Οθηώβξηνο 2015

ΒΔΘ: Μέηξα-θωηηά ζην πνιπλνκνζρέδην
Γηα επψδπλα κέηξα πνπ νδεγνχλ ζε πεξεηαίξσ χθεζε
θάλεη ιφγν ν πξφεδξνο ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ
Θεζζαινλίθεο,
Παλαγηψηεο
Παπαδφπνπινο
αλαθεξφκελνο
ζην
πνιπλνκνζρέδην-ζθνχπα
πνπ
πεξηιακβάλεη κέξνο ησλ 48 πξναπαηηνχκελσλ ηεο
ζπκθσλίαο κε ηνπο δαλεηζηέο θαη θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή.
χκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηνπ ΒΔΘ, αιγεηλή εληχπσζε
πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ην πνιπλνκνζρέδην δφζεθε γηα
δεκφζηα δηαβνχιεπζε ην βξάδπ ηνπ πεξαζκέλνπ
αββάηνπ κε πεξηζψξην κφιηο κέρξη ην πξσί ηεο
Γεπηέξαο, φηαλ κάιηζηα ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη ζα
καο ζπλνδεχζνπλ γηα ην επφκελν δηάζηεκα.
«Γηα άιιε κία θνξά έξρνληαη κέηξα πνπ αθνξνχλ
πεξηθνπέο θαη θφξνπο αθφκε θαη γηα αλείζπξαθηα ελνίθηα,
ηαθηηθή πνπ καο γπξλά δεθαεηίεο πίζσ, πξνθεηκέλνπ λα
ζπληεξεζεί ην αλαπνηειεζκαηηθφ θαη κεγάιν θξάηνο»
ζρνιηάδεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ, ππνγξακκίδνληαο φηη ε
θπβέξλεζε παίξλεη πίζσ αθφκε θαη επλντθέο δηθέο ηεο
ξπζκίζεηο, φπσο νη 100 δφζεηο.
«Δίλαη δεδνκέλν φηη πνιινί πνπ έρνπλ αλάγθε ηε ξχζκηζε
ζα ηελ απνιέζνπλ ιφγσ θνξνδνηηθήο αδπλακίαο. Σν
πςειφηεξν επηηφθην ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απηεπάγγειηε
κείσζε ησλ 100 δφζεσλ ζε κηθξφηεξν αξηζκφ ζα
νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ κεληαίνπ πνζνχ
νθεηιήο» ζεκεηψλεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ.
«Σν λέν ηζνπλάκη κέηξσλ έξρεηαη ελ κέζσ capital
controls, κε ηελ αγνξά λα βξίζθεηαη ζηελ πιένλ δπζρεξή
ζέζε, ηνπο πνιίηεο λα αδπλαηνχλ λα αληαπεμέιζνπλ,
ζπρλά αθφκε θαη ζε θαζεκεξηλέο ηνπο αλάγθεο. αθψο
θαη ην δεηνχκελν είλαη ε πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο,
σζηφζν κε έλα λνκνζρέδην… κπακπνχια πνπ επηβάιεη
θφξνπο επί δηθαίσλ θαη αδίθσλ δελ πξφθεηηαη λα έξζεη ε
αλάπηπμε. Αληηζέησο ε ρψξα ζα δεη ζε κία κφληκε,
επηηεηλφκελε, ιηηφηεηα ρσξίο κέιινλ» θαηαιήγεη ν θ.
Παπαδφπνπινο.
Γξάζε 4.2 «Γηαζπλνξηαθά Βξαβεία
Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο»
Σν επηκειεηήξην Γξάκαο ζαο πξνζθαιεί ζηελ
Δθδήιωζε Βξαβείωλ Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηελ
Πεξηθέξεηα
Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο
πνπ
ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Γεπηέξα 19 Οθησβξίνπ 2015 θαη
ψξα 10:00 ζην μελνδνρείν Μakedonia Palace (Λεσθφξνο
Μεγ. Αιεμάλδξνπ 2, Θεζζαινλίθε) ζηελ αίζνπζα
ΑΜΦΙΣΡΤΧΝ 1.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: e-mail: pap@dramanet.gr

Έηνο 14ν

Σεύρνο 41

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. Η
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.

