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ΒΔΘ: 14.180 ινπθέηα ζηα ρξόληα ηεο
θξίζεο
Βαξχ θφξν ζην βσκφ ηεο θξίζεο πιεξψλεη ε
κηθξνκεζαία επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη δε ε βηνηερλία ηεο
Θεζζαινλίθεο θαζψο ζε δηάζηεκα νθηψ εηψλ, κεηξά
14.180 ινπθέηα, ηελ ψξα πνπ ζην δπλακηθφ ηνπ
βηνηερληθνχ επηρεηξείλ, πξνζηέζεθαλ κφιηο 5.527 λέεο
επηρεηξήζεηο. Καη παξά ην γεγνλφο φηη ην πξψην εμάκελν
ηνπ 2017 ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα κεηξψα
ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο κνηάδνπλ
πην αηζηφδνμα ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο
θαζψο νη επηρεηξήζεηο πνπ απνραηξέηεζαλ ηελ ελεξγφ
δξάζε έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ πεξζηλνχ δηαζηήκαηνο
κεηψζεθαλ θαηά 26% εληνχηνηο ν ξπζκφο θπγήο
ζπλερίδεηαη. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο θαηά ην
εμεηαδφκελν δηάζηεκα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 339
επηρεηξήζεηο δηαγξάθεθαλ απφ ην ΒΔΘ, ελψ ην πξψην
εμάκελν ηνπ 2016 459 επηρεηξήζεηο απνθάζηζαλ ηελ
αλαζηνιή ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Σελ ίδηα ψξα 186
επηρεηξήζεηο απνθάζηζαλ λα εηζέιζνπλ ζηελ ελεξγφ
δξάζε ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2017 κεησκέλεο θαηά
2,1% έλαληη ηνπ πεξζηλνχ αξηζκνχ πνπ άγγηδε ηηο 190
λέεο επηρεηξήζεηο.
Δθηαιηηθή νθηαεηία
Αδηάθνπν ήηαλ ην ζθπξνθφπεκα κέζσ ησλ θφξσλ, ηεο
νηθνλνκηθήο αλνκβξίαο αιιά θαη ηεο ζπλερψο κεηνχκελεο
θαηαλαισηηθήο δπλαηφηεηαο κε ζπλέπεηα απφ ην 2009
κέρξη θαη ην πξψην εμάκελν ηνπ 2017 ην άιινηε δπλαηφ
ραξηί ηεο νηθνλνκίαο, ε κηθξνκεζαία επηρεηξεκαηηθή
θνηλφηεηα, λα κεηξά κφλν πιεγέο. Υεηξφηεξεο ρξνληέο
ήηαλ ην 2010 φηαλ 3.364 επηρεηξήζεηο απνθάζηζαλ λα
θαηεβάζνπλ ξνιά, ην 2011 κε ηνλ αξηζκφ ησλ βηνηερληψλ
πνπ νδεγήζεθαλ ζε έμνδν απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπο
λα αγγίδεη ηηο 2.040 αιιά θαη ην 2012 φηαλ 1.916
επηρεηξήζεηο πξνρψξεζαλ ζε ινπθέην. εκαληηθά
κεησκέλεο ήηαλ νη δηαγξαθέο ζην ζχλνιν ηνπ 2016 κε
ηνλ αξηζκφ ηνπο λα κελ μεπεξλά ηηο 791. Χζηφζν ν
πεξηνξηζκφο ησλ ινπθέησλ απνηειεί απφηνθν ηεο
πξνζπάζεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ λα θξαηεζνχλ κε λχρηα
θαη κε δφληηα αιιά θαη εμαηηίαο ηνπ φηη ε
επηρεηξεκαηηθφηεηα κνηάδεη λα έρεη ‘πηάζεη πάην’. Σελ ίδηα
ζηηγκή ηηο ιηγφηεξεο εγγξαθέο θαηέγξαςε ην ΒΔΘ ην
2015 φηαλ 265 επηρεηξήζεηο απνθάζηζαλ λα κπνπλ ζηνλ
επαγγεικαηηθφ
ζηίβν
ελψ
εθείλν
πνπ
είλαη
ραξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο ην ηζνδχγην - εγγξαθψλ
δηαγξαθψλ παξακέλεη αξλεηηθφ ζην ζχλνιν ηεο
νθηαεηίαο. «Ζ αξλεηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην
κηθξνκεζαίν επηρεηξείλ, κεηαθξάδεηαη κέζα απφ ηηο
εγγξαθέο θαη δηαγξαθέο ησλ βηνηερληψλ ηεο
Θεζζαινλίθεο. Ζ αηκνξξαγία ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν
