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Έξεπλα ΒΔΘ: θνηάδη ζην βάζνο ηνπ ηνύλει
βιέπνπλ… νη Θεζζαινληθείο
Δπηθξηηηθνί πξνο ην πξφζθαηα ςεθηζζέλ αζθαιηζηηθφ
εκθαλίδνληαη νθηψ ζηνπο δέθα κηθξνκεζαίνπο επηρεηξεκαηίεο
ηεο Θεζζαινλίθεο, ηελ ψξα πνπ ε αλαζθάιεηα γηα ην επφκελν
δηάζηεκα ρηππάεη θφθθηλν θαη ε πνιπζξχιεηε νινθιήξσζε ηεο
αμηνιφγεζεο δελ θαίλεηαη λα ηνπο δεκηνπξγεί ηδηαίηεξεο
πξνζδνθίεο γηα ην κέιινλ ηεο πνξείαο ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο. Σα ζηνηρεία απηά πξνθχπηνπλ απφ έξεπλα πνπ
δηελήξγεζε ε εηαηξεία δεκνζθνπήζεσλ Interview, γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο
(ΒΔΘ) θαη απνηππψλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε βηνηερληθψλ
επηρεηξήζεσλ θαη θαηαλαισηψλ, αιιά θαη ηηο εθηηκήζεηο ηνπο γηα
κία ζεηξά άιισλ δεηεκάησλ ηεο επηθαηξφηεηαο φπσο ην λέν
αζθαιηζηηθφ, ηελ επηθείκελε νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο
αιιά θαη ην ελδερφκελν πξφσξεο πξνζθπγήο ζηηο θάιπεο. Ζ
έξεπλα κε ζέκα „Οηθνλνκηθή ζπγθπξία θαη νη επηπηψζεηο ηεο ζε
ΜκΔ θαη θαηαλαισηέο ηεο Θεζζαινλίθεο‟ πξαγκαηνπνηήζεθε,
ην δηάζηεκα απφ 9 έσο 11 Μαΐνπ, ζε δείγκα 805 αηφκσλ (500
επηρεηξήζεσλ - κειψλ ηνπ επηκειεηεξίνπ θαη 305
θαηαλαισηψλ). ην πξψην κέξνο ε έξεπλα θαηαγξάθεη ηηο
ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο
δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα ην επφκελν
δηάζηεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα απφ ην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ
επηρεηξεκαηηψλ, ην 77% πξνηίζεηαη λα ζπλερίζεη λα δηαηεξεί ην
ππάξρνλ πξνζσπηθφ, ην 11% λα πξνζιάβεη θαη ην 12% λα
πξνρσξήζεη ζε πξνζιήςεηο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην
πνζνζηφ απηναπαζρφιεζεο, κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ
έξεπλα, αγγίδεη ην 61%. Καηά κέζν φξν απφ ηελ αξρή ηνπ
έηνπο νη απνιχζεηο απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ
πξνζσπηθφ (40% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα), αθνξνχλ
1,5 εξγαδφκελν αλά επηρείξεζε. Μείσζε ζην ηδίξν ηνπο είδαλ
ζην πξψην ηξίκελν ηνπ 2016 έμη ζηνπο δέθα επηρεηξεκαηίεο,
θακία κεηαβνιή ηξεηο ζηνπο δέθα, ελψ κφιηο έλαο ζηνπο δέθα
θαηέγξαςε αχμεζε. Ο κέζνο φξνο κείσζεο ηνπ ηδίξνπ εθηηκάηαη
φηη άγγημε ην 34%. Κακία κεηαβνιή ζηα έζνδα ηνπ, ην επφκελν
εμάκελν πξνβιέπεη φηη ζα έρεη ην 38% ησλ επηρεηξεκαηηψλ,
αχμεζε ην 10% ελψ γηα κείσζε θάλεη ιφγν ην 52%.
Απαηζηνδνμία γηα ην κέιινλ ηεο επηρείξεζεο ηνπ ληψζεη ην 82%
ησλ εξσηεζέλησλ. ηνλ αληίπνδα βξίζθεηαη έλα 18% πνπ
πξνβιέπεη ζεηηθή πνξεία ηεο επηρείξεζεο ηνπ γηα ην επφκελν
δηάζηεκα.
Πξνζπαζνύλ… αιιά αληαπνθξίλνληαη ζε θνξνινγηθέοαζθαιηζηηθέο ππνρξεώζεηο
Παξαπάλσ απφ ηθαλνπνηεηηθή είλαη ε αληαπφθξηζε πνπ
θαηαγξάθεηαη αλαθνξηθά κε ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ησλ
επηρεηξεκαηηψλ θαζψο επηά ζηνπο δέθα απαληνχλ φηη
αληαπεμέξρνληαη ζηηο ελ ιφγσ ππνρξεψζεηο ελψ ζηελ αληίπεξα
φρζε βξίζθνληαη ηξεηο ζηνπο δέθα. Αληίζηνηρε είλαη ε εηθφλα θαη
γηα ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαζψο ην 68% απαληά φηη είλαη
ζπλεπέο πξνο απηέο, ελψ ην 32% απαληά αξλεηηθά. Γελ
θαίλεηαη λα έρεη νπζηαζηηθέο πξνζδνθίεο γηα ηελ αλάθακςε ηεο
νηθνλνκίαο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ην 73%.
Γηαθνξεηηθή άπνςε έρεη ην 27%.
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Κπβέξλεζε ζπλεξγαζίαο πξνθξίλνπλ πέληε ζηνπο δέθα
ηελ εξψηεζε „ ηη θαηά ηελ άπνςή ζαο είλαη ην θαιχηεξν γηα ηε
ρψξα;‟ ην 32% απαληά πξνζθπγή ζηηο θάιπεο, ην 52%
θπβέξλεζε ζπλεξγαζίαο απφ ηελ παξνχζα Βνπιή θαη ην 16%
παξακνλή ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ. Αλαθνξηθά κε ην
λέν αζθαιηζηηθφ ην 75% απαληά πσο είλαη πξνο ηελ ιάζνο
θαηεχζπλζε, ην 8% πξνο ηε ζσζηή, ελψ έλα 17% δειψλεη δελ
γλσξίδσ/δελ απαληψ. πλδεδεκέλε κε ηελ απαηζηνδνμία γηα ην
επφκελν δηάζηεκα είλαη ε απάληεζε ηνπ 35% ησλ
ζπκκεηερφλησλ πνπ εθηηκά φηη είλαη πηζαλφ λα νδεγεζεί ζε
ινπθέην ηεο επηρείξεζήο ηνπ εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ελψ
δηαθνξεηηθή εθηίκεζε έρεη ην 65%. Έληνλε είλαη ε δηάζεζε
παξακνλήο ζην επξψ θαζψο ην 70% ησλ εξσηεζέλησλ απαληά
φηη ε ρψξα πξέπεη λα παξακείλεη ζηε δψλε ηνπ εληαίνπ
λνκίζκαηνο πάζε ζπζία. Αληίζεηε άπνςε έρεη ην 15%, ελψ δελ
ζέιεζε λα πάξεη ζέζε ζηελ εξψηεζε αληίζηνηρν πνζνζηφ. Θα
πξέπεη σζηφζν λα ζεκεησζεί φηη ζην ίδην εξψηεκα ηνλ Ηνχλην
ηνπ 2015 ηα πνζνζηά ήηαλ δηαθνξνπνηεκέλα σο εμήο: 85%
έιεγε λαη ζην επξψ πάζε ζπζία, 10% φρη θαη 5% δήισλε δελ
γλσξίδσ/ δελ απαληψ. ηελ εξψηεζε „πφζν πηζαλφ ζεσξείηε
έλα Grexit;‟ ην 33% απάληεζε πνιχ/αξθεηά, ην 43% ιίγν/
θαζφινπ, ελψ έλα κεγάιν πνζνζηφ (24%) απέθπγε λα
απαληήζεη. ηε κείσζε ηνπ ηδίξνπ αιιά θαη ζην ελδερφκελν
κεηαθνξάο ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο εθηφο Διιάδαο
ζπλέβαιαλ θαηαιπηηθά ηα capital controls, φπσο πξνθχπηεη απφ
ηηο απαληήζεηο ζηε ζρεηηθή εξψηεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ
εξψηεζε „ηη απφ απηά πνπ ζα ζαο αλαθέξσ πξνθιήζεθε ζηελ
επηρείξεζε ζαο εμαηηίαο ησλ capital controls‟, νη ζπκκεηέρνληεο
είραλ ηε δπλαηφηεηα δχν επηινγψλ, ην 73% απάληεζε φηη
κεηψζεθε ν ηδίξνο ηνπ, ην 26% φηη ζθέθηεθε ηελ κεηαθνξά ηεο
έδξαο ηνπ εθηφο ειιεληθψλ ζπλφξσλ, ελψ ην 22% αθχξσζε
δξάζεηο ή επελδχζεηο πνπ είρε ζρεδηάζεη. ηελ ίδηα εξψηεζε ην
14% απάληεζε φηη πεξηφξηζε ηελ απαζρφιεζε (απνιχζεηο,
κεηψζεηο σξψλ εξγαζίαο), ην 3% φηη δηέθνςε πξνζσξηλά ηε
ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζήο ηνπ, ελψ „άιιν‟ απάληεζε ην 10%.
ε ειεύζεξε πηώζε ηα εηζνδήκαηα ηωλ θαηαλαιωηώλ
πξξίθλσζε εηζνδεκάησλ απαληά φηη ππέζηε ην ηειεπηαίν
εμάκελν, ην 62% ησλ θαηαλαισηψλ, ζηα ίδηα επίπεδα
παξέκεηλε ην 37%, ελψ ην 1% απάληεζε φηη έρεη βειηησζεί ε
νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαηά κέζν
φξν ε κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη ζην 24%. Κχξηα
πεγή εηζνδήκαηνο απνηειεί γηα ην 56% ησλ ζπκκεηερφλησλ
ζηελ έξεπλα ε ζχληαμε, γηα ην 32% ν κηζζφο, γηα ην 4% ηα
θέξδε απφ επηρείξεζε, γηα έλα αληίζηνηρν πνζνζηφ απφ
αθίλεηα, ελψ 1% δήισζε πσο επηβηψλεη κε επηδφκαηα
(αλεξγίαο, πξφλνηαο θ.α.).Γελ θαίλεηαη λα έρεη ηέινο ε αλεξγία
ζηε Θεζζαινλίθε, θαζψο ην 62% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε
φηη έρεη άλεξγα κέιε ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ. Μάιηζηα ν κέζνο
φξνο αλέξγσλ αλά νηθνγέλεηα θηάλεη ζην 1,3%. Οη νηθνγέλεηεο,
φπσο πξνθχπηεη απφ ηε ζρεηηθή εξψηεζε, κε έλαλ άλεξγν
αγγίδνπλ ην 75%, κε δχν αλέξγνπο ην 20%, ελψ κε ηξεηο
αλέξγνπο θαη άλσ ην 5%. Με πεζηκηζκφ αληηκεησπίδνπλ ην
κέιινλ ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπο νθηψ ζηνπο δέθα απαληψληαο φηη
ην επφκελν εμάκελν αλακέλνπλ ε θαηάζηαζή λα γίλεη ρεηξφηεξε
γηα ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. ηαζεξή εθηηκά φηη ζα παξακείλεη ε
θαηάζηαζε ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπ ην 19% θαη κφιηο ην 1%
πεξηκέλεη βειηίσζε.