Δλεκέξωζε-Πξόζθιεζε Δγγξαθήο ζην Δζληθό Γίθηπν
Πξναγωγήο ηεο Τγείαο ζηνπο Υώξνπο Δξγαζίαο.
Η Γηεχζπλζε Αζθαιείαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία ηνπ Τπνπξγείνπ
Δξγαζίαο , Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Αιιειεγγχεο, ζχκθσλα θαη κε ην
λέν Οξγαληζκφ (π.δ. 113/2014 ΦΔΚ Α΄ 1800) έρεη νξηζηεί σο
Δζληθφο Δζηηαθφο Πφινο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Πξναγσγήο
ηεο Τγείαο ζηνπο Υψξνπο Δξγαζίαο θαη ζπληνλίδεη ηελ νξγάλσζε
θαη ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Πιεξνθφξεζεο ζηα ζέκαηα
απηά. ηφρνο ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ είλαη: Η ζπιινγή θαη πξνψζεζε
θαιψλ πξαθηηθψλ ζε ζέκαηα Πξναγσγήο ηεο Τγείαο ζηνπο Υψξνπο
Δξγαζίαο θαη Η αληαιιαγή πιεξνθφξεζεο θαη ελεκέξσζεο ζε
επηρεηξήζεηο θαη εκπιεθφκελνπο θνξείο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη
Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία ηεο Γεκφζηαο Τγείαο, ζε ζπλεξγαζία κε ην
Δπξσπατθφ Γίθηπν Πξναγσγήο ηεο Τγείαο ζηνπο Υψξνπο Δξγαζίαο
(ENWHP). ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο , Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (www.ypakp.gr) ππάξρεη
πιεξνθνξηαθφ πιηθφ γηα ηελ Πξναγσγή ηεο Τγείαο ζηνπο Υψξνπο
Δξγαζίαο.
Μπνξείηε επίζεο, λα αληιείηε πιεξνθνξίεο θαη απφ ηνλ ηζηφηνπν
ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Πξναγσγήο ηεο Τγείαο ζηνπο ρψξνπο
Δξγαζίαο (www.enwhp.org)

Η Δγθύθιηνο γηα ηηο 100 δόζεηο
ηηο 15 Οθησβξίνπ ζα θαλεί ζηνπο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο
νθεηιέηεο ηεο εθνξίαο πνπ εληάρζεθαλ ζηε ξύζκηζε ηωλ 100
δόζεωλ ε επηβάξπλζε από ηελ αύμεζε ηνπ επηηνθίνπ.
Απηφ νξίδεη εγθχθιηνο ηεο ΓΓ Γεκνζίσλ Δζφδσλ Καηεξίλαο
αββαΐδνπ, ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ. Η επηβάξπλζε
αθνξά ζε φινπο φζνπο ρξσζηνχλ πεξηζζφηεξα απφ 5000
επξψ θαζψο ην επηηφθην ζα αλαπξνζαξκνζηεί ζε 5,05% απφ
3% πνπ είλαη ζήκεξα.
Σν κεδεληθφ επηηφθην ζα δηαηεξήζνπλ κφλν φζνη ρξσζηνχλ
θάησ απφ 5000 επξψ θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ
νξίδεη ν λφκνο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε εγθχθιηνο θέξεη
εκεξνκελία 09/10.
Έηζη, δελ πεξηιακβάλεη νδεγίεο γηα ηηο κεηαβνιέο πνπ
επέξρνληαη ζηε ξχζκηζε κε ην πνιπλνκνζρέδην ην νπνίν έρεη
ήδε θαηαηεζεί απφ ρζεο ζηε Βνπιή. Γη’ απηφ, ε εγθχθιηνο
κηιάεη γηα πξφζζεηε ππνρξέσζε λα πιεξψλνληαη νη
ηξέρνπζεο εηζθνξέο εληφο ηξηκήλνπ.
Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ςεθηζηεί ην λνκνζρέδην κε ηα
πξναπαηηνχκελα, ην ηξίκελν ζα πεξηνξηζηεί ζηνλ κήλα θαη
φπνηνο δελ εμνθιεί ηηο ηξέρνπζεο νθεηιέο ηνπ κέζα ζε 30
εκέξεο ζα ράλεη ηε ξχζκηζε. Να ζεκεησζεί επίζεο φηη ζηελ
εγθχθιην δελ ππάξρεη αλαθνξά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε
εθνξία ζα απνθαζίδεη ηνλ πεξηνξηζκφ ζηνλ αξηζκφ ησλ
δφζεσλ.

Πξνδεκνζίεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Νενθπήο
Δπηρεηξεκαηηθόηεηα» από ην ΔΠ ΑληαγωληζηηθόηεηαΔπηρεηξεκαηηθόηεηα-Καηλνηνκία ηνπ ΔΠΑ 2014-2020
Δθδφζεθε πξνδεκνζίεπζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο "Νενθπήο
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα" απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δ.Π.
Αληαγσληζηηθφηεηα - Δπηρεηξεκαηηθφηεηα - Καηλνηνκία
(ΔΠΑλΔΚ) ηνπ ΔΠΑ 2014-2020.
Σν πξφγξακκα, ζχκθσλα κε ηελ Πξνδεκνζίεπζε, ζα
εληζρχζεη ηελ ίδξπζε λέσλ επηρεηξήζεσλ απφ θπζηθά
πξφζσπα πνπ έρνπλ γελλεζεί πξηλ ηελ 1.1.1991 ζηνπο ηνκείο
πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΔΠΑλΔΚ : Αγξνδηαηξνθή, Δλέξγεηα,
Πνιηηηζηηθέο θαη Γεκηνπξγηθέο Βηνκεραλίεο, Δθνδηαζηηθή
Αιπζίδα, Πεξηβάιινλ, Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη
Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), Τγεία - Φάξκαθα, Τιηθά - Καηαζθεπέο.
Οη επελδπηηθέο πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα έρνπλ
επηρνξεγνχκελν π/π έσο 60.000€ θαη ην πνζνζηφ ελίζρπζεο
νξίδεηαη ζην 100%.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο, ηνπο φξνπο
θαη
πξνυπνζέζεηο
δίλνληαη
ζην
θείκελν
ηεο
πξνδεκνζίεπζεο πνπ έρεη αλαξηεζεί ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ
ΔΠΑ
www.espa.gr
θαη
ηεο
ΔΤΓ
ΔΠΑλΔΚ
http://www.antagonistikotita.gr .

Πξνδεκνζίεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Αλαβάζκηζε πνιύ
κηθξώλ & κηθξώλ πθηζηάκελωλ επηρεηξήζεωλ κε ηελ
αλάπηπμε ηωλ ηθαλνηήηωλ ηνπο ζηηο λέεο αγνξέο» από ην
ΔΠ
Αληαγωληζηηθόηεηα-Δπηρεηξεκαηηθόηεηα-Καηλνηνκία
ηνπ ΔΠΑ 2014-2020.
Δθδφζεθε πξνδεκνζίεπζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο "Αλαβάζκηζε
πνιχ κηθξψλ & κηθξψλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ
αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο ζηηο λέεο αγνξέο" απφ ην
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δ.Π. Αληαγσληζηηθφηεηα Δπηρεηξεκαηηθφηεηα - Καηλνηνκία ηνπ ΔΠΑ 2014-2020.Σν
πξφγξακκα, ζχκθσλα κε ηελ Πξνδεκνζίεπζε, ζα εληζρχζεη
πθηζηάκελεο (έρνπλ ζπζηαζεί έσο ηελ 31/12/2013) κηθξέο θαη
πνιχ
κηθξέο
επηρεηξήζεηο
πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη
απνθιεηζηηθά ζηνπο νθηψ (8) ζηξαηεγηθνχο ηνκείο
πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΔΠΑλΔΚ: Αγξνδηαηξνθή, Δλέξγεηα,
Πνιηηηζηηθέο θαη Γεκηνπξγηθέο Βηνκεραλίεο, Δθνδηαζηηθή
Αιπζίδα, Πεξηβάιινλ, Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη
Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), Τγεία - Φάξκαθα, Τιηθά - Καηαζθεπέο.
Οη επελδπηηθέο πξνηάζεηο κπνξνχλ λα έρνπλ πξνυπνινγηζκφ
χςνπο επέλδπζεο (επηρνξεγνχκελνο π/π) απφ 15.000€ έσο
200.000 €, ελψ ην πνζνζηφ ελίζρπζεο νξίδεηαη θαηά κέγηζην
ζην 40% κε δπλαηφηεηα πξνζαχμεζεο θαηά 10 κνλάδεο ζηελ
πεξίπησζε πξφζιεςεο λένπ πξνζσπηθνχ θαη κφλν κεηά ηελ
πηζηνπνίεζε επίηεπμεο απηνχ ηνπ ζηφρνπ. Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο, ηνπο φξνπο θαη
πξνυπνζέζεηο δίλνληαη ζην θείκελν ηεο πξνδεκνζίεπζεο πνπ
έρεη αλαξηεζεί ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ ΔΠΑ www.espa.gr θαη
ηεο ΔΤΓ ΔΠΑλΔΚ http://www.antagonistikotita.gr.

Πξνδεκνζίεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δλίζρπζε ηεο
Απηναπαζρόιεζεο Πηπρηνύρωλ Σξηηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο» από ην ΔΠ ΑληαγωληζηηθόηεηαΔπηρεηξεκαηηθόηεηα-Καηλνηνκία ηνπ ΔΠΑ 2014-2020
Δθδφζεθε πξνδεκνζίεπζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο "Δλίζρπζε ηεο
Απηναπαζρφιεζεο Πηπρηνχρσλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο"
απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δ.Π. Αληαγσληζηηθφηεηα Δπηρεηξεκαηηθφηεηα - Καηλνηνκία (ΔΠΑλΔΚ) ηνπ ΔΠΑ 20142020.
Σν πξφγξακκα, ζχκθσλα κε ηελ Πξνδεκνζίεπζε, ζα
εληζρχζεη πηπρηνχρνπο ηξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, νη νπνίνη
έρνπλ γελλεζεί πξηλ ηελ 1.1.1991, γηα ηελ έλαξμε/ππνζηήξημε
ηεο άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπλαθνχο κε
ηελ εηδηθφηεηά ηνπο θαη ηελ νξγάλσζε απηνηεινχο
επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ. Οη επελδπηηθέο πξνηάζεηο πνπ ζα
ππνβιεζνχλ ζα έρνπλ επηρνξεγνχκελν π/π απφ 5.000 έσο
25.000€ θαη ην πνζνζηφ ελίζρπζεο νξίδεηαη ζην
100%.Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο, ηνπο
φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο δίλνληαη ζην θείκελν ηεο
πξνδεκνζίεπζεο πνπ έρεη αλαξηεζεί ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ
ΔΠΑ
www.espa.gr
θαη
ηεο
ΔΤΓ
ΔΠΑλΔΚ
http://www.antagonistikotita.gr .

«SME Instrument»
ν

4 Γηεζλέο πκπόζην Θεζζαινλίθεο
Η Πνιηηηζηηθή Δηαηξεία Δπηρεηξεκαηηώλ Β. Διιάδνο ζαο
ν
πξνζθαιεί ζην 4 Γηεζλέο πκπόζην Θεζζαινλίθεο κε ζέκα:
«Ο θόζκνο ην 2016 θαη πέξα» Η Διιάδα ζην ηξίγσλν
Δπξψπεο,
Ρσζίαο
&
Μέζεο
Αλαηνιήο
πνπ
ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Κπξηαθή 18 Οθησβξίνπ 2015 ζηηο 10:0019:00 ζην Οιχκπηνλ (πιαηεία Αξηζηνηέινπο 10). Θα
ρνξεγεζνχλ βεβαηψζεηο ζπκκεηνρήο. Γιψζζεο εξγαζίαο
ζπκπνζίνπ αγγιηθά θαη ειιεληθά. Θα ππάξρεη ηαπηφρξνλε
κεηάθξαζε. (πξνπψιεζε:5€, ηακείν:10€) .
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: Γίθηπν Ναπαξίλν ηει: 2310
260332 e-mail: aspakyriaki@navarinonetwork.org, Πνιηηηζηηθή
εηαηξεία επηρεηξεκαηηψλ Β. Διιάδνο ηει: 2310551754 θαμ:
2310551748 e-mail: info@peebe.gr, ειίδα πκπνζίνπ site:
www.thessalonikisymposium.org.