ζπλερίδεηαη, ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία βπζίδεηαη θαη νη
θπβεξλψληεο δείρλνπλ λα κελ αληηιακβάλνληαη ηη
αθξηβψο ζπκβαίλεη, ρξεζηκνπνηψληαο ζαλ θαξακέια ηελ
ιέμε αλάπηπμε» ζεκεηψλεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ θαη α΄
αληηπξφεδξνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ
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Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο, ππνγξακκίδνληαο φηη
«ε αθνινπζνχκελε νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο κε ηελ
αλειέεηε θνξνιαίιαπα θαη ηελ αλππαξμία ζρεδηαζκνχ γηα ηελ
παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο, θαηαζηξέθεη ηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα, έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζε θάζε εξγαδφκελν,
ζηξεβιψλεη ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη νδεγεί ζε αδηέμνδν θαη ηηο
πγηείο επηρεηξήζεηο». «Σα capital controls πνπ θέηνο ζπκπιήξσζαλ
δχν ρξφληα, θαη άγλσζην γηα πφζν ζα κείλνπλ, έρνπλ δεκηνπξγήζεη
ζεηξά πξνβιεκάησλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα» ηνλίδεη ν θ.
Παπαδφπνπινο, επηζεκαίλνληαο φηη «νη αληνρέο έρνπλ εμαληιεζεί,
ε αγνξά έρεη ζηξαγγίζεη. Σν φξακα ηεο «δίθαηεο» αλάπηπμεο δελ ζα
πξνθχςεη, φζν δελ ππάξρεη δίθαηε θνξνινγία, ρξεκαηνδφηεζε,
απαζρφιεζε, δεκφζηα δηνίθεζε, πξφζβαζε ζην ηξαπεδηθφ
ζχζηεκα, ξεπζηφηεηα θαη δίθαην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ζηελ
ειιεληθή αγνξά».
1,9 επηρεηξήζεηο θιείλνπλ θάζε κέξα
Όπσο πξνθχπηεη απφ ην κεηξψν ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ
Θεζζαινλίθεο, φηη απφ ηελ αξρή ηεο ηξέρνπζαο ρξνληάο κέρξη θαη
ηηο 30 Ηνπλίνπ ζε αλαζηνιή εξγαζηψλ νδεγήζεθαλ 339 επηρεηξήζεηο,
ελψ έλαξμε πξαγκαηνπνίεζαλ κφιηο 186 επηρεηξήζεηο. Δλδεηθηηθφ
ηεο θαηάζηαζεο είλαη φηη ζην εμεηαδφκελν δηάζηεκα 1,9
επηρεηξήζεηο, θαηά κέζν φξν, ηελ εκέξα απνραηξέηεζαλ ηνλ
επηρεηξεκαηηθφ ζηίβν, κε κπνξψληαο λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο. Μάιηζηα θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ ηξέρνληνο
έηνπο
245
αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, ν κεγάινο αζζελήο ησλ
κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ζηακάηεζαλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο,
ελψ έλα ρξφλν πξηλ ν αξηζκφο ηνπο άγγηδε ηηο 350. «Απηφ πνπ
πξέπεη λα γίλεη θνηλφο ηφπνο δαλεηζηψλ θαη θπβέξλεζεο είλαη πσο ε
Διιάδα ζα κπνξέζεη λα κπεη ζε αλαπηπμηαθή ηξνρηά κφλν κε
ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο θαη φρη κε επρνιφγηα θαη θφξνπο»
αλαθέξεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ, θαηαιήγνληαο φηη «πξέπεη λα
ζηεξηρζεί ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία θαζψο απηή πξνζθέξεη ζέζεηο
εξγαζίαο, εληζρχεη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη, αλακθίβνια, ηα
δεκφζηα έζνδα».
εο

