Φεβξνπάξηνο 2015

Απνλεκήζεθαλ ηα βξαβεία Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο
2014 ηνπ ΒΔΘ ζε ηέζζεξηο επηρεηξήζεηο ηεο
Θεζζαινλίθεο
Δλίζρπζαλ ηελ εμσζηξέθεηα ηνπο, επέλδπζαλ ζηελ θαηλνηνκία
θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ζπλέρηζαλ λα αλζίζηαληαη ζην ρξφλν.
Ο ιφγνο γηα ηέζζεξηο επηρεηξήζεηο ηεο Θεζζαινλίθεο, πνπ
βξαβεχηεθαλ
ζην
πιαίζην
ησλ
‘Βξαβείσλ
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ΒΔΘ’.
Πξφθεηηαη γηα έλα λέν ζεζκφ πνπ εγθαηλίαζε ην Βηνηερληθφ
Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο κε αηρκή ηνπ δφξαηνο
επηρεηξήζεηο – κέιε ηνπ πνπ ηελ πεξαζκέλε ρξνληά, θάησ
απφ αληίμνεο ζπλζήθεο, θαηάθεξαλ λα επηηχρνπλ ζεηηθέο
επηδφζεηο ζηεξίδνληαο ηελ νηθνλνκία θαη ηελ απαζρφιεζε.
Δπεηδή εθ παξαδξνκήο ζην πξνεγνύκελν ηεύρνο καο
δελ αλαθέξζεθε ην βξαβείν ηεο Νέαο – Γεκηνπξγηθήο
Δπηρείξεζεο, αλαδεκνζηεύνπκε νινθιεξωκέλν ην
θείκελν πνπ αθνξά ην πξνθίι ηωλ επηρεηξήζεωλ πνπ
βξαβεύζεθαλ.
Οη βξαβεύζεηο
Σν βξαβείν Καηλνηνκίαο απνλεκήζεθε ζηελ επηρείξεζε
Computer Systems.
Ζ επηρείξεζε έθαλε ηα πξψηα ηεο βήκαηα ην 2008 σο
εξγαζηήξην επηζθεπήο θνξεηψλ ππνινγηζηψλ. Ηδξπηήο ηεο ν
ειεθηξνληθφο κεραληθφο Παλαγηψηεο Καξπδφπνπινο. Μαδί κε
ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ πινπνηνχλ εξεπλεηηθά έξγα κε ηε
ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο ΔΔ ζε ηερλνινγίεο
αηρκήο φπσο είλαη ε αλάθηεζε δεδνκέλσλ θαη νη κέζνδνη
επηζθεπήο εμαξηεκάησλ BGA (πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φιεο
ηηο ζπζθεπέο πςειήο ηερλνινγίαο θαη ιφγσ ζρεδηαζηηθήο
αζηνρίαο παξνπζηάδνπλ κεγάιν αξηζκφ βιαβψλ).
Σν
βξαβείν
ΝέαοΓεκηνπξγηθήο
Δπηρείξεζεο
απνλεκήζεθε ζηελ Πήγαζνο Βηνινγηθέο Τπεξηξνθέο.
Ζ κεηαπνηεηηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο θαξκαθεπηηθψλ θαη
αξσκαηηθψλ
θπηψλ,
παξαγσγήο
αηζέξησλ
ειαίσλ,
εθρπιηζκάησλ θαη ρεηξνπνίεησλ θπηηθψλ θαιιπληηθψλ,
Πήγαζνο Βηνινγηθέο Τπεξηξνθέο δεκηνπξγήζεθε ην 2011.
Μέζα ζηα ηξία ρξφληα πνπ κεζνιάβεζαλ απφ ηελ έλαξμε ηεο
Πήγαζνο, ε επηρείξεζε δηαζέηεη ζηελ ειιεληθή αγνξά 53
ελεξγνχο θσδηθνχο κε ηελ εηηθέηα θαη ηελ επσλπκία ηεο, ελψ
ζπλεξγάδεηαη θαη απνξξνθά ζπζηεκαηηθά, ηελ θπηηθή
