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Καηαηέζεθε ε αγσγή
θηλεηνπνηήζεηο ζηνλ ΟΛΘ

ησλ

θνξέσλ

γηα

ηηο

ηελ θαηάζεζε αγσγήο πξνθεηκέλνπ λα θεξπρζνχλ παξάλνκεο
θαη θαηαρξεζηηθέο νη επαλαιακβαλφκελεο απεξγηαθέο
θηλεηνπνηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ΟΛΘ πξνρψξεζαλ
επηρεηξεκαηηθνί θνξείο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. πγθεθξηκέλα
ε αγσγή κε ηελ νπνία, δεηείηαη λα «θεξπρζνχλ άθπξεο, σο
παξάλνκεο θαη θαηαρξεζηηθέο νη απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο κε
ηε κνξθή 48σξσλ επαλαιακβαλφκελσλ απεξγηψλ θαη απνρήο
απφ ηελ εξγαζία αββάηνπ θαη Κπξηαθήο, πνπ θήξπμαλ νη
ελαγφκελεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο απφ ηελ 26-5-2016 θαη
ζπκκεηέρνπλ νη εξγαδφκελνη – κέιε ηνπο, ζηνλ Οξγαληζκφ
Ληκέλνο
Θεζζαινλίθεο»
θαηαηέζεθε
ζην
Μνλνκειέο
Πξσηνδηθείν Πεηξαηά (δηαδηθαζία εξγαηηθψλ δηαθνξψλ).
εκεηψλεηαη φηη ε δηθάζηκνο νξίζηεθε γηα ηελ Σξίηε 28 Ηνπλίνπ.
Δλάγνληεο είλαη ην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην, ην
Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην, ην Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην
Θεζζαινλίθεο, ηα Δπηκειεηήξηα: Ζκαζίαο, Κηιθίο, Πέιιαο,
Πηεξίαο, εξξψλ θαη Υαιθηδηθήο θαη ν χλδεζκνο Βηνκεραληψλ
Βνξείνπ Διιάδαο, ν χλδεζκνο Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδαο,
ν Δκπνξηθφο χιινγνο Θεζζαινλίθεο, ν χιινγνο Ναπηηθψλ
Πξαθηφξσλ Θεζζαινλίθεο, ν χιινγνο Δθηεισληζηψλ
Θεζζαινλίθεο, ε Έλσζε Κνλζεξβνπνηψλ Διιάδαο θαζψο θαη
επηρεηξήζεηο – κέιε ησλ πξναλαθεξζέλησλ θνξέσλ πνπ έρνπλ
πιεγεί απφ ηηο ζπλερηδφκελεο απεξγίεο.
Ζ αγσγή ζηξέθεηαη θαηά ηεο Οκνζπνλδίαο Τπαιιήισλ
Ληκαληψλ Διιάδαο, ηεο Οκνζπνλδίαο Φνξηνεθθνξησηψλ
Διιάδαο, ηνπ πιιφγνπ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ ΟΛΘ, ηνπ
πιιφγνπ Τπαιιήισλ ΟΛΘ ΑΔ, ηνπ σκαηείνπ Υεηξηζηψλ –
Οδεγψλ Μεραλεκάησλ ΟΛΘ ΑΔ, ηνπ σκαηείνπ Ληκελεξγαηψλ
ΟΛΘ, ηνπ σκαηείνπ Τπαιιήισλ Παξαιαβήο θαη Παξάδνζεο
Δκπνξεπκάησλ θαζψο θαη θαηά ηνπ πλδέζκνπ Αξρηεξγαηψλ –
Δπνπηψλ ΟΛΘ.
Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ αγσγή «νη απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο
ησλ αληίδηθσλ, έρνπλ ‘λεθξψζεη’ θάζε δξαζηεξηφηεηα ζην ιηκάλη
ηεο Θεζζαινλίθεο. Οη επηρεηξήζεηο (ελάγνπζεο θαη φρη κφλν) δελ
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εμάγνπλ ηα πξντφληα ηνπο, λα
δεζκεπηνχλ γηα ρξφλνπο παξάδνζεο, κε ζπλέπεηα λα
κεηψλνληαη νη πσιήζεηο ηνπο. πλεπεία ηεο κείσζεο απηήο
δεκηνπξγείηαη ζηνθ πξντφλησλ κε άκεζν θαη κε αλαζηξέςηκν
ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο».
Ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ αγσγή, γίλεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ΟΛΘ
ΑΔ είλαη δεκφζηα επηρείξεζε δεκφζηνπ ραξαθηήξα θαη θνηλήο
σθέιεηαο.
«Ζ ιεηηνπξγία ηεο νπνίαο έρεη δσηηθή ζεκαζίαο γηα ηελ
εμππεξέηεζε βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, σο
επηρείξεζε
θνξηνεθθνξηψζεσο
θαη
απνζεθεχζεσο
εκπνξεπκάησλ ζην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο, θαηά ηελ έλλνηα