Έλαξμε ησλ ππνβνιώλ ηεο 1 πεξηόδνπ γηα ηε δξάζε
«Πηπρηνύρνη Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο – Β’ Κύθινο» ηνπ
ΔΠΑλΔΚ, ΔΠΑ 2014-2020
ε

Σελ Σεηάξηε 05.07.2017 μεθίλεζε ε 1 πεξίνδνο ππνβνιψλ γηα ηε
δξάζε ησλ Πηπρηνχρσλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο – Β’ Κχθινο ηνπ
ΔΠΑλΔΚ, ε νπνία ζα δηαξθέζεη κέρξη θαη ηηο 09.08.2017. Οη
ππνβνιέο γίλνληαη κφλν ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο
www.ependyseis.gr. Καηφπηλ ελεκέξσζεο απφ ηελ Μνλάδα
Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ (ΜΟΓ
Α.Δ.), ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο
πιαηθφξκαο
ππνβνιήο
ζην
www.ependyseis.gr
,
ζαο
γλσζηνπνηνχκε φηη ε νξηζηηθνπνίεζε ηεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ
ζα είλαη δπλαηή απφ ηελ Γεπηέξα 10.07.2017. Χζηφζν, νη
ελδηαθεξφκελνη ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκπιεξψλνπλ θαη λα
δηαηεξνχλ ηηο αηηήζεηο ηνπο ζε θαηάζηαζε «πξνζσξηλήο
απνζήθεπζεο», κέρξη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα νξηζηηθνπνίεζεο ηνπο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο: Σει: 801 11 36
300, E-mail: infoepan@mou.gr , Site: www.efepae.gr
- 210
6985210, www.antagonistikotita.gr

Tαθηηθέο Θεξηλέο Δθπηώζεηο
Από 10-7-2017 έσο 31-8-2017
Απφ ηε Γεπηέξα, 10 Ηνπιίνπ έσο ηελ Πέκπηε 31 Απγνχζηνπ
2017 ζα δηαξθέζνπλ νη ηαθηηθέο ζεξηλέο εθπηψζεηο έηνπο 2017,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ λ. 4177/2013. Καηά ηε δηελέξγεηα
ησλ εθπηψζεσλ, εθηφο απφ ηελ αλαγξαθή ηεο παιαηάο θαη ηεο
λέαο κεησκέλεο ηηκήο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ
πσινχληαη κε έθπησζε, επηηξέπεηαη θαη ε αλαγξαθή θαη
εκπνξηθή επηθνηλσλία πνζνζηνχ έθπησζεο. Δθφζνλ παξέρεηαη
κεησκέλε ηηκή ζε πεξηζζφηεξα απφ ην 60% ηνπ ζπλφινπ ησλ
πσινχκελσλ εηδψλ, ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηελ πξνζήθε
ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκπνξηθή
επηθνηλσλία, ην παξερφκελν πνζνζηφ έθπησζεο θαη ζηελ
πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά πνζνζηά έθπησζεο αλά
θαηεγνξίεο πξντφλησλ, ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην εχξνο ηνπ
παξερφκελνπ πνζνζηνχ («απφ …. % έσο …. %»). ε θάζε
άιιε πεξίπησζε ζα αλαγξάθεηαη φηη νη εθπηψζεηο αθνξνχλ
επηιεγκέλα είδε κε αλαθνξά ζην αληίζηνηρν πνζνζηφ. Ο ηξφπνο
κε ηνλ νπνίν ππνινγίδεηαη θαη πξνβάιιεηαη ε κεησκέλε ηηκή,
πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ αιήζεηα θαη λα κελ είλαη
αλαθξηβήο. Οη θαηαζηεκαηάξρεο ζα πξέπεη, ζε πεξίπησζε
ειέγρνπ, λα είλαη ζε ζέζε λα απνδείμνπλ, φηη ε παιαηά ηηκή
πψιεζεο πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ πηλαθίδα, αληαπνθξίλεηαη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα. Οη πξαθηηθέο επηθνηλσλίαο κείσζεο ηεο ηηκήο
δηελεξγνχληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη
πξναηξεηηθά ζε νπνηαδήπνηε άιιε γιψζζα. Ζ δηελέξγεηα
εθπηψζεσλ είλαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο θάζε επηρείξεζεο.
Καηά ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ εθπηψζεσλ, απαηηείηαη
ηδηαίηεξε πξνζνρή απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο, γηαηί νη θπξψζεηο
είλαη απζηεξέο θαη δελ επηηξέπεηαη λα επηβάιινληαη πξφζηηκα
ιφγσ ιάζνπο θαη κάιηζηα ζε απηήλ ηελ δχζθνιε επνρή. Σέινο,
ππελζπκίδεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 άξζξνπ 16 λ.
4177/2013, ηα θαηαζηήκαηα κπνξνχλ λα αλνίμνπλ πξναηξεηηθά
ηελ πξψηε Κπξηαθή θαηά ηελ έλαξμε ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ησλ
εθπηψζεσλ, ήηνη ηελ Κπξηαθή, 16 Ινπιίνπ 2017.
ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ
ΚΤΡΙΑΚΗ
16
Ινπιίνπ
2017:
11π.κ. έσο 6κ.κ. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο
Δκπνξηθόο ύιινγνο Θεζζαινλίθεο , ηει. 2310548876,
2310547887, fax. 2310538263, email: empsylth@otenet.gr ,
site: www.tradesupport.gr/esth .