παξαγσγή 26 βηνινγηθψλ θαιιηεξγεηψλ ηεο Βφξεηαο
Διιάδαο. Έρεη ζπλάςεη ζπλεξγαζίεο κε ηζρπξά νλφκαηα ζην
ρψξν ησλ εηαηξεηψλ δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο βηνινγηθψλ αιιά
θαη ζπκβαηηθψλ ηξνθίκσλ. Σα πξντφληα ηεο εμάγνληαη ζε
ΖΠΑ, Αγγιία, Οιιαλδία, νπεδία, Κχπξν θαη Αιβαλία ελψ
ζχληνκα αλακέλεηαη ζηελ παιέηα ησλ ρσξψλ λα πξνζηεζεί
θαη ε Κίλα.
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Σν βξαβείν Δμαγωγηθήο Γξαζηεξηόηεηαο απνλεκήζεθε
ζηελ εηαηξεία ηακάηεο Πξνίθαο ΑΔ.
Ζ εηαηξεία ηακάηεο Πξνίθαο ΑΔ βξίζθεηαη ζην νρφ,
παξάγεη παξαδνζηαθά ηπξνθνκηθά πξντφληα πςειψλ
πξνδηαγξαθψλ. Ζ εηαηξεία ηακάηεο Πξνίθαο ΑΔ
αθνινπζψληαο πηζηά ηε βαξηά ηεο θιεξνλνκηά, ζε κία
ηδηαίηεξα δχζθνιε πεξίνδν θαη αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία
ηεο εμσζηξέθεηαο θαηφξζσζε ην 2014 λα δηπιαζηάζεη ηηο
εμαγσγέο ηεο έλαληη ηνπ 2013 έρνληαο πιένλ παξνπζία ζε
Γεξκαλία, Αγγιία, Οιιαλδία, Ηηαιία αιιά θαη ζηηο ρψξεο ηνπ
Κφιπνπ.
Σν βξαβείν Δπηρείξεζε - Παξάδνζε πνπ αθνξά ζηελ
επηρείξεζε πνπ άληεμε ζην ρξόλν απνλεκήζεθε ζηελ
„Παπαγεωξγίνπ‟
Ζ ηζηνξία ηεο επηρείξεζεο παξαδνζηαθψλ γιπθψλ θνπηαιηνχ,
καξκειάδσλ, ινπθνπκηψλ θαη άιισλ παξαδνζηαθψλ
δαραξσδψλ πξντφλησλ ‘Παπαγεσξγίνπ’ μεθηλά ην 1926 φηαλ
ν ηερλίηεο δαραξσδψλ Λάδαξνο Παπαγεσξγίνπ αλνίγεη ην
δηθφ ηνπ θαηάζηεκα-εξγαζηήξην ζηελ θαξδηά ηεο
Θεζζαινλίθεο, ζηελ νδφ Αγίνπ Μελά. Γέθα ρξφληα αξγφηεξα,
κε ηε δήηεζε ζπλερψο λα απμάλεηαη,
ε επηρείξεζε
επεθηείλεηαη θαη απνθηά ππνθαηάζηεκα ζηελ νδφ
Μνλαζηεξίνπ. ήκεξα ε εηαηξεία έρεη πεξάζεη ζηα ρέξηα ηεο
ηξίηεο γεληάο. Ο Λάδαξνο θαη ν Γεκήηξεο Παπαγεσξγίνπ
πξνζπαζνχλ λα ζπληαηξηάζνπλ ην ζήκεξα κε ην ρζεο,
παξακέλνληαο ζηαζεξνί θαη ζπλεπείο ζηελ παξάδνζε θαη ζην
φξακα ηνπ ηδξπηή ηεο επηρείξεζεο.
Σν εηδηθό βξαβείν απνλεκήζεθε ζηε ΓΔΘ – Helexpo
Ζ ζπκβνιή ηεο, απφ ην 1926 κέρξη θαη ζήκεξα, ζηελ ειιεληθή
νηθνλνκία θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο Θεζζαινλίθεο θαη θαη΄
επέθηαζε ηεο Βφξεηαο Διιάδαο είλαη δηαρξνληθή θαη
αλακθηζβήηεηε.
Μέγαο ρνξεγφο ηεο εθδήισζεο, ήηαλ Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο,
ρνξεγνί ε ΓΔΘ- Helexpo θαη ε Αηηηθφ Μεηξφ θαη
ππνζηεξηθηέο ε ACS θαη ε grafis..