Σν 65% ησλ εξσηεζέλησλ απαληά φηη αληαπνθξίλεηαη ζηηο
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ ελψ ην 35% ιέεη φηη δελ έρεη ηε
δπλαηφηεηα. Γηα ην αζθαιηζηηθφ νθηψ ζηνπο δέθα θαηαλαισηέο
απαληνχλ πσο είλαη πξνο ηε ιάζνο θαηεχζπλζε ελψ ε νινθιήξσζε
ηεο αμηνιφγεζεο δελ θαίλεηαη λα γελλά ειπίδεο γηα ηε βειηίσζε ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην 76% ησλ ζπκκεηερφλησλ. Κπβέξλεζε
ζπλεξγαζίαο επηιέγεη σο θαιχηεξε ιχζε γηα ηε ρψξα ην 40% κε ην
36% λα πξνηηκά ηελ πξφσξε πξνζθπγή ζηηο θάιπεο. Σν 24%
απαληά φηη είλαη θαιχηεξν γηα ηε ρψξα λα παξακείλεη ε ζεκεξηλή
θπβέξλεζε.
Βγάδνπλ ρξήκαηα από ηα ζηξώκαηα…
ηε ιχζε ηνπ πιαζηηθνχ ρξήκαηνο (ρξεσζηηθή – πηζησηηθή θάξηα)
έρεη θαηαθχγεη ην 55% ησλ εξσηεζέλησλ κεηά ηελ επηβνιή ησλ
capital controls. Σν 25% απαληά φηη ρξεζηκνπνηεί ρξήκαηα πνπ είρε
ζην „ζηξψκα‟ γηα κία ψξα αλάγθεο, ην 8% φηη δαλείδεηαη απφ θίινπο
θαη ζπγγελείο, ην 4% φηη πνχιεζε αληηθείκελα αμίαο (αθίλεηα,
απηνθίλεηα, θνζκήκαηα θ.α.) ελψ ην 15% επέιεμε άιιεο ιχζεηο.
εκεηψλεηαη φηη ζηελ ελ ιφγσ εξψηεζε ππήξρε δπλαηφηεηα δχν
επηινγψλ. Τπέξ ηεο παξακνλήο ζην εληαίν λφκηζκα εκθαλίδεηαη ην
74% , ην 17% δειψλεη θαηά, ελψ ην 9% δελ ηνπνζεηήζεθε. Πάλησο
έλα ρξφλν πξηλ, ην 88% δήισλαλ ππνζηεξηθηέο ηνπ επξψ, ελψ
„πνιέκηνη‟ ηνπ ην 10%. Πηζαλφ ζεσξεί ην ελδερφκελν εμφδνπ ηεο
Διιάδαο απφ ηελ επξσδψλε ην 33% ησλ ζπκκεηερφλησλ, ην 19%
απάληεζε δελ γλσξίδσ/δελ απαληψ, ελψ ην 48% εθηηκά φηη είλαη
απίζαλε κία ηέηνηα πξννπηηθή.