O ύλδεζκνο πκβνύιωλ Δπηρεηξήζεωλ «.Τ..Δ.Π.» ζα
πξνβεί ζε πινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεκηλαξίνπ « SME
Instrument » ζην πιαίζην ηνπ Δλεξγνχ πξνγξάκκαηνο ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 20142015 « SME Instrument- Horizon 2020 »ζηηο 6-7 Ννεκβξίνπ
2015 . Θα ρνξεγεζνχλ βεβαηψζεηο ζπκκεηνρήο. Σν ζεκηλάξην
απεπζχλεηαη ζε ζπκβνχινπο επηρεηξήζεσλ, ειεχζεξνπο
επαγγεικαηίεο, εξεπλεηηθά θέληξα & φζνπο έρνπλ ππνβάιεη
πξνηάζεηο ή πξφθεηηαη λα ππνβάιινπλ. Κφζηνο ζπκκεηνρήο:
390.00€/ αλά ζπκκεηνρή γηα κε κέιε ηνπ ζπλδέζκνπ,
340.00€/ αλά ζπκκεηνρή γηα κέιε ηνπ ζπλδέζκνπ θαη όζνπο
εγγξαθνύλ πξηλ ηελ δηεμαγωγή ηνπ ζεκηλαξίνπ. (Κόζηνο
εγγξαθήο κειώλ ΤΔΠ 30.00€). Σν ζεκηλάξην ζα δηεμαρζεί
ζε αίζνπζα θεληξηθνχ μελνδνρείνπ ηεο Θεζζαινλίθεο. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 2310567898, e-mail:
info@sysep.org

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα

Γηεζλείο Δθζέζεηο
ENERGY AND CONSTRUCTION TRADE FAIR
Πόιε : Σίξαλα, Αιβαλία
Ηκεξνκελία: 23 - 25 Οθησβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ελεξγεηαθή
απφδνζε, κε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, νηθνλνκηθά
ηδξχκαηα, έπηπια, πφξηεο θαη παξάζπξα, ειεθηξηθά πιηθά,
κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο θαη πξνθίι, εμνπιηζκφο πγηεηλήο θαη
πιαθηδίσλ, μπιεία, πνιπεζηέξαο, πδξαπιηθά πιηθά, πξντφληα
θιηκαηηζκνχ, πιηθά θηληξίζκαηνο, θαηαζθεπαζηηθά πιηθά,
αλειθπζηήξεο, πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ, αμεζνπάξ αζθαιείαο,
εξγνηάμηα νηθνδνκήο, πιηθά εγθαηάζηαζεο, βηνκεραληθά αέξηα,
ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θηηξίσλ. Πιεξνθνξίεο: ηει:
+35542357900 , email: expo@prespa-Invest.com
SAUDIBUILD
Πφιε : Ρηάλη, ανπδηθή Αξαβία
Ηκεξνκελία: 26– 29 Οθησβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: δνκηθά πιηθά θαη εμνπιηζκφο
Πιεξνθνξίεο: ηει. 210 7755080, θαμ. 210 7755049,email:
info@greatexhibitions.gr , site: www.saudibuild-expo.com
WORLD FOOD Ukraine
Πφιε : Κίεβν, Οπθξαλία
Ηκεξνκελία: 27-29 Οθησβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: ηξφθηκα, πνηά, εμνπιηζκφο, ζπζθεπαζία ηερλνινγία
θαη ππεξεζίεο ηξνθίκσλ
Πιεξνθνξίεο: ηει.+38 044 496 8645,www.worldfood.com.ua
FEIRA INDUSTRIAL PORTUGUESA
Πφιε: Μπαηάιηα, Πνξηνγαιία
Ηκεξνκελία: 28-31 Οθησβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: Μέζα κεηαθνξάο (θνξηεγά, επηβαηηθά,
επαγγεικαηηθά νρήκαηα)
Πιεξνθνξίεο:site:http://www.exposalao.pt/index.php?page=int
&pageid=2&subpage=0&fid=13&ano=
MOLDPLÁS
Πφιε: Μπαηάιηα, Πνξηνγαιία
Ηκεξνκελία: 28-31 Οθησβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: Μεραλήκαηα, εμνπιηζκφο, πιηθά θαη ηερλνινγία γηα
πιαζηηθά
Πιεξνθνξίεο: ηει: 351 244 769 480, fax: 351 244 767 489,
email: carlapereira@exposalao.pt,
site:http://www.exposalao.pt/index.php?page=int&pageid=2&su
bpage=0&fid=12&ano=
INDAGRA
Πφιε: Βνπθνπξέζηη, Ρνπκαλία
Ηκεξνκελία: 28 Οθησβξίνπ - 1 Ννεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: εμνπιηζκφο θαη πξντφλησλ γεσξγίαο, θεπνπξηθήο,
ακπεινπξγίαο θαη θηελνηξνθίαο
Πιεξνθνξίεο :www.indagra.ro
SIAMAP
Πόιε : Σχληδα, Σπλεζία
Ηκεξνκελία: 28 Οθησβξίνπ - 1 Ννεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: Γεωργικά προϊόντα, φυτά και ςπόροι,