Παξάηαζε γηα ηε δήιωζε εθπξόζεζκεο δηαθνπήο
δξαζηεξηόηεηαο
Με ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ, ε Γεληθή
Γξακκαηέαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ Καηεξίλα αββατδνπ
ππέγξαςε απφθαζε κε ηελ νπνία παξαηείλεηαη κέρξη θαη ηελ
31ε Μαξηίνπ 2015 ε πξνζεζκία -πνπ έιεγε ηελ 30ε
Ηαλνπαξίνπ 2015- γηα ηελ ππνβνιή εθπξφζεζκεο δήισζεο
δηαθνπήο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πέξαλ ηνπ έηνπο
βάζεη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ.

ΒΔΘ: Ναη κελ, αιιά… γηα ηηο 100 δόζεηο
σζίβην γηα ηνπο νθεηιέηεο ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ
ηακείσλ ραξαθηεξίδεη ηε λέα ξχζκηζε ησλ 100 δφζεσλ, ν
πξφεδξνο ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο
(ΒΔΘ), Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο, επηζεκαίλνληαο σο ηξσηφ
ηεο ξχζκηζεο ην φηη δελ ππάξρεη πξφβιεςε επηβξάβεπζεο γηα
ηνπο ζπλεπείο θνξνινγνχκελνπο.
«Γηθαίσο φινη φζνη ήηαλ ζπλεπείο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο,
κε ππεξπξνζπάζεηα, αηζζάλνληαη αδηθεκέλνη θαζψο δελ
πξνβιέπεηαη ην παξακηθξφ θίλεηξν, ή θάπνηαο κνξθήο
επηβξάβεπζε»
αλαθέξεη
ν
πξφεδξνο
ηνπ
ΒΔΘ,
ππνγξακκίδνληαο πάλησο φηη ε λέα ξχζκηζε πνπ
παξνπζηάζηεθε, ρζεο, απφ ηελ αλαπιεξψηξηα ππνπξγφ
Οηθνλνκηθψλ Νάληηα Βαιαβάλε, είλαη ε πην ειαζηηθή θαη
ειθπζηηθή απφ φιεο φζεο έρνπλ πξνεγεζεί.
«Αλακθίβνια ε απαινηθή ηνπ νξίνπ ηνπ 1 εθαη. επξψ, ε
ειάρηζηε δφζε ησλ 20 επξψ, ε θαηάξγεζε ησλ θαηαζρέζεσλ
ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, ε κείσζε ηνπ επηηνθίνπ θαη ε
γελλαία κείσζε ζε ηφθνπο, πξνζαπμήζεηο θαη πξφζηηκα,
απνηεινχλ ζεηηθά ζηνηρεία ηεο λέαο ξχζκηζεο. Βέβαηα δελ ζα
πξέπεη λα ιεζκνλνχκε φηη νη δαλεηζηέο καο είραλ θέξεη πνιιέο
αληηξξήζεηο ζηελ πξνγελέζηεξε ξχζκηζε» ζεκεηψλεη ν
πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ, θαηαιήγνληαο φηη ην νηθνλνκηθφ επηηειείν
ζα πξέπεη λα εμεηάζεη θαη ην ελδερφκελν επηβξάβεπζεο φισλ
φζσλ είλαη ζπλεπείο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο.

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΗΚΣΤΩΖ ΜΔ ΘΔΜΑ:
«ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ»

Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο
(πξψελ Τπνπξγείν Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, σο επηθεθαιήο
εηαίξνο ηνπ έξγνπ TRIGGER θαη κίαο θνηλνπξαμίαο 8 εηαίξσλ
(ΔΠΒΔ, ΔΠΒΔ, ΗΑΣΑΠ, Bulgarian Management Association,
Bulgarian Industrial Association, Ministry of Economy of
Bulgaria, ΚΔΠΑ), ζαο πξνζθαιεί ζην Δξγαζηήξην Γηθηύωζεο
(Networking Event) κε ηίηιν: "Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη
Καηλνηνκία" πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Θεζζαινλίθε, ηελ
Παξαζθεπή 27/2/2015 θαη ψξα 17.00 - 20.00 ζην Ξελνδνρείν
GRAND HOTEL PALACE, Αίζνπζα "Βνχια Παηνπιίδνπ Α'",
Θεζζαινλίθε.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ ζηε δηεχζπλζε www.thetrigger.eu ή λα
επηθνηλσλήζεηε κε ην αξκφδην ηκήκα ζην 2310-379295.

