17 - 20 επηεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: εμνπιηζκφο πιεξνθνξηθήο θαη δηθηχσλ αζθαιείαο
Πιεξνθνξίεο: site: www.isaffuari.com/en

Ζ Δηαηξεία KEY BUSINESS TRADE, κε έδξα ηελ Αζήλα, ε
νπνία εμεηδηθεχεηαη ζηνλ ηνκέα ησλ γπάιηλσλ πιηθψλ
ζπζθεπαζίαο, ζηα παξαθαξκαθεπηηθά , θαξκαθεπηηθά θαη
θαιιπληηθά είδε, καο ελεκεξψλεη φηη δεηάεη ζπλεξγαζία κε
επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γπάιηλα πιηθά ζπζθεπαζίαο
ζηνλ ηνκέα ησλ παξαθαξκαθεπηηθψλ, θαξκαθεπηηθψλ θαη
θαιιπληηθψλ εηδψλ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο : ηει:
6936945145
θ.
Οδπζζέαο
Αςφθαξδνο,
email:
odapso@hotmail.com.

Εήηεζε Σπλεξγαζίαο Από Δπηρείξεζε Σην Παθηζηάλ
Ζ Δηαηξεία Intergloves καο ελεκεξψλεη φηη δεηάεη ζπλεξγαζία
κε επηρεηξήζεηο θαηαζθεπήο γαληηψλ latex – δεξκάηηλα εξγαζίαο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: +92523257856,
θαμ:+92524589613,
email:interglv@cyber.net.pk,info@intergloves.com,
intergloves1974@gmail.com,
site:www.intergloves.com/diving.htm

th

19 INTERNATIONAL SMART BUILDINGS & BULDING
AUTOMATION EXHIBITION
Πόιε : Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 17 - 20 επηεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: δνκηθά πιηθά, ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα θαη
ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ θαηνηθηψλ
Πιεξνθνξίεο: site: www.isaffuari.com/en
ASIA CONTENT & ENTERTAINMENT (ACE) FAIR 2015
Πόιε: Gwangju, Κίλα
Ζκεξνκελία: 17 – 20 επηεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: νπηηθναθνπζηηθά πξνγξάκκαηα,θηλνχκελα ζρέδηα
Πιεξνθνξίεο: ηει:+302106543623-4, fax:+30
2106543508,site: www.acefair.or.kr
TOOL FAIR
Πόιε: Λνλδίλν, Ζλσκέλν Βαζίιεην
Ζκεξνκελία: 17-18 επηεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: ειεθηξηθά εξγαιεία, εξγαιεία ρεηξφο
Πιεξνθνξίεο: ηει: 01923 237799, email:
colingale@hamerville.co.uk , site: http://www.toolfair.info/
ENVIROTEC 2015
Πόιε : Λεπθσζία , Κχπξνο
Ζκεξνκελία: 18 – 20 επηεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο λεξνχ,
Γηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία πγξψλ απνβιήησλ, Βηνινγηθφ
θαζαξηζκφ, πζηήκαηα χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο,
Αθαιάησζε – Απνζθιήξπλζε, Έιεγρν πνηφηεηαο λεξνχ,
Δξγαζηήξηα, Υεκηθά, Φίιηξα λεξνχ, Σερλνινγίεο
πεξηβάιινληνο, Γηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία ζηεξεψλ
απνβιήησλ, Αληιίεο - Αληιεηηθά ζπζηήκαηα – Γεσηξήζεηο,
πζηήκαηα πνηίζκαηνο, σιήλεο χδξεπζεο & άξδεπζεο,
Τδξαπιηθά ζπζηήκαηα, Μεραλήκαηα, εμνπιηζκνί, Τιηθά θαη
εγθαηαζηάζεηο, Απηνκαηηζκνί, Όξγαλα κεηξήζεσλ θαη
ειέγρνπ, Δκθηαισκέλν λεξφ, Άιιεο ηερλνινγίεο λεξνχ θαη
πεξηβάιινληνο, Οηθνινγηθή δφκεζε, Πεξηβαιινληηθέο
Τπεξεζίεο.
Πιεξνθνξίεο: ηει: +357 22665102,fax: +357 22669459,
email: panastasiou@oeb.org.cy ,site:
http://www.envirotec.org.cy/
ΒΗΖΔ 2015
Πόιε: Μπαθνχ, Αδεξκπατηδάλ
Ζκεξνκελία: 18-20 επηεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: ηαηξηθφο εμνπιηζκφο, αζζελνθφξα θαη εμνπιηζκφο
δηάζσζεο, ηαηξηθά έπηπια
Πιεξνθνξίεο: ηει.+994 12 4041000, fax:+994 12 4041001,
e-mail: healthcare@iteca.az , site:
http://www.bihe.az/2015/?p=index