ηνπ άξζξνπ 19 παξ. 2 εδ. ε ηνπ Ν. 1264/1982. Γξαζηεξηφηεηα
θαη απνζηνιή ηεο εηαηξείαο είλαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ιηκέλνο
Θεζζαινλίθεο θαη ηδίσο ε απξφζθνπηε δηελέξγεηα φισλ ησλ
θνξηνεθθνξησηηθψλ εξγαζηψλ θαη εξγαζηψλ απνζεθεχζεσο
εκπνξεπκάησλ ζην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο» επηζεκαίλεηαη
ζηελ αγσγή.
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ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ
ε
πκκεηνρή Β.Δ.Θ. ζηελ 81 Γηεζλή Έθζεζε
Θεζζαινλίθεο
Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο ζα ζπκκεηέρεη
ε
ζηελ 81 Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί απφ 10 έσο 18 επηεκβξίνπ 2016,
δηνξγαλψλνληαο νκαδηθή ζπκκεηνρή γηα ηηο επηρεηξήζεηοκέιε
ηνπ.
Οη
επηρεηξήζεηο-κέιε
ηνπ
Βηνηερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ, ζα
βξίζθνληαη ζην πεξίπηεξν 13 κε ηδηαίηεξν stand θαη ζα
ηχρνπλ:
1.Σεο εμαηξεηηθήο εθπησηηθήο ηηκήο 80€/κ2 πιένλ ΦΠΑ,
αληί γηα 129€/κ2 πιένλ ΦΠΑ, ηηκή ηηκνθαηαιφγνπ ζε stand
κε ην βαζηθφ εμνπιηζκφ, αιιά θαη ηεο επηδφηεζεο ηνπ 50%
ελφο stand έσο 12 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ [πνπ ζα δηαζέηεη
ην βαζηθφ εμνπιηζκφ] απφ ην Δπηκειεηήξην,
Ή 2.Σεο εμαηξεηηθήο εθπησηηθήο ηηκήο 63€/κ2 πιένλ ΦΠΑ,
αληί 110€/κ2 πιένλ ΦΠΑ, ηηκή ηηκνθαηαιφγνπ ζε stand
ρσξίο εμνπιηζκφ, αιιά θαη ηεο επηδφηεζεο ηνπ 50% stand
έσο 16 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ (ίρλνπο εδάθνπο, ρσξίο
εμνπιηζκφ) απφ ην Δπηκειεηήξην.
ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα
λα δηαζέηνπλ ηα πξντφληα ηνπο πξνο πψιεζε ζην ρψξν ηεο
έθζεζεο κε ηελ πξνυπφζεζε λα ηεξήζνπλ φιεο ηηο
πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ λφκν θαη ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ
ηεο ΓΔΘ πξνυπνζέζεηο.
Πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο
Πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο
ησλ εηαηξηψλ πνπ ζα είλαη εθζέηεο ζην ΠΔΡΗΠΣΔΡΟ ηνπ
Β.Δ.Θ., ζηελ νπνία ζα ηεξεζεί απζηεξά ε ζεηξά
πξνηεξαηφηεηαο, είλαη:
 ε επηρείξεζε λα είλαη κέινο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ
 λα έρεη εμνθιεζεί ε ζπλδξνκή ηνπ έηνπο 2016
 λα ζπκπιεξσζεί ε δήισζε ζπκκεηνρήο ζην Β.Δ.Θ.
 λα γίλεη θαηάζεζε ζε ινγαξηαζκφ ηεο
ΓΔΘHELEXPO A.E. ηνπ ππφινηπνπ πνζνχ [πέξαλ ηεο
επηδφηεζεο] πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζπκκεηνρή ησλ
επηρεηξήζεσλ
 λα απνζηαιεί αληίγξαθν ηνπ θαηαζεηεξίνπ ηνπ
πνζνχ ζπκκεηνρήο ζην Β.Δ.Θ. [ην νπνίν ζα
απνηειεί
απνδεηθηηθφ
πξνηεξαηφηεηαο
ζπκκεηνρήο]
 λα απνζηαιεί ζπκπιεξσκέλν ζηε ΓΔΘ-HELEXPO
ην έληππν εθζεκάησλ, γηα ηε ζσζηή εγγξαθή ηεο
επηρείξεζεο ζηνλ ειεθηξνληθφ θαηάινγν ηεο
Έθζεζεο.
εκεηψλνπκε φηη ην ΒΔΘ ζα επηδνηήζεη ηηο πξψηεο
ζαξάληα (40) επηρεηξήζεηο-κέιε ηνπ πνπ ζα δειψζνπλ
ζπκκεηνρή.
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. Γειψζεηο ζπκκεηνρήο ζα
γίλνληαη δεθηέο κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή, 8 Ηνπιίνπ 2016.