Γηνξγάλσζε εκηλαξίσλ Τγηεηλήο
θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ 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
εο
ηεο 29 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 email:sme-industry@veth.gov.gr.

Δπίζθεςε Φνύρηει ζην ΒΔΘ
Θεξκνθνηηίδα Νενθπώλ Δπηρεηξήζεσλ δξνκνινγεί ην
Δπηκειεηήξην
Κάιεζκα ζηνλ πθππνπξγφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη
Αλάπηπμεο ηεο Γεξκαλίαο θαη εληεηαικέλν γηα ηελ
Διιελνγεξκαληθή πλέιεπζε, Υαλο Γηφαρηκ Φνχρηει
πξνθεηκέλνπ λα εγθαηληάζεη ηελ Θεξκνθνηηίδα Νενθπψλ
Δπηρεηξήζεσλ πνπ δξνκνινγεί ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην
Θεζζαινλίθε, απεχζπλε ν πξφεδξνο ηνπ επηκειεηεξίνπ,
Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο. Ο θ. Φνχρηει, πνπ έδσζε θαηά
ηηο δειψζεηο ηνπ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ ελίζρπζε ησλ start
ups επηρεηξήζεσλ, βξέζεθε ζήκεξα ζην ΒΔΘ, ζην πιαίζην
ηνπ θχθινπ επηζθέςεσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ζηε Βφξεηα
Διιάδα. Γήισζε, κάιηζηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ζην
εγρείξεκα ηνπ ΒΔΘ ραξαθηεξίδνληαο ηνπο Έιιελεο ηδηαίηεξα
εξγαηηθνχο, επξεκαηηθνχο θαη παξαγσγηθνχο. «ηφρνο καο
είλαη ε ζεξκνθνηηίδα λενθπψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ ζα
ιεηηνπξγήζεη ην επφκελν δηάζηεκα λα απνηειέζεη έξεηζκα
ψζηε λένη άλζξσπνη λα βξνπλ ην δξφκν ηνπο κέζα απφ ηελ
παξαγσγή θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη λα παξακείλνπλ ζηελ
Διιάδα βνεζψληαο ηελ ειιεληθή νηθνλνκία» ηφληζε ν
πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ θαη α΄αληηπξφεδξνο ηεο ΚΔΔΔ. Μάιηζηα
ν θ. Παπαδφπνπινο αλαθεξφκελνο ζηελ αλαβάζκηζε ησλ
ζρέζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο επηθνηλσλίαο ησλ
επηρεηξήζεσλ Διιάδαο - Γεξκαλίαο, ελεκέξσζε ηνλ θ.
Φνχρηει φηη ε ΚΔΔΔ ζρεδηάδεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηε
δηνξγάλσζε ηεο Γηεζλνχο Έθζεζεο Βηνηερλψλ Μνλάρνπ
απφ ηηο 7 έσο ηηο 11 Μαξηίνπ ηνπ 2018 κε ηε ζπκκεηνρή 20
ειιεληθψλ βηνηερληθψλ επηρεηξήζεσλ. «Με ραξνπνηεί
ηδηαίηεξα ην γεγνλφο πσο ειιεληθέο βηνηερληθέο επηρεηξήζεηο
ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έθζεζε ηνπ Μνλάρνπ» ηφληζε ν θ.
Φνχρηει ππνγξακκίδνληαο πσο «νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο
πξέπεη λα βξνπλ ην δξφκν ηνπο γηα ηηο εθζέζεηο ηεο
Γεξκαλίαο. Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα εξγαζηνχκε πξνο
απηή ηελ θαηεχζπλζε». Ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηε κέρξη ζηηγκήο
πνξεία ηεο ηξάπεδαο ProCedit ζηελ Διιάδα, έθαλε ν
Γεξκαλφο πθππνπξγφο ζεκεηψλνληαο πσο ήηαλ κία πνιχ
ζπλεηή επηινγή ηεο ηξάπεδαο, ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη κε
πνιχ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε ‘δχζθνιεο’ ρψξεο φπσο είλαη
νη βαιθαληθέο θαη νη ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο. «Μεηά
απφ νθηψ δχζθνια ρξφληα γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία ήξζε ε
ψξα λα επελδπζνχλ θεθάιαηα ζηε ρψξα καο πξνθεηκέλνπ ε
νηθνλνκία λα γπξίζεη ζειίδα. Ζ ιηηφηεηα δελ κπνξεί λα είλαη
ε κνλαδηθή επηινγή, φηαλ κάιηζηα κέρξη ζήκεξα έρεη
επηθέξεη, κφλν, αζθπμία ζηελ θνηλσλία. Θα πξέπεη νη εηαίξνη
λα θαηαλνήζνπλ πσο ε θπβέξλεζε ρξεηάδεηαη θάπνηα
πεξηζψξηα πξνθεηκέλνπ λα δψζεη αλάζεο ζηνπο Έιιελεο
πνιίηεο» ζεκείσζε ν θ. Παπαδφπνπινο. εκεηψλεηαη πσο ν
θ. Φνχρηει ζπλνδεπφηαλ απφ 20κειε αληηπξνζσπεία
επηρεηξεκαηηψλ, δεκάξρσλ θαη κειψλ ηεο Διιελνγεξκαληθήο
πλέιεπζεο ζε Θεζζαινλίθε θαη Βεξνιίλν. θνπφο ηεο
Διιελνγεξκαληθήο πλέιεπζεο είλαη ε κεηαθνξά εκπεηξίαο
θαη ηερλνγλσζίαο απφ ηε Γεξκαλία ζηελ Διιάδα, πάληα κεηά
απφ ηε δηαηχπσζε ζρεηηθψλ αηηεκάησλ απφ ηελ ειιεληθή
πιεπξά.
United Nations International Conference on Sustainable
Development
ηηο 25 έσο 28 Ηνπιίνπ 2017 ζα πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο
Γηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε ,
ζην Λνλδίλν (Queen Elizabeth II Conference Centre). Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: Σει. +44(0)745-20-89187.
th