ε

31 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ
Πφιε : ΓΔΘ- HELEXPO, Θεζζαινλίθε
Ηκεξνκελία : 12 – 15 Ννεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα : ηνπξηζηηθή βηνκεραλία
Πιεξνθνξίεο: ηει:2310291188 / 2310291161, θαμ:
2310291658,email: philoxenia@helexpo.gr / an@helexpo.gr ,
site :http://philoxenia.helexpo.gr/philoxenia/el
ε

23 ΔΚΘΔΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2015
Πόιε: Κνκνηελή, Διιάδα
Ηκεξνκελία: 20-22 Ννεκβξίνπ 2-15
Δθζέκαηα: Γεληθή έθζεζε
Πιεξνθνξίεο: ηει. 2310291136 θαμ: 2310291658 e-mail:
la@helexpo.gr
Ο ξόινο ηωλ θνξέωλ ηνπ θιάδνπ ζηελ επαλεθθίλεζε
ηωλ θαηαζθεπώλ
Σν ηερληθφ πεξηνδηθφ ΚΣΙΡΙΟ, ν ζχιινγνο αξρηηεθηφλσλ
Θεζζαινλίθεο
.Α.Θ.,
ν
ζχιινγνο
κεραλνιφγσλειεθηξνιφγσλ Βνξείνπ Διιάδνο, .Μ.Η.Β.Δ., ν ζχιινγνο
πνιηηηθψλ κεραληθψλ Θεζζαινλίθεο .Π.Μ.Θ., θαη ν
ζχλδεζκνο επηρεηξήζεσλ γηα πνηφηεηα θαη αλάπηπμε ησλ
θαηαζθεπψλ, .Δ.Π.Α.Κ. ζαο πξνζθαινχλ ζηελ εκεξίδα κε
ζέκα «ν ξόινο ηωλ θνξέωλ ηνπ θιάδνπ ζηελ
επαλεθθίλεζε ηωλ θαηαζθεπώλ» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ηε Γεπηέξα 19 Οθησβξίνπ, ζηηο 17:00 ζην ακθηζέαηξν ηνπ
ΣΔΔ/ΣΚΜ, Μεγ. Αιεμάλδξνπ 49 ζηε Θεζζαινλίθε.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 2310480340 θαμ:
2310480544 e-mail: ktirio@ktirio.gr
Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 4-7 Ννεκβξίνπ 2015 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί
Γηεζλήο
Έθζεζε
«MARBLE,
NATURALSTONEPRODUCTS&TECHOLOGIESFAIR» απφ
ηελ εηαηξία PozitifTradeFair ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο
Σνπξθίαο. ηελ έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ
δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο
ηνκείο: καξκάξνπ θαη θπζηθήο πέηξαο. Πεξηιακβάλεη επίζθεςε
ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν θαη ζπλαληήζεηο κε ηνπο παξαγσγνχο.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληψλ ηεο
έθζεζεο (2-5
Ννεκβξίνπ 2015) ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο Σνπξθίαο 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 22.10.2015 θαη λα ηελ απνζηείινπλ
ζην fax:2310254448 ή ζην email: selanik@ekonomi.gov.tr.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη ιεπηνκέξεηεο επηζθεθζείηε
ηελ
ηζηνζειίδα
:http://cnrnaturalstoneturkey.com/Default.aspx?ln=2

μηχανέσ και εξοπλιςμόσ για τη γεωργία

Πιεξνθνξίεο: site: http://www.siamap.com/index.php/en/
TOYZERIA
Πόιε : Κσλζηαληηλνχπνιε , Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 29 Οθησβξίνπ – 2 Ννεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: παηρλίδηα θαη εμνπιηζκφο παηρληδηψλ
Πιεξνθνξίεο: site: www.toyzeria.com
THEMUNICHSHOW - MINERALIENTAGEMUNCHEN2015
Πόιε: Μφλαρν, Γεξκαλία
Ηκεξνκελία: 30 Οθησβξίνπ-1 Ννεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα:Οξπθηά, πνιχηηκνη ιίζνη, Κνζκήκαηα & Κνρχιηα
Πιεξνθνξίεο: ηει: +49 (0) 89-613 47
11,email:exhibitor@munichshow.com
site:https://munichshow.com/