Δπηηπρεκέλνο Δπηρεηξεκαηίαο ζε κηα Δληαία Φεθηαθή
Αγνξά
Ζ Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο (ΚΔΔΔ)
ιεηηνπξγψληαο κε γλψκνλα ηελ ελίζρπζε ησλ ειιεληθψλ
επηρεηξήζεσλ θαη γεληθφηεξα θάζε παξαγσγηθνχ θιάδνπ ηεο
νηθνλνκίαο, κεξηκλά, κέζσ ησλ Δπηκειεηεξίσλ, γηα ηελ παξνρή
πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηηο επηρεηξήζεηο –
κέιε ηνπο. Δηδηθφηεξα κε ηελ ΚΤΑ 23204/13-7-2015 (ΦΔΚ 1475/147-2015), ε νπνία νξίδεη ηελ ΚΔΔΔ σο "αξρή εγγξαθήο" θαη ηα
θαηά ηφπνπο Δπηκειεηήξηα "σο εληεηαικέλα γξαθεία",
πξνζθέξεη ζηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα, ηελ δπλαηφηεηα
εγγξαθήο - ηαπηνπνίεζεο θαη ελεξγνπνίεζεο ηεο ςεθηαθήο
ππνγξαθήο λέαο γελληάο. Ζ ππεξεζία απηή απνηειεί κία
εμαηξεηηθά
ζεκαληηθή
πξνζπάζεηα
αλαβάζκηζεο
θαη
εθζπγρξνληζκνχ ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ νη
Δπηκειεηεξηαθνί Φνξείο ηεο ρψξαο ζηα κέιε ηνπο, γηα ηελ
πξνψζεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη
ηεο ειεθηξνληθήο έθδνζεο θαη δηαθίλεζεο ησλ εγγξάθσλ κέζσ ηεο
εθαξκνγήο θαη ρξήζεο ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ, ζέηνληαο σο ζηφρν
λα απνηειέζεη παξάδεηγκα βέιηηζηεο πξαθηηθήο ζε επξσπατθφ
επίπεδν. Φεθηαθή Τπνγξαθή ζε 5 Κηλήζεηο: 1)Τπνβνιή
ειεθηξνληθήο
αίηεζεο ζην site ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ
(www.veth.gov.gr γηα ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο)
θαη δεκηνπξγία πξνζσπηθνχ ινγαξηαζκνχ ζηελ Δζληθή Πχιε
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Ermis (www.ermis.gov.gr) ρξεζηκνπνηψληαο
ηνπο θσδηθνχοTAXISnet θαη ειεθηξνληθή επηινγή έθδνζεο
ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ. 2)Έιεγρνο απφ ην νηθείν Δπηκειεηήξην
εγγξαθήο ηεο εηαηξείαο, πνπ εθπξνζσπεί ν αηηψλ. 3)Πιεξσκή ηνπ
θφζηνπο απφθηεζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ςεθηαθήο ππνγξαθήο,
κέζσ ηνπ δηαηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ΓΗΑ. 4)Μεηάβαζε ζην
Δπηκειεηήξην γηα ηελ ππνβνιή Αίηεζεο – Τπεχζπλεο Γήισζεο γηα
ηελ έθδνζε ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη ηελ έγθξηζε ηνπ
αηηήκαηνο. 5) Έθδνζε ησλ ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ απφ εηδηθφ
ππνινγηζηή ηνπ Δπηκειεηεξίνπ κέζσ ηεο πχιεο Ermis.Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: Σκήκα Θεκάησλ Μεηαπνίεζεο θαη
Τπεξεζηψλ – ηαηηζηηθήο, Δξεπλψλ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ ΒΔΘ,
ηει. 2310241383, email: sme-industry@veth.gov..gr.

πλεξγαζία ηνπ ΒΔΘ κε ην Διιελν-Σνπξθηθφ Δκπνξηθφ
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.

Γηνξγάλσζε εκηλαξίσλ Τγηεηλήο
θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ απφ 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 : 2310241383 θαη ζην email: sme-industry@veth.gov.gr.