Σν Μέιινλ ηεο Παξαγωγηθήο Διιάδαο – ηξαηεγηθή θαη
Πξννπηηθέο γηα ηηο ΜΜΔ
Σν Βηνηερληθό Δπηκειεηεξήξην Θεζζαινλίθεο θαη ν Όκηινο
Νέσλ, Δπηζηεκφλσλ & Δπαγγεικαηηψλ HU.M.A.N.S. ζηα πιαίζηα ηνπ
πνιπζπλεδξίνπ Money Show ζαο θαινύλ ζε εθδήιωζε κε ζέκα:
Σν Μέιινλ ηεο Παξαγωγηθήο Διιάδαο θαη νη Πξννπηηθέο γηα ηηο
ΜΜΔ, ηελ Παξαζθεπή, 20 Μαϊνπ 2016, 7 ην απόγεπκα, Ξελνδνρείν
HYATT REGENCY THESSALONIKI (αίζνπζα BALLROOM III).
Δίζνδνο ειεχζεξε. Οκηιεηέο: Μαξία ππξάθε, Δπξωβνπιεπηήο,
Αζαλάζηνο Καθνύδεο, Πξνϊζηάκελνο Πξνγξακκάηωλ ΚΔΠΑΑΝΔΜ, πληνλίζηξηα Λίλα Σζηξέθα, Γεκνζηνγξάθνο. Υαηξεηηζκό
ζα απεπζύλεη ε θα Μαξία Κόιιηα-Σζαξνπρά, Τθππνπξγόο
Μαθεδνλίαο-Θξάθεο.