5 Ship Recycling Congress
ηηο 26 έσο 27 Ηνπιίνπ 2017, ζηε ηγθαπνχξε, ζα
th
πξαγκαηνπνηεζεί πλέδξην κε ζέκα «5 Ship Recycling
Congress». Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: Σει: +91
(0)20.6527.2803, E-mail: pwaghmare@acieu.net ,Site:
http://www.wplgroup.com/aci/event/ship-recycling-congressasia/.

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΑΙΓΤΠΣΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ζηελ
Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζην Κάηξν απέζηεηιε Δλεκεξσηηθφ Γειηίν
γηα ηηο Οηθνλνκηθέο θαη Δπηρεηξεκαηηθέο Δηδήζεηο γηα ηνλ κήλα
Ηνχλην ηνπ 2017.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζην Κάηξν (www.agora.mfa.gr/eg50), email: ecocomcairo@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr
ΙΑΠΩΝΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Σφθπν, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ
έγγξαθν κε ζέκα «Έξεπλα αγνξάο γηα ηελ Ηαπσληθή αγνξά
ειαηνιάδνπ».
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
ΙΝΓΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Νέν Γειρί, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ
δειηίν κε ζέκα «Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Μαΐνπ - Ηνπλίνπ 2017».
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζην Νέν Γειρί (www.eeas.europa.eu/delegations/india), E-mail:
delegation-india@eeas.europa.eu , Σει.: (+9111) 66781919,
Fax: (+9111) 66781955.
ΙΡΑΚ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ζην Δξκπίι
ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Βαγδάηε, απέζηεηιε
ελεκεξσηηθφ δειηίν γηα ηηο πξφζθαηεο νηθνλνκηθέο &
επηρεηξεκαηηθέο εηδήζεηο, γηα ηνλ Ηνχλην 2017. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζην Δξκπίι
(www.agora.mfa.gr/iq122), Email: ecocom-erbil@mfa.gr ή ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
ε