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ
Γεληθνχ Πξνμελείνπ ηεο Διιάδαο ζην Νηχζζειληνξθ ,
απέζηεηιε ελεκέξσζε κε ζέκα «Καλάιηα δηαλνκήο θξνχησλ
θαη ιαραληθψλ ζηε Γεξκαλία».
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζην Νηχζζειληνξθ (www.agora.mfa.gr/de128 ) ,email:ecocomdusseldorf@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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"28/10/2015 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΗΜΟΙΟ ΣΑΚΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΣΙΜΔΝΣΟΤ
ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΦΤΙΚΗ ΠΡΟΔΛΔΤΗ, ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ
ΣΗΛ.2313317532"
"29/10/2015 ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΑΝΑΛΧΙΜΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΣΔΥΝΗΣΟΤ ΝΔΦΡΟΤ ΣΗΛ.2521350222"
"29/10/2015 ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΔΙΓΙΚΟΤ ΦΧΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΠΛΑΣΔΙΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΣΗΛ. 2132030136,
2132030185 "
30/10/2015 ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ
ΓΙΑ
ΣΗΝ
ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ
ΣΟΤ
ΟΠΧΡΟΠΧΛΔΙΟΤ
ΔΠΑ
ΣΗΛ.2108705013
30/10/2015 ΑΝΟΙΚΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΤΝΔΡΓΔΙΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΥΧΡΧΝ-ΤΑΛΟΠΙΝΑΚΧΝ 251
ΓΝΑ ΚΔΝΣΡΟ ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ (ΚΑΙ) ΚΑΙ ΑΝΧΣΑΣΗ
ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ (ΑΑΤΔ) ΣΗΛ.2108705015
"30/10/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ
ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΓΑΠΔΓΟΤ Linoleum ΣΗΛ. 2313317533 "
1/11/2015 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΗΜΟΙΟ ΣΑΚΣΙΚΟ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ,
ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΣΗ ΜΟΝΑΓΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΤΓΡΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΣΟΤ ΣΑΘΜΟΤ
ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΧΝ (.Μ.Α.)
02/11/2015 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΧΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟΝ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ ΑΘΗΝΑ – ΠΔΙΡΑΙΑ
ΣΗΛ.2104015451
2/11/2015 ΑΝΟΙΚΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΙΧΝ ΠΛΗΡΧΝ ΔΣ ΤΛΙΚΟΤ BLADE ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ
ΑΠΑΙΣΗΔΧΝ ΣΧΝ ΔΝΣΔΣΑΓΜΔΝΧΝ ΣΗΝ ΔΑΒ ΑΔ ΔΛΙΚΧΝ
ΣΗΛ.2108705013
2/11/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΗ ΓΟΝΙΓΙΑΚΗ - ΚΤΣΣΑΡΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΣΗΛ. 2313307184
2/11/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΣΗΛ. 2310462425
3/11/2015 ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΔΡΓΟΤ
"ΤΝΣΗΡΗΗ ΥΟΛΙΚΧΝ ΚΣΙΡΙΧΝ Β', Γ', Γ' & ΣΡΙΑΝΓΡΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ
ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ Γ.Θ., ΔΣΟΤ 2015" ΣΗΛ.2313317538
3/11/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ
ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ "ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ Δ 12 ΥΟΛΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ
ΑΛΙΜΟΤ"
3/11/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ
ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΛ. 2313320569
3/11/2015 ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ
ΓΙΑ
ΑΝΑΓΔΙΞΗ
ΔΡΓΟΛΑΒΟΤ
ΠΑΡΟΥΗ
ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΧΔΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗ ΠΑ ΣΗΛ.2108705015
"3/11/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΑΛΧΙΜΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ ΣΗΛ.
2531351351 "

ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΓΡΑΜΑ
ΓΗΜΟ ΙΛΙΟΤ

ΠΟΛΔΜΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ

ΠΟΛΔΜΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ

ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ
ΑΘΗΝΑ – ΠΔΙΡΑΙΑ

ΠΟΛΔΜΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ
ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΧΡΓΙΟ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ
Γ' ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ
ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΣΙΡΙΑΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ Α.Δ.

ΓΙΟΙΚΗΗ 3εο ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ (ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ)
ΠΟΛΔΜΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ
"ΙΜΑΝΟΓΛΔΙΟ"

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.