πκκεηνρή
ηνπ
Βηνηερληθνύ
Δπηκειεηεξίνπ
ε
Θεζζαινλίθεο ζηελ 81 Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο
Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο πξνηίζεηαη λα
ε
ζπκκεηάζρεη ζηελ 81 Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί απφ 10 έωο 18 επηεκβξίνπ 2016,
δηνξγαλψλνληαο νκαδηθή ζπκκεηνρή γηα ηηο επηρεηξήζεηο-κέιε ηνπ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη λα
επηθνηλσλνχλ κε ην Γξαθείν Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ Β.Δ.Θ.,
ηειέθσλν επηθνηλσλίαο 2310 271708, email : public@veth.gov.gr.

πλεξγαζία ηνπ ΒΔΘ κε ην Διιελν-Σνπξθηθό Δκπνξηθό
Δπηκειεηήξην
ην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ
Θεζζαινλίθεο κε ην Διιελν-Σνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα, ζε πέληε θαη‟ αλψηαην φξην κέιε ηνπ ΒΔΘ, λα
επηζθέπηνληαη εθζέζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ Σνπξθία,
απνιακβάλνληαο ηελ πξνβιεπφκελε θάιπςε εμφδσλ (θφζηνο
μελνδνρείνπ, κεηαθνξάο θαη εηζφδνπ ζηελ έθζεζε) ησλ
επηρεηξεκαηηθψλ απνζηνιψλ πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ην ΔιιελνΣνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηνξγαλψηξηα
εηαηξία
ησλ εθζέζεσλ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, Γξαθείν
Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ ΒΔΘ, ηει. 2310271708.

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
email: sme-industry@veth.gov.gr.

Αλαθνίλωζε – Δθδήιωζε Δλδηαθέξνληνο
Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο πξνηίζεηαη λα
επηδνηήζεη ηε ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ – κειψλ ηνπ
ε
ζηελ 17 Γηεζλήο Έθζεζε Αιεμαλδξνύπνιεο «alexpo
ε
2016». Ζ 17 Γηεζλήο Έθζεζε Αιεμαλδξνύπνιεο
«alexpo 2016» , 24-28 Ινπλίνπ 2016, δηνξγαλψλεηαη
απφ ηελ Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία
ηνπ Δπηκειεηεξίνπ
Έβξνπ κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο θαη
ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Αιεμαλδξνχπνιεο. Ζ
ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ελ ιφγσ έθζεζε
πξνζθέξεη έλα ζπλδπαζκφ ζηξαηεγηθψλ σθειεηψλ πνπ
πεξηιακβάλνπλ :Σελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο.
Σελ επηθνηλσλία κε εθπξνζψπνπο επηρεηξήζεσλ απφ ην
εμσηεξηθφ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ πεξηνρή εηδηθά γηα ηελ
alexpo 2016. Σε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο
ζπλαληήζεηο. Σε δπλαηφηεηα παξνπζίαζεο λέσλ
πξντφλησλ θαη ηελ επαθή ηνπο κε ηελ αθαδεκατθή θαη
εξεπλεηηθή θνηλφηεηα ηεο πεξηνρήο.
Οη επηρεηξήζεηο-κέιε ηνπ Β.Δ.Θ. πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ κε
αηνκηθφ stand ζα επσθειεζνχλ απφ ηελ εηδηθή εθπησηηθή
ηηκή [48,80 ευρώ/τ.μ.] θαη ηελ επηδφηεζε ηνπ
επηκειεηεξίνπ (50% ηεο ηηκήο stand 12 η.κ.). Βαζηθή
πξνυπφζεζε επηδφηεζεο κηαο επηρείξεζεο είλαη: λα κελ
έρεη ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην Β.Δ.Θ. γηα ζπκκεηνρή ηεο
ζε έθζεζε εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ ηα ηξία ηειεπηαία
ρξφληα, λα έρεη πιεξψζεη ηε ζπλδξνκή έηνπο 2016 θαη λα
θνηλνπνηήζεη ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ηεο ζην γξαθείν
Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ
Β.Δ.Θ, Fax. 2310232667,
email:public@veth.gov.gr,
ηει..2310271708.
Όζεο
επηρεηξήζεηο επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ παξαθαινχκε
λα δειψζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζην ηειέθσλν
επηθνηλσλίαο 25510-35848 εζ.5/38910, θα Βξεηνπνχινπ,
θνο Λαδνγηάλλεο, θνο Ληλάξδνο.