Πξνζθνξέο Σπλεξγαζίαο
Σν Δκπνξηθφ & Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ
αλαθνηλψλεη ζηα κέιε ηνπ θαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν φηη ε
αλαθεξφκελε ζηε ζπλέρεηα επηρείξεζε ηνπ εμσηεξηθνχ,
επηζπκεί λα επηθνηλσλήζεη κε ειιεληθέο, πξνθεηκέλνπ λα
δηαζέζεη ηα πξντφληα/ ηηο ππεξεζίεο ηεο, ή λα
αληηπξνζσπεπζεί ζηελ ειιεληθή αγνξά.
ΖΠΑ
ERPLY Limited
th
Γ/ΝΖ: 110 W 40 St 10016 New York
ΣΖΛ : (917)2101251
Web site: www.erply.com
ΖΜ/ΝIA ΔΠΗΣΟΛΖ : 04/06/2015
ΑΡ.ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ :
E.8324,ΠΑΡΟΥΖ
ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΧΝ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ
(ΜΖΣΡΧΟ ΠΔΛΑΣΧΝ, ΣΑΜΔΗΟ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ
ΚΑΗ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ θηι.)

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΖΝΩΜΔΝΟ ΒΑΣΗΛΔΗΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Λνλδίλν, απέζηεηιε ζηνηρεία γηα
ηελ αγνξά ειαηνιάδνπ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην - ζηνηρεία
εηζαγσγψλ θαη θαηαλάισζεο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζην
Λνλδίλν
(www.agora.mfa.gr/gb66),email:
ecocom.london@mfa.gr
ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr .
ΗΑΠΩΝΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Σφθπν, απέζηεηιε ζπλνπηηθφ
ζεκείσκα ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ ΑΔΠ ησλ θπξηνηέξσλ
νηθνλνκηψλ ηεο Ν.Α. Αζίαο θαηά ην Β΄ ηξίκελν 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

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
09/09/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΘΔΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ
ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΣΧΝ
(SERVERS)
ΣΟΤ
ΓΖΜΟΤ
ΝΔΑΠΟΛΖ ΤΚΔΧΝ,ΣΖΛ.2313313172/2313313175/2313313141
14/09/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΗΜΑΣΗΜΟΤ,
ΤΦΑΜΑΣΧΝ
ΚΑΗ
ΤΝΑΦΧΝ
ΤΛΗΚΧΝ(ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 1500ΣΔΜ ΠΟΤΛΟΒΔΡ ΟΠΛΗΣΧΝ ΤΝΟΛΗΚΖ
ΑΞΗΑ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΥΗΛΗΑΓΧΝ ΔΤΡΧ) ΣΖΛ. 2310576275/2310576250

ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ ΤΚΔΧΝ

528

16/09/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΤΗΜΑΣΟ ΚΑΗ ΣΔΓΝΟΤ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ
ΣΖΛ.2421351133

ΓΔΝΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΑΥΗΛΛΟΠΟΤΛΔΗΟ

491

16/09/2015 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΛΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ
ΦΧΣΗΜΟΤ ΑΔΡΗΜΟΤ ΠΤΡΟΒΔΖ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΟ ΔΠΟΠΣΗΚΟΤ
ΔΛΔΓΥΟΤ (SCADA) ΣΧΝ ΖΡΑΓΓΧΝ ΣΔΜΠΧΝ ΚΑΗ ΠΛΑΣΑΜΧΝΑ
ΣΖΛ.2105297261
16/09/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΘΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΧΝ
ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
ΝΔΑΠΟΛΖ – ΤΚΔΧΝ ΣΖΛ. 2310 679172,175, 141
16/09/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΘΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΘΔΡΜΑΝΖ ΚΑΗ
ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ ΣΑ ΓΖΜΟΗΑ ΚΣΗΡΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΖΛ. 2310
679172,175, 141
16/09/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΤΗΜΑΣΟ ΚΑΗ ΣΔΓΝΟΤ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ
ΣΖΛ.2421351133