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

Καηλνύξγηνο θύθινο αηηήζεωλ γηα ηε δξάζε « Ξέλε
Γιώζζα γηα Δηδηθνύο θνπνύο »
Σν Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο καο ελεκεξψλεη γηα ηνλ λέν
θχθιν αηηήζεσλ γηα ηε δξάζε « Ξέλε Γιψζζα γηα Δηδηθνχο
θνπνχο ».
Ρσζηθά, Βνπιγαξηθά, εξβηθά, Σνχξθηθα, Αξαβηθά,
Ρνπκαληθά θαη Πνισληθά
Ξέλε γιψζζα γηα επηρεηξεκαηίεο ( Αξράξησλ,
Μεζαίσλ, Πξνρσξεκέλσλ)
Οηθνλνκηθή Οξνινγία ( Πξνρσξεκέλσλ )
Πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα πηζηνπνίεζεο ηεο Ρσζηθήο
γιψζζαο
(
πηζηνπνηεηηθφ
επάξθεηαο)
απφ
ην
Παλεπηζηήκην Λνκνλφζνβ ηεο Μφζραο.
Ώξεο εμππεξέηεζεο: 15.00 – 18.00
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει. Καη fax : 2310
891527,email: mpesecr@uom.gr

"ΑΓΩΓΔ ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ ΓΗΑ ΠΑΡΑΒΑΔΗ ΓΗΚΑΗΟΤ
ΑΝΣΑΓΩΝΗΜΟΤ"
Ζ

Ζ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ζπλδηνξγαλψλεη κε ηελ ΔΝΧΖ
ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ εκεξίδα κε ζέκα:
"Αγσγέο απνδεκίσζεο γηα παξαβάζεηο δηθαίνπ αληαγσληζκνχ".
Ζ εκεξίδα ζα ιάβεη ρψξα ηελ Πέκπηε 26 Φεβξνπαξίνπ 2015,
ψξα 17.30, ζην ΔΒΔΑ, Αθαδεκίαο 7, Αζήλα, ζηελ Αίζνπζα
«Δξκήο» ζηνλ 6ν φξνθν.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: www.edipka.gr, www.epant.gr,
θα Αηθαηεξίλε Καξαλίθα, ηει. 210 3645528, θα Δχε ρνηλά, ηει.
210 8809170

th

4 FAPPE MEETING
H Faster Adoption of Public Procurement in Europe
th
(FAPPE), καο ελεκεξψλεη γηα ην 4 FAPPE MEETING κε
ζέκα δεκφζηεο πξνκήζεηεο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο
18 Μαξηίνπ 2015, ζην Cardiff, UK.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο : e-mail :
digitalflow@digitalflow.pt , site:
http://ec.europa.eu/isa/events/2015/4th-fappemeeting_en.htm

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
FOODEXPO - OINOTELIA
Πόιε : METROPOLITAN EXPO, Αζήλα
Ζκεξνκελία: 14-16 Μαξηίνπ 2015
Δθζέκαηα: ηξφθηκα θαη πνηά
Πιεξνθνξίεο : site: www.foodexpo.gr
ε

5 Γηεζλή ΄Δθζεζε “Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα & Logistics”
Πφιε : METROPOLITAN EXPO, Αζήλα
Ζκεξνκελία : 7 –9 Απξηιίνπ 2015
Δθζέκαηα : εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο, εμνπιηζκφο απνζήθεο &
ζπζθεπαζία, ππεξεζίεο θαη ηερλνινγίεο logistics
Πιεξνθνξίεο: METROPOLITAN EXPO ηει.210 9010040
email: press1@supply-chain.gr

Δθζέζεηο ζηoλ θόζκν
ISH ( messe Frankfurt )
Πόιε : Φξαλθθνχξηε, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία : 10 – 14 Μαξηίνπ 2015
Δθζέκαηα : ηερλνινγία ζέξκαλζεο , θιηκαηηζκνχ θη εμαεξηζκνχ,
εμνπιηζκφ θαη ζρεδηαζκφ κπάληνπ θη αλαλεψζηκεο πεγέο
ελέξγεηαο
Πιεξνθνξίεο : ηει: 210 6410405, fax: 210 6410602, email:
info@messefranfurt.gr , site: www.messefrankfurt.gr
CONWAY
Πόιε : Βξπμέιιεο, Βέιγην
Ζκεξνκελία: 15 – 16 Μαξηίνπ 2015
Δθζέκαηα: ηξφθηκα θαη γαζηξνλνκία
Πιεξνθνξίεο: site: www.conway.be

Επιτειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη
της Τοσρκίας
Σν
Διιελνηνπξθηθφ
Δκπνξηθφ
Δπηκειεηήξην
ζε
ζπλεξγαζία κε ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ
επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηα πιαίζηα ησλ εθζέζεσλ
«ExpoMED Eurasia» θαη «LabtechMED» ζηηο 26 έωο 29
Μαξηίνπ 2015, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο «Tuyap».
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 211 7000264-7,
θαμ: 2117409283, e-mail : info@etee.gr , fairs@etee.gr ,
website : www.etee.gr

Εεηήζεηο
Σν Δκπνξηθφ & Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ
αλαθνηλψλεη ζηα κέιε ηνπ θαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν φηη
νη αλαθεξφκελεο ζηε ζπλέρεηα ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη
επηρεηξήζεηο
ηνπ
εμσηεξηθνχ,
επηζπκνχλ
λα
επηθνηλσλήζνπλ
κε
ειιεληθέο,
πξνθεηκέλνπ
λα
ζπλεξγαζηνχλ ζηνπο ηνκείο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θάζε
δήηεζε.
ΔΛΛΑΓΑ
ΗΧΑΝΝΖ ΓΔΧΡΓΑΚΑΚΖ
Γ/ΝΖ: ΜΑΓΝΖΗΑ 77 16232 ΒΤΡΧΝΑ
ΣΖΛ: 6974369800 e-mail: i.georgakakis@yahoo.gr
ΖΜ/ΝΗΑ ΔΠΗΣΟΛΖ: 03-02-2015, ΑΡ.ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ:
B.19362
Ο ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟ ΔΗΝΑΗ ΚΑΣΟΥΟ ΠΑΣΔΝΣΑ
(ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΒΗ) ΣΔΣΡΑΓΧΝΟΜΔΣΡΟΤ
ΓΗΑ ΥΡΖΖ
ΓΔΩΡΓΗΑ

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΚΤΠΡΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Λεπθσζία, απέζηεηιε ην Γειηίν
Οηθνλνκηθήο θαη Δπηρεηξεκαηηθήο Δπηθαηξφηεηαο Κχπξνπ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηε Λεπθσζία (, www.agora.mfa.gr/cy93), email:
ecocomnikosia@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr

JSC GEORGIAN OIL AND GAS CORPORATION
Γ/ΝΖ: 21 KAKHETI HIGHWAY TBILISI 0190 GEORGIA
ΣΖΛ: (+995 32) 2244040 FAX: (+995 32) 2244041 e-mail:
ugspanel@gogc.ge
Web site: www.gogc.ge
ΖΜ/ΝΗΑ ΔΠΗΣΟΛΖ: 23-01-2015 ΑΡ.ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ:
B.1054
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝTAI ΓΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΧΝ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ.

ΟΤΖΓΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε νπεδία, απέζηεηιε ην ελεκεξσηηθφ
δειηίν Οηθνλνκηθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ εηδήζεσλ απφ ηε
νπεδία, γηα ην κήλα Γεθέκβξην 2014.
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
ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε φθηα, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ
δειηίν ζρεηηθφ κε ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηε Βνπιγαξία θαη ηηο
δηκεξείο νηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο ζρέζεηο γηα ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ
2015. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ
ηεο Διιάδαο
ζηε φθηα (www.agora.mfa.gr/bg60), email:
economy@grembassysofia.org ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr .

ν

19 Δξγαζηήξην Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο
ν

Ζ
Projectyou
νξγαλψλεη
ην
19
Δξγαζηήξην
Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηηο 14 Μαξηίνπ 2015, ψξα: 9:3018:00 ζηελ Αζήλα κε ζηφρν λα πξνζθέξεη πξαθηηθέο
γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ζε φζνπο ελδηαθέξνληαη λα
δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο βηψζηκε επηρείξεζε. Γηα ηα
εξγαζηήξηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο βξαβεχηεθαλ ζηα
Αξηζηεία Νεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο.
Απεπζχλεηαη ζε: Απφθνηηνπο πνπ ζρεδηάδνπλ ηψξα ηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο θαξηέξα.ηειέρε ηνπ ηδησηηθνχ θαη
δεκνζίνπ ηνκέα πνπ απψιεζαλ ηελ εξγαζία ηνπο.
Δπαγγεικαηίεο πνπ ζέινπλ λα αλαπξνζαλαηνιίζνπλ ηε
δξάζε ηνπο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
ηελ εθδήισζε: site: http://www.projectyou.gr