Νέα Δξγαιεία γηα ηελ Αλάπηπμε ηνπ Αζηηθνύ Σνπξηζκνύ
Ο Γήκνο Θεζζαινλίθεο θαη ηα 5 δηκεξή Δπηκειεηήξηα ΔιιελνΑκεξηθάληθν Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην, Διιελνβξεηαληθφ
Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην, Διιελνγαιιηθφ Δκπνξηθφ θαη
Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην, Διιελνγεξκαληθφ Δκπνξηθφ θαη
Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην θαη Διιελν- Ηηαιηθφ Δπηκειεηήξην
Θεζζαινλίθεο αλαθνίλσζαλ ηελ δηνξγάλσζε εκεξίδαο κε
ζέκα: «Νέα εξγαιεία γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αζηηθνχ ηνπξηζκνχ»
πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην άββαην ζηηο 21 Μαΐνπ 2016
ζηηο 11:00 πκ ζηελ αίζνπζα BALLROOM ηνπ μελνδνρείνπ
Hyatt Regency ζηε Θεζζαινλίθε. Δίζνδνο ειεχζεξε. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2310947744,947844, email:
info@italchamber.gr .
Δκπεηξίεο & Παξαδείγκαηα Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε
Διιάδα & Σνπξθία
Σν Διιελν – Σνπξθηθφ Δπηκειεηήξην Βνξείνπ Διιάδνο
αλαθνίλσζε ηελ δηνξγάλσζε εκεξίδαο κε ζέκα: «Δκπεηξίεο &
Παξαδείγκαηα Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε Διιάδα & Σνπξθία» πνπ
ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην άββαην 21 Μαΐνπ 2016 θαη ώξα
18:00 ζην Hyatt Regency Hotel (αίζνπζα EPHESUS I). Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2310365177-8.
Ηκεξίδα ηνπ ΔιιελνΚηλεδηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ζηε
Θεζζαινλίθε κε Θέκα: Μύζνη θαη Πξαγκαηηθόηεηεο γηα ηελ
αγνξά ηεο Κίλαο: Πξόθιεζε θαη Πξννπηηθή γηα ηε
Β.Διιάδα
Σν ΔιιελνΚηλεδηθφ Δπηκειεηήξην ζην πιαίζην ηνπ ζεζκηθνχ ηνπ
ξφινπ γηα ηελ ππνζηήξημε θαη αλάπηπμε ηεο ειιελνθηλεδηθήο
επηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο δηνξγαλψλεη ηελ Κπξηαθή 22
Μαϊνπ 2016 θαη ώξα 12.00-14.00 εκεξίδα ζην πιαίζην ηεο
εο
27 δηνξγάλσζεο ηνπ Πνιπζπλεδξίνπ Money Show ζηε
Θεζζαινλίθε, ζην Hyatt Regency Thessaloniki (αίζνπζα
Έθεζνο 3) κε ηίηιν: Μχζνη θαη πξαγκαηηθφηεηεο γηα ηελ αγνξά
ηεο Κίλαο: Πξφθιεζε θαη πξννπηηθή γηα ηε Β. Διιάδα. Ζ
είζνδνο είλαη ειέπζεξε. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ηει.
2103629445, ηζηνζειίδα: www.chinese-chamber.gr, email:
info@chinese-chamber.gr.
ν

1 Φεζηηβάι «Διιάδα Παληνύ», ζηελ Οιιαλδία 27/28/29
Μαΐνπ 2016
Έθζεζε-Bazaar Διιεληθώλ πξνϊόληωλ θαη Τπεξεζηώλ
Ζ Κνηλσληθή πλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε (ΚΟΗΝ..ΔΠ) «Διιάδα
ν
Παληνχ» δηνξγαλψλεη ην 1 Φεζηηβάι Διιάδα Παληνχ ζην
Άκζηεξληακ ηεο Οιιαλδίαο, ζηηο 27/28/29 Μαΐνπ 2016, ζηνλ
πνιπρψξν
«De
Hallen»
(δηεχζπλζε,
Hannie
Dankbaarpassage 33 1053 RT Amsterdam), ππφ ηελ αηγίδα
ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Απφδεκνπ Διιεληζκνχ (Τπνπξγείν
Δμσηεξηθψλ). Σν Φεζηηβάι ζα θαιχςεη ηειενπηηθά ε ΔΡΣ κε
ηελ Δθπνκπή «Γηαζπνξά». Όζνη ζπκκεηάζρνπλ σο εθζέηεο
ζην bazaar, ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ιηαληθήο πψιεζεο, θαη
θπζηθά δηθαηψκαηα ζπκκεηνρήο ζηηο εηδηθέο ζπλαληήζεηο
δηθηχσζεο επαγγεικαηηψλ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:
ηει: 2118003248 , 6945411423 θαμ: 2118007028 email:
makapeni@elladapantou.com site: www.elladapantou.com.

Gateway to Korea: Πξόγξακκα ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο
γηα ηελ Πξνώζεζε ηωλ Δμαγωγώλ ζηε Νόηηα Κνξέα
Σν Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο ζηε ενχι απέζηεηιε
έγγξαθν κε ζέκα: «Gateway to Korea: Πξφγξακκα ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ Πξνψζεζε ησλ Δμαγσγψλ ζηε
Νφηηα Κνξέα». ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα
δηνξγαλσζνχλ 20 επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο ζηελ Κνξέα, ε
θάζε κία εθ ησλ νπνίσλ ζα πεξηιακβάλεη κέρξη 50 επξσπατθέο
επηρεηξήζεηο, ζηηο νπνίεο ζα παξαζρεζνχλ ππεξεζίεο, φπσο
παξνρή πιεξνθφξεζεο, επηδφηεζε ηνπ θφζηνπο ζπκκεηνρήο
θαη Β2Β ζπλαληήζεηο κε επηιεγκέλεο θνξεαηηθέο επηρεηξήζεηο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: +8227548292, θαμ:
+8227548293,
email:
ecocom-seoul@mfa.gr
,
site:
http://www.eu-gateway.eu .