2 ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΚΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ
ΓΗΜΟΤ ΙΔΡΑ ΠΟΛΔΩ ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ
Πόιε: Ληκάλη Μεζνινγγίνπ
Ηκεξνκελία: 28 – 31 Ηνπιίνπ 2017
Δθζέκαηα: Γεληθή έθζεζε πξνβνιήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ
Πιεξνθνξίεο: e-mail: expomes2017@gmail.com , ηει: 26310
25561, 6906667800
Η

52 ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΚΘΔΗ ΥΔΙΡΟΣΔΥΝΙΑ & ΑΓΡΟΣΙΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΔΜΑΣΗ
Πόιε: Ρφδνο
Ηκεξνκελία: 11-23 Απγνχζηνπ 2017
Δθζέκαηα: Διιεληθή ρεηξνηερλία θαη αγξνηηθή αλάπηπμε
Πιεξνθνξίεο: ηει: 210 9610135, site: www.kremasti-expo.gr
Η

82 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
Πφιε : Θεζζαινλίθε
Ζκεξνκελία : 9-17 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Γεληθή Έθζεζε
Πιεξνθνξίεο: ηει: 2310291111, fax: 2310 284732, site:
www.helexpo.gr

Γηεζλείο Δθζέζεηο
INTERNATIONALE FUNKAUSSTELLUNG BERLIN (IFA)
Πόιε: Βεξνιίλν, Γεξκαλία
Ηκεξνκελία: 01 -06 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Ζιεθηξνληθά θαηαλαισηηθά αγαζά, Λεπθέο
ζπζθεπέο, Multimedia, Πιεξνθνξηθή, Broadcasting, Φεθηαθή
θσηνγξάθηζε
Πιεξνθνξίεο: Σει: 210 6419037, 2310 327733, Site:
www.german-fairs.gr
INTERGIFT - BIJUTEX - MADRICJOYA
Πόιε: Μαδξίηε, Ηζπαλία
Ηκεξνκελία: 20 – 24 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: δψξα, θνζκήκαηα
Πιεξνθνξίεο: www.ifema.es
POWTECH
Πφιε : Νπξεκβέξγε
Ζκεξνκελία : 26-28 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Σερλνινγίεο πνχδξαο, θφθθσλ θαη ζηεξεψλ
φγθσλ
Πιεξνθνξίεο: site:
https://www.powtech.de/en/ausstellerprodukte
SAHARA EXHIBITION
Πόιε: Κάηξν, Αίγππηνο
Ηκεξνκελία: 27-30 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Γεσξγηθή έθζεζε
Πιεξνθνξίεο: ηει: 202-33472049-33447980-33464216,
θαμ: 202-33471155, e-mail: http://www.saharaexpo.com/
MARMOMACC
Πόιε: Ρψκε, Ηηαιία
Ηκεξνκελία: 28 επηεκβξίνπ – 01 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: κάξκαξα, πέηξεο θαη ζρεηηθέο ηερλνινγίεο
Πιεξνθνξίεο: www.marmomacc.it, www.agora.mfa.gr/it75
ELEKTROTECHNIEK
Πόιε: Οπηξέρηε Οιιαλδία
Ηκεξνκελία: 29 επηεκβξίνπ – 2 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Ζιεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.elektrotechniekonline.nl/en/Bezoeker/Route-en-contact/Contact.aspx , email: visitorsinformation@vnuexhibitions.com ,
ηει: 0031(0)30 - 295 2731
ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ – ΓΔΩΡΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ &
ΔΚΘΔΗ ΚΗΠΟΤ
Πόιε: Λεπθσζία (Κξαηηθή Έθζεζε) , Κχπξνο
Ηκεξνκελία: 29 επηεκβξίνπ – 1 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: αγξνηηθφο θαη γεσξγηθφο εμνπιηζκφο εμνπιηζκφο θήπνπ
Πιεξνθνξίεο: site: https://www.agroexpo.net/blank-1 , ηει:
00357 22 485420 , fax: 00357 22 485933, e-mail:
info@displayartgroup.com
EQUIPLAST
Πόιε: Βαξθειψλε, Ηζπαλία
Ηκεξνκελία: 2-6 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: πιαζηηθά
Πιεξνθνξίεο: www.equiplast.com
EXPOQUIMIA
Πόιε: Βαξθειψλε, Ηζπαλία
Ηκεξνκελία: 2-6 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: ρεκηθά
Πιεξνθνξίεο: www.expoquimia.com
EUROPEAN UTILITY WEEK
Πόιε: Άκζηεξληακ, Οιιαλδία
Ηκεξνκελία: 03-05 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο
Πιεξνθνξίεο: service@european-utility-week.com