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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26/2/2015 ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΠΟΥΗΑΚΧΝ ΦΤΣΧΝ
ΣΖΛ : 213 2030136
4/3/2015 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ
ΔΡΓΑΗΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΒΑΡΔΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ
ΓΖΜΟΤ. ΣΖΛ : 2313 313172
4/3/2015 ΑΡΗΘ. ΓΗΑΚ 2Γ/ 2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
ΣΟΤ ΣΖΛΔΜΔΣΑΥΔΗΡΗΕΟΜΔΝΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ
PHILPW MULTI DIAGNOST 3 ΣΖΛ: 2413 504379
6/3/2015
ΑΝΟΗΥΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΔΣΑΓΧΓΖ ΑΔΡΟΝΑΤΣΗΚΧΝ ΜΖΝΤΜΑΣΧΝ. ΣΖΛ: 210
8947112
10/3/2015 ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚ 14051 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΚΑΣΑΥΧΡΗΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΑΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ
ΤΠΟΓΟΜΖ ΣΟΤ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΟΔ –
ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΟΝ ERA. ΣΖΛ: 210 5297261
12/3/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ 14052 ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΚΠΟΗΖΖ ΠΑΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΑΥΡΖΣΟΤ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΟΤ ΜΖ
ΣΡΟΥΑΗΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΟΔ. ΣΖΛ : 210 5297229
17/3/2015 ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚ 14045 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΑΗΓ. ΣΖΛ: 210 5297229
20/3/2015 ΑΡΗΘ. ΓΗΑΚ Π02/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΜΗΑ
ΠΛΖΡΟΤ
ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔ ΠΛΖΡΔ SET ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ
ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΣΖΛ: 2313 323119
23/3/2015 ΑΡΗΘ. ΓΗΑΚ 08 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ( ΚΑΡΓΗΑΓΓΔΗΑΚΔ
ΓΗΑΣΑΞΔΗ) ΣΖΛ: 210- 3483163
24/3/2015 ΑΡΗΘ. ΓΗΑΚ 09 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΜΔ ΚΟΠΟ ΣΖ ΤΝΑΦΖ ΤΜΦΧΝΗΑ - ΠΛΑΗΗΟ 4εηνπο ΓΗΑΡΚΔΗΑ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ( ΔΠΗΓΔΜΟΗ
ΑΣΟΜΗΚΑ ΤΚΔΤΑΜΔΝΟΗ) ΣΖΛ: 210 3483163
21/4/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ 12/2015 ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΒΖΜΑΣΟΓΟΣΧΝ.
ΣΖΛ : 210-4592592
21/4/2015 ΑΡΗΘ. ΓΗΑΚ 05 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΜΔ ΚΟΠΟ ΣΖ ΤΝΑΦΖ ΤΜΦΧΝΗΑ ΠΛΑΗΗΟ 2 ΔΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ, ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ
ΑΝΑΓΚΧΝ. ΣΖΛ: 210-3483163
22/4/2015 ΑΡΗΘ. ΓΗΑΚ 06 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΜΔ ΚΟΠΟ ΣΖ ΤΝΑΦΖ ΤΜΦΧΝΗΑ ΠΛΑΗΗΟ 4εηνπο ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ( ΑΝΑΛΧΗΜΑ ΔΓΥΤΖ)
ΣΖΛ: 210-3483163
23/4/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ 13/2015 ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΑΜΗΓΧ
ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΧΝ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ.
ΣΖΛ : 2104592592

ΓΖΜΟ ΗΛΗΟΤ
ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ – ΤΚΔΧΝ

Γ.Ν. ΛΑΡΗΑ « ΚΟΤΣΛΗΜΠΑΝΔΗΟ –
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΔΗΟ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ,
ΝΑΤΣΗΛΗΑ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ, ΤΠΖΡΔΗΑ
ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ
ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ
ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ
ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ

ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟ « ΘΖΔΑ»
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟ « ΘΖΔΑ»

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

ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΔ ΑΡΥΔ «ΘΖΔΑ»

ΣΕΑΝΔΗΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ

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.