Η Οηθνλνκία θαη νη Δπηρεηξεκαηηθέο- Δπελδπηηθέο
Δπθαηξίεο Σεο Οπγγαξίαο
Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Οπγγξηθή Πξεζβεία ζηελ Αζήλα
αλαθνίλσζαλ ηελ δηνξγάλσζε ελεκεξσηηθήο εθδήισζεο κε
ζέκα: “Ζ Οηθνλνκία θαη νη Δπηρεηξεκαηηθέο θαη Δπελδπηηθέο
Δπθαηξίεο ηεο Οπγγαξίαο» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηε Γεπηέξα
23 Μαΐνπ 2016 θαη ψξα 15:00 ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ
Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο
(Σζηκηζθή 29). Οκηιεηέο ζα είλαη ν θ. Csaba JONAS Α΄
Γξακκαηέαο Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Οπγγαξίαο ζηελ Αζήλα θαη o Πξέζβεο ηεο
Οπγγαξίαο θ.Eric Haupt. Οη ζπλαληήζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ
ζε αγγιηθή γιψζζα. Όζνη ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ
παξαθαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ζηα αγγιηθά θαη λα
απνζηείινπλ ην ζρεηηθφ δειηίν ζπκκεηνρήο ζην fax:
2310370136 ή ζην email: beni@ebeth.gr , Georgiou@ebeth.gr
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
ηει.
2310370132,
θαμ:2310370136, email: beni@ebeth.gr .

Γηαγωληζκόο θαηλνηόκωλ επηρεηξεκαηηθώλ ηδεώλ γηα ηε
βηώζηκε ελέξγεηα - KICkoff 2016
Σν KIC InnoEnergy, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία KiNNO, ηνλ
εθπξφζσπφ ηνπ ζε Διιάδα θαη Κχπξν, δηνξγαλψλνπλ ηνλ
Διιεληθφ δηαγσληζκφ “KICkoff 2016”. Ο δηαγσληζκφο
απεπζχλεηαη ζε λενθπείο επηρεηξήζεηο θαη επηρεηξεκαηίεο απφ
ηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν, πνπ δηαζέηνπλ κηα θαηλνηφκν
επηρεηξεκαηηθή ηδέα ζην ρψξν ηεο βηψζηκεο ελέξγεηαο θαη ηελ
πξφζεζε λα ηε δηαδψζνπλ δηεζλψο. Οη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο κέρξη θαη ηελ Σξίηε
31 Μαΐνπ 2016, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ δηαγσληζκνχ
(www.kic-kicoff.com ). Σν KIC InnoEnergy είλαη έλα απφ ηα
πξψηα Knowledge and Innovation Communities (KICs) πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ απφ ην European Institute of Innovation and
Technology (EIT) θαη απνηειεί εκπνξηθή εηαηξεία πνπ ζηνρεχεη
ζηε πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο, επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο
εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα βηψζηκεο ελέξγεηαο ζηελ Δπξψπε. Ζ
KiNNO (www.kinno.eu ) είλαη ζπκβνπιεπηηθή εηαηξεία
θαηλνηνκίαο θαη κεηαθνξάο ηερλνινγίαο πνπ ππνζηεξίδεη ηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη πξνσζεί λέεο ηερλνινγίεο ζηελ αγνξά.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2106838950, email:
rallis@kinno.eu, site: www.kinno.eu.

1 Φεζηηβάι Ρνδάθηλνπ Βέξνηαο 2016

Η Διιάδα πέξα από ηελ Kξίζε Ιζρπξή Βηνκεραλία γηα
Καηλνηνκία, Αλάπηπμε θαη Γνπιεηέο

Ο Σνπξηζηηθφο Όκηινο Βέξνηα θαη ε Κνηλνπξαμία Οκάδσλ
Παξαγσγψλ πλεηαηξηζκψλ Ν. Ζκαζίαο ζαο πξνζθαινχλ ζην
ν
1 Φεζηηβάι Ρνδάθηλνπ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Βέξνηα
απφ 27 έσο 29 Μαΐνπ 2016 . Οη εθδειψζεηο ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ
Ζκαζίαο, ηνπ Γεσηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 6942055079, 6947814704
site: www.veriafestival.org , email : toverias@gmail.com.

Ο Πξφεδξνο θ. Θεφδσξνο Φέζζαο θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
ηνπ ΔΒ αλαθνίλσζαλ ηελ δηνξγάλσζε ηνπ Βηνκεραληθνχ
πλεδξίνπ: «Ζ Διιάδα πέξα απφ ηελ Κξίζε Ηζρπξή Βηνκεραλία
γηα Καηλνηνκία, Αλάπηπμε θαη Γνπιεηέο» ηελ Σξίηε 24 Μαΐνπ
2016 θαη ψξα 9:30 ζην Ξελνδνρείν Athens Hilton (Αίζνπζα
Σεξςηρφξε) ζηελ Αζήλα. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:
ηει.:2115006000, θαμ: 2103222929, email: info@sev.org.gr,
site: www.sev.org.gr.