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα
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10/07/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΠΑΓΧΣΟΤ,ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΧΝ,ΥΤΜΧΝ,ΝΔΡΧΝ,ΠΟΣΧΝ ΣΖΛ.8574047
10/07/2017 ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ
ΤΓΔΗΟΝΟΜΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΣΖΛ.2310381080
11/07/2017
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ
ΤΝΟΠΣΗΚΟ
ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΝΔΦΡΗΚΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΖΛ.2310381080
13/07/2017 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΣΟΤ
ΔΡΓΟΤ ΒΔΛΣΗΧΖ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ ΣΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ
ΣΖΛ.2271350258
13/07/2017 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΣΧΝ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΦΑΛΗΖ ΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛ.2313320587
14/07/2017 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖΛ.2695360606
14/07/2017 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖΛ.2695360606
20/07/2017 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΔΧΝ
ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖΛ.2241045318
28/07/2017 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΔΘΝΖ
ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ,ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ
ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΝΟ ΚΔΦΑΛΗΚΟΤ ΑΚΡΟΤ ΜΔ ΓΗΠΛΟ ΤΣΖΜΑ
ΤΜΠΗΔΖ ΚΑΗ ΠΟΛΤΠΛΔΞΗΑ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΔΤΖ ΚΑΣΑ MPEG4
ΣΖΛ.2106075735
28/07/2017 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΗΣΗΖ ΗΑΣΡΧΝ ΣΖΛ.2313327824
31/07/2017 ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΚΣΤΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΖΛ.2106551691
01/08/2017 ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΠΑΗΘΡΗΧΝ ΥΧΡΧΝ
Ν.ΠΑΡΑΛΗΑ,ΑΛΑΝΑ
ΣΟΤΜΠΑ,ΑΓΗΑ
ΟΦΗΑ
ΚΑΗ
ΠΔΡΗΟΥΖ
ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΣΖΛ.2313317538
07/08/2017 ΓΖΜΟΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΤΝΣΖΡΖΖ
ΓΗΑΦΟΡΟΤ
ΗΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΖΛ.2313307190
07/08/2017 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΧΝ ΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΖΛ.2104520835
20/08/2017 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΣΑΚΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΚΧΝ ΓΗΑ ΟΤΡΑ ΣΖΛ.2413504379

ΥΥΗV ΣΔΘ/ΝΖ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Γ.Ν.ΥΗΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝ/ΚΖ
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
Γ.Ν.ΕΑΚΤΝΘΟΤ
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ
(ΓΔΤΑΡ)
ΔΡΣ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝ/ΚΖ
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΝΑΤΣΗΚΟΤ
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Γ.Ν.ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
"Γ.ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ"
ΓΗΟΗΚΖΖ 2εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΧ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ

Δπηζθεθζείηε κέζσ 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 αληηκεησπίδεηε κε Γεκόζηα Τπεξεζία ή ζέιεηε λα
ππνβάιιεηε νπνηνδήπνηε εξώηεκα.

Σελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα πνπ πξνζθέξεη Τπεξεζίεο Ηιεθηξνληθήο Γηθηύσζεο b2bmall ή ζην
www.b2bmall.eu, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώλεζηε θαη λα πξνκεζεύεζηε πξντόληα κειώλ ηνπ
επηκειεηεξίνπ.