Πξφζθιεζε ζε Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο
Σν Αξαβν-Διιεληθφ
Δπηκειεηήξην Δκπνξίνπ θαη
Αλαπηχμεσο αλαγλσξίδνληαο ηελ ζεκαζία ηεο κεηαθνξάο
γλψζεο ζηελ νηθνλνκηθή επξσζηία θαη βηψζηκε αλάπηπμε
αλαθνίλσζε ηελ πξσηνβνπιία πνπ πήξε ζρεηηθά κε ηελ
κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο ζηνλ Αξαβηθφ θφζκν απφ ηηο
ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα έιζνπλ ζε
επαθή κε ηα ελδηαθεξφκελα κέιε ζηηο αξαβηθέο ρψξεο γηα
ηελ πινπνίεζε ζρεηηθψλ έξγσλ ζε φινπο ηνπο
επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο. Ζ πξσηνβνπιία απηή είλαη
ζρεδηαζκέλε γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ κειψλ θαη ηεο
ειιεληθήο θαη αξαβηθήο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο κε
ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ησλ ήδε πθηζηάκελσλ θαη ηελ
δεκηνπξγία λέσλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ Αξάβσλ –
Διιήλσλ. Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ
ηελ θφξκα εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη λα ηελ
απνζηείινπλ ειεθηξνληθά κέρξη 18 Ηνπιίνπ 2016.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2106711210, email:
chamber@arabgreekchamber.gr .

Καηαζθεπέο απφ θπξφδεκα

εκηλάξηα .Ο.Λ.Ν.Θ

Σν Γ.. ηεο ΔΠΔ θαη ε Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ δηνξγαλψλεη ην
Παλειιήλην πλέδξην θπξνδέκαηνο κε ηίηιν: «Καηαζθεπέο απφ
θπξφδεκα» ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην Ννέκβξην ζηε
Θεζζαινλίθε. Σν θφζηνο ζπλδξνκήο ζην ζπλέδξην αλέξρεηαη ζηα
100 € αλά άηνκν θαη ζα πξέπεη λα πιεξσζεί ε ζπλδξνκή κέρξη ηηο
30/07/2016. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ ηει.:
2310476081-4, θαμ: 2310476085 , ΤΕΕ/ΤΚΜ ηει.: 2310883170 ,
θαμ: 2310883160 , e-mail: vretta@itsak.gr , mitraka@central.tee.gr.

Ο
χιινγνο
Οηθνλνκνιφγσλ
Λνγηζηψλ
Ννκνχ
Θεζζαινλίθεο, ζε ζπλεξγαζία κε εμεηδηθεπκέλν θέληξν
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, δηνξγαλψλεη ζεκηλάξηα: Γηα
ηελ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα Σξνθίκσλ – ΔΦΔΣ θαη γηα
ηελ άζθεζε θαζεθφλησλ ηνπ Σερληθνχ Αζθαιείαο. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε
ηε γξακκαηεία ηνπ πιιφγνπ (10:00-16:00), ηει: 2310513875,θαμ: 2310-534463.

Γεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ ν Νένο Αλαπηπμηαθφο Νφκνο
Γεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 117/η.Α΄/22.06.2016 ν Νφκνο 4399/2016 «Θεζκηθφ Πιαίζην γηα ηε χζηαζε Καζεζηψησλ Δληζρχζεσλ
Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή θαη Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε ηεο Υψξαο – χζηαζε Αλαπηπμηαθνχ πκβνπιίνπ θαη άιιεο
δηαηάμεηο».

Εεηήζεηο πλεξγαζίαο

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ EΚΘΔΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ & ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ
ΓΖΜΟΤ Η.Π. ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ
Πφιε: Ληκάλη Μεζνινγγίνπ, Αηησιναθαξλαλία
Ζκεξνκελία:8 - 11 Ηνπιίνπ 2016
Δθζέκαηα: ηνπηθά πξντφληα θαη επηρεηξήζεηο, ηνπξηζκφο,
θαηλνηνκία
Πιεξνθνξίεο: ηει.:2631025561, θηλ.: 6972641000, email:
expomes2016@gmail.com.
Ζ

51 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΔΚΘΔΖ ΥΔΗΡΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΡΔΜΑΣΖ
Πφιε: Κξεκαζηή, Ρφδνο
Ζκεξνκελία:12-23 Απγνχζηνπ 2016
Δθζέκαηα: ρεηξνηερληθά θαη αγξνηηθά πξντφληα (Διαηφιαδν,
θξαζί, κειηζζνθνκηθά, γαιαθηνθνκηθά, ηνπηθά παξαδνζηαθά
πξντφληα, βφηαλα, αιιαληηθά, παξαδνζηαθά δπκαξηθά, άιεπξα,
ρεηξνηερλήκαηα θαη γιππηά.
Πιεξνθνξίεο: ηει.: 2109610135, θαμ: 2103644285, email:
info@kremasti-expo.gr, www.kremasti-expo.gr.