ν

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Αηηάιεηα ηεο Σνπξθίαο
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή
nd
ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο «2 Marble and Natural Stone Products
Fair 2016», ζηηο 26-29 Μαΐνπ 2016, ζην Antalya Expo Center. Σν
επηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξεία
θαιχπηνπλ ην θφζηνο ηνπ μελνδνρείνπ 4 ή 5 αζηέξσλ γηα 2
λχθηεο κε πξσηλφ, ην θφζηνο κεηαθνξάο απφ ην αεξνδξφκην
πξνο ην μελνδνρείν θαη απφ ην μελνδνρείν ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν
θαη αληηζηξφθσο θάζε κεξα. Δπηπιένλ δσξεάλ εηζηηήξην γηα ηελ
είζνδν ζηελ έθζεζε θαζψο θαη ρξήζε ηεο αίζνπζαο VIP Σνπ
εθζεζηαθνχ θέληξνπ γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο. Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
email:
fairs@etee.grθαη
visitors@etee.gr.
Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
ε

5 ΠΑΓΚΡΗΣΙΑ ΔΚΘΔΗ , Η ΜΔΓΑΛΗ ΤΝΑΝΣΗΗ
Πόιε: ηάδην Δηξήλεο θαη Φηιίαο
Ηκεξνκελία: 2-5 Ηνπλίνπ 2016
Δθζέκαηα: Πξντφληα, Γεχζεηο, Σνπξηζκφο, Πνιηηηζκφο
Πιεξνθνξίεο: ηει. 2810 213318, facebook: ΚΡΖΣΖ: Ζ Μεγάιε
πλάληεζε , site. www.pagritiaekthesi.gr.
ε

ΔΓΝΑΣΙΑ EXPO 2016- 8 ΓΔΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
Πόιε: Πηνιεκαΐδα, Γπηηθή Μαθεδνλία
Ηκεξνκελία: 08 Ηνπλίνπ - 13 Ηνπλίνπ 2016
Δθζέκαηα: ελέξγεηα, ηξφθηκα, θαηνηθία, ππεξεζίεο, αγξνηηθά,
κφδα
Πιεξνθνξίεο: ηει. 2463027265, θαμ: 2463027265, site:
http://www.espt.gr , www.egnatiaexpo.gr.

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΑΛΒΑΝΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηα Σίξαλα, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ
δειηίν γηα εηδήζεηο νηθνλνκηθνχ, εκπνξηθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ
ελδηαθέξνληνο κελφο Μαξηίνπ 2016. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηα Σίξαλα
(www.agora.mfa.gr/al51), email: ecocom-tirana@mfa.gr
ΑΡΜΔΝΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Δξεβάλ απέζηεηιε Δβδνκαδηαίν
Γειηίν Οηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ Αξκελίαο, γηα ηελ πεξίνδν
25/04/2016-6/05/2016.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γξαθείνπ
ΟΔΤ
ηεο
Διιάδαο
ζην
Δξεβάλ
(http://agora.mfa.gr/am54), email: ecocom-yerevan@mfa.gr ή
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr
ΙΑΠΩΝΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Σφθπν, καο ελεκεξψλεη φηη ζηε
δηεχζπλζε
www.japan-greece-business.gr/#!tokyo-2020olympic-games/c1bgn ππάξρεη ην αλαιπηηθφ πεξηερφκελν ηνπ
online επηρεηξεκαηηθνχ νδεγνχ γηα ηελ Ηαπσλία, φπσο επίζεο
θαη ζηελ ηζηνζειίδα www.agora.mfa.gr .
ΚΤΠΡΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Λεπθσζία, απέζηεηιε δειηίν
νηθνλνκηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο επηθαηξφηεηαο ηεο Κχπξνπ γηα
ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 15 Απξηιίνπ 2016.
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.

Γηεζλείο Δθζέζεηο
THE GARDEN SHOW & SPRING FESTIVAL
Πόιε: Βεξπηφο, Λίβαλνο
Ηκεξνκελία: 24-28 Μαΐνπ 2016
Δθζέκαηα: θπηά
Πιεξνθνξίεο: ηει: +9611480081, θαμ: +9611482876
MATCH 4 INDUSTRY BUSINESS MATCHING EVENT
Πόιε: Κνηδαειί, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 25 - 27Μαΐνπ 2016
Δθζέκαηα: νρήκαηα, κέηαιια θαη κεραλήκαηα, πιαζηηθά,
ειαζηηθά, ρεκηθά, δνκηθά πιηθά, ειεθηξηθά – ειεθηξνληθά,
ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο, θ.α.
Πιεξνθνξίεο: ηει: +90 262 323 08 56 , θαμ:+90262 325 55
68 , email: selanik@ekonomi.gov.grsite:
http://match4industry.com/en/
AFROPACKAGING
Πόιε: Κάηξν, Αίγππηνο
Ηκεξνκελία: 26-29 Μαΐνπ 2016
Δθζέκαηα: ζπζθεπαζία θαη επεμεξγαζία
Πιεξνθνξίεο: ηει: 210 8056205, e-mail: info3ek@otenet.gr
AFROFOODTECH
Πόιε: Κάηξν, Αίγππηνο
Ηκεξνκελία: 26-29 Μαΐνπ 2016
Δθζέκαηα: εμνπιηζκφ ηξνθίκσλ θαη αλαςπθηηθψλ, εμνπιηζκφ
επεμεξγαζίαο δαραξνπιαζηηθήο θαη αξηνπνηίαο θαη
βηνκεραλία ζπζηαηηθψλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ
Πιεξνθνξίεο: ηει: 210 8056205, e-mail: info3ek@otenet.gr
nd