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ
ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ

21/09/2015 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΝΑΦΖ ΤΜΦΧΝΗΑ ΠΛΑΗΗΟ ΓΤΟ (2) ΔΣΧΝ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΠΑΡΟΥΟΤ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ
ΔΦΟΓΗΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΟ ΥΧΡΔ ΣΖ ΔΤΡΧΠΖ ΚΑΗ
ΑΝΣΗΣΡΟΦΑ ΣΖΛ. 2103483215
21/09/2015 ΑΝΟΗΥΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΑΦΖ ΤΜΦΧΝΗΑ ΠΛΑΗΗΟ ΣΔΑΡΧΝ (4) ΔΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΞΗΦΧΝ ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ
ΣΖΛ.2106551691
22/09/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΔΡΓΟΛΑΒΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΑΡΣΟΤ ΣΖΛ.23970 56445
22/09/2015 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΦΟΓΔΤΣΖΡΧΝ ΣΖΛ.2313317538
23/09/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΣΑΚΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ
ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ ΚΡΑΣΖΖ ΣΖΛ. 2752026246
24/09/2015 ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΔΚΠΟΗΖΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ (ΟΥΖΜΑΣΑ
ΡΤΜΟΤΛΚΟΤΜΔΝΑ,ΟΥΖΜΑΣΑ ΠΟΛΗΣΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ,ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΔ
ΣΖ ΔΛ.Α,ΔΞΟΜΟΗΧΣΔ ΑΗΘΟΤΖ ΠΑΛΑΗΟΤ ΣΤΠΟΤ
STPT,ΤΠΝΟΑΚΟΗ,ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΧΓΑ ΕΔΤΓΖ,ΦΗΑΛΔ
ΟΞΤΓONOY,ΑΥΡΖΣΑ ΤΛΗΚΑ ΔΜ-ΤΓ,ΑΥΡΖΣΟ ΥΑΡΣΗ Ξ,ΚΔΝΟΗ
ΚΑΛΤΚΔ ΠΤΡΟΜΑΥΗΚΧΝ,ΒΡΧΗΜΑ ΔΛΑΗΑ,ΔΛΑΣΗΚΑ
ΔΠΗΧΣΡΑ,ΓΗΑΦΟΡΑ ΜΔΣΑΛΛΑ,ΤΧΡΔΤΣΔ) ΣΖΛ.2108194645

ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ «ΘΖΔΑ»
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652
ΠΡΟΚΔΥΧΡΖΜΔΝΖ
ΤΛΗΚΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ

ΑΠΟΘΖΚΖ

ΒΟΛΟΤ

ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ – ΤΚΔΧΝ

ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ – ΤΚΔΧΝ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΒΟΛΟΤ
ΑΥΗΛΛΟΠΟΤΛΔΗΟ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΝΑΤΣΗΚΟΤ

Ζ

ν

1 ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΚΓ-ΑΛ – 4 ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ
ΓΡΑΦΔΗΟ
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΚΡΑΣΖΖ
ΔΝΖΛΗΚΧΝ ΣΗΡΤΝΘΑ
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΚΠΟΗΖΔΧ
ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ

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

Τελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα πνπ πξνζθέξεη Υπεξεζίεο Ζιεθηξνληθνύ Σπλεγόξνπ ηνπ Βηνηέρλε ζην
www.bizhelp.gr γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα αληηκεηωπίδεηε κε Γεκόζηα Υπεξεζία ή ζέιεηε λα
ππνβάιιεηε νπνηνδήπνηε εξώηεκα.

Τελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα πνπ πξνζθέξεη Υπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Γηθηύωζεο b2bmall ή ζην
www.b2bmall.eu, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώλεζηε θαη λα πξνκεζεύεζηε πξνϊόληα κειώλ ηνπ
επηκειεηεξίνπ.