2 MARBLE AND NATURAL STONES PRODUCTS
Πόιε: Αηηάιεηα, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 26-29 Μαΐνπ 2016
Δθζέκαηα: κάξκαξα, θπζηθά πεηξψκαηα, κεραλήκαηα θηι.
Πιεξνθνξίεο: ηει: 2117000264-7, e-mail: info@eteet.gr θαη
fairs@etee.gr
ε

49 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΑΛΓΔΡΙΟΤ
Πόιε: Αιγέξη, Αιγεξία
Ηκεξνκελία: 28 Μαΐνπ- 2 Ηνπλίνπ 2016
Δθζέκαηα: γεληθή έθζεζε
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.safex.dz/en/, ηει.: 0213 (0)
21210123 έσο 30, θαμ: 0213 (0) 21210540/ 21219600,
email: fia2016@safex.dz , dc@safex.dz , contact@safex.dz
TRADE EXHIBITION FOR POWER GENERATION,
ELECTRICITY, LIGHTING AND HVAC
Πόιε: Βεξπηφο, Λίβαλνο
Ηκεξνκελία: 31 Μαΐνπ - 3 Ηνπλίνπ 2016
Δθζέκαηα: ελέξγεηα, ειεθηξηζκφο
Πιεξνθνξίεο: ηει: +9615959111, θαμ: +9615959888,
email: info@ifpexpo.com , site: www.ifpexpo.com
ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΣΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Πόιε: Σχληδα, Σπλεζία
Ηκεξνκελία: 31 Μαΐνπ - 2 Ηνπλίνπ2016
Δθζέκαηα: πξντφληα γηα ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη
επηθνηλσληψλ
Πιεξνθνξίεο: ηει.: +216 71846635/ 71288411, θαμ: +216
71789518, site: www.agora.mfa.gr/tn114
CPHL- PHARMA PRODUCTS, PEOPLE & SOLUTION
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 1 - 3 Ηνπλίνπ 2016
Δθζέκαηα: Φαξκαθεπηηθά Πξντφληα, Μεραλήκαηα
Δξγαζηεξίσλ Αλάιπζεο, πζθεπαζία Φαξκάθσλ, Πξψηεο
Ύιεο, θιπ.
Πιεξνθνξίεο: ηει: 2117000264-7, θαμ: 2110127466, email: info@etee.gr, site: www.etee.gr,
http://www.cphi.com/istanbul/

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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27/05/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΗΟΣΟΠΗΚΩΝ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΩΝ». ΣΖΛ: 2310 381080
27/05/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ». ΣΖΛ: 2310 381080
27/05/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ « ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΩΝ ΟΤΡΟΛΟΓΗΑ». ΣΖΛ: 2310 381080
27/05/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΘΔΡΑΠΔΗΑ». ΣΖΛ: 2310 381080
27/05/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΡΑΜΜΑΣΩΝ». ΣΖΛ: 2310 381080

ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ
ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ
ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ
ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ
ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ

27/05/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΩΝ ΟΜΑΓΑ ΑΗΜΑΣΟ». ΣΖΛ: 2310381080
27/05/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
«ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΩΝ
ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ
ΤΛΗΚΩΝ».
ΣΖΛ:
2310381080
27/05/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΩΝ ΟΤΗΩΝ». ΣΖΛ: 2310 381080
27/05/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΩΝ ΚΑΗ ΚΗΑΓΡΑΦΗΚΩΝ ΟΤΗΩΝ».
ΣΖΛ:2310 381080
27/05/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ « ΤΚΔΤΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΓΥΤΖ». ΣΖΛ:2310381080
30/05/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ
Δ «ΔΡΓΟΛΑΒΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ
424 ΓΝΔ». ΣΖΛ: 2310 381080
31/05/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΣΤΠΩΝ ΦΩΣΟΣΤΠΗΩΝ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΩΝ
ΦΩΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΩΝ , ΒΗΒΛΗΟΓΔΗΩΝ ΠΗΡΑΛ ΚΑΗ ΘΔΡΜΟΚΟΛΛΖΔΩΝ».
ΣΖΛ: 2313 313141
03/06/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗA «ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ». ΣΖΛ 2310381080
03/06/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ». ΣΖΛ: 2310 381080
06/06/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΔΗΓΩΝ
ΔΣΗΑΖ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ».ΣΖΛ:2313317511
07/06/2016 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
«ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΤΟ ΑΗΘΟΤΩΝ ΑΚΡΟΑΣΖΡΗΩΝ Δ ΓΗΑΘΔΗΜΟΤ
ΥΩΡΟΤ ΣΟΤ ΗΟΓΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΦΔΣΔΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ. ΦΑΖ Α : ΠΡΟΘΖΚΖ
ΑΗΘΟΤΑ ΑΚΡΟΑΣΖΡΗΟΤ ΠΡΟ ΟΓΟ ΛΟΤΚΑΡΔΩ». ΣΖΛ:210 5272214
14/06/2016 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
«ΑΝΑΠΛΑΔΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΗ ΝΖΗΓΩΝ Σ.Π». ΣΖΛ : 2313318382

ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ
ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ
ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ
ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ
ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ
ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ
ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΚΣΗΡΗΑΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ Α.Δ.

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

.
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.