Γηεζλείο Δθζέζεηο
Ζ

31 ΓΗΔΘΝΖ EΚΘΔΖ ΠΑΗΓΗΚΑ ΒΡΔΦΗΚΑ ΚΑΗ ΜΖΣΡΟΣΖΣΑ
Πφιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 27 - 30 Ηνπιίνπ 2016
Δθζέκαηα: παηδηθά, βξεθηθά, κεηξφηεηα
Πιεξνθνξίεο: site: www.istanbulkidsfashion.com/?lng=en.
TEXTILE ACCESSORIES TREND AND INNOVATION EVENT
Πφιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 23 Απγνχζηνπ 2016
Δθζέκαηα: πθαζκάηηλα αμεζνπάξ
Πιεξνθνξίεο: ηει.: 0212 4381296-97, θαμ: 02124381298,
email: kysd@kysd.org.tr , site: http://trendinovasyon.com
TENDENCE - ΓΗΔΘΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ EΚΘΔΖ
ΓΗΑΚΟΜΖΖ & ΔΗΓΧΝ ΓΧΡΟΤ
Πφιε: Φξαλθθνχξηε , Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 27 – 30 Απγνχζηνπ2016
Δθζέκαηα: θαηαλαισηηθά αγαζά ζηνλ ηνκέα θαηνηθίαο & δψξνπ
Πιεξνθνξίεο: ηει. 2106090525, θαμ: 210 6090527, email:
info-messe@travel4fairs.gr , site:
http://www.messefrankfurt.gr/mini/233/213.
ΔΚΘΔΖ ΓΟΜΗΚΧΝ
Πφιε: Σνπξθκεληζηάλ, Κεληξηθή Αζία
Ζκεξνκελία: 27 Απγνχζηνπ 2016
Δθζέκαηα: δνκηθά πιηθά, κεραλήκαηα θαη εξγαιεία ρεηξφο,
νηθνδνκηθά πιηθά θαη ηερλνινγίεο, θ.α.
Πιεξνθνξίεο: +902122726162, θαμ:+902123550753,
email:info@turkmenconstruction.com.

ΒΟΝΗΑ - ΔΡΕΔΓΟΒΗΝΖ
Πφιε: Lukavac/75300
Δηαηξεία: Ligamont d.o.o Lukavac
Σειέθσλν: +38735555692, 35553563
Φαμ: +38735555694
Ηζηνζειίδα: http://www.ligamont.com
E-Mail: ligament@bih.net.ba
Κχξηεο
Γξαζηεξηφηεηεο:
Δηδηθά
πθάζκαηα,
πθαληηθέο θνπλησηέο επηθάλεηεο, δαληέιεο, είδε
επίζηξσζεο,
είδε
ηαηληφπιεθηεο,
θεληήκαηα.
Αλαδεηάεη αμηφπηζην ζπλεξγάηε – πξνκεζεπηή
πθάζκαηνο PP Spunbond αληηζηαηηθφ (Polypropylene
and Polyester spunbond antistatic material) απφ ηελ
ρψξα καο.

Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή ζηελ Αζηάλα ηνπ Καδαθζηάλ
Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο
ελεκεξψλεη φηη ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ππφ ηνλ
Τθππνπξγφ θ. Γεκήηξε Μάξδα δηνξγαλψλεη Δπηρεηξεκαηηθή
Απνζηνιή ζηελ Αζηάλα ηνπ Καδαθζηάλ ζηηο 26- 27
εο
επηεκβξίνπ 2016 κε ηελ επθαηξία ηεο ζχγθιεζεο ηεο 3
πλφδνπ Μεηθηήο Γηυπνπξγηθήο Δπηηξνπήο ΔιιάδαοΚαδαθζηάλ ζηελ νπνία κεηαμχ άιισλ ζα ζπδεηεζνχλ ζέκαηα
νηθνλνκηθήο θαη εκπνξηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ δχν ρσξψλ.
Όζεο επηρεηξήζεηο κέιε ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ
ζηελ
απνζηνιή
παξαθαινχληαη
λα
απνζηείινπλ
ζπκπιεξσκέλε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηηο ειεθηξνληθέο
ε
δηεπζχλζεηο b08@mfa.gr θαη sbb@mfa.gr κέρξη ηελ 8
Ηνπιίνπ 2016.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2103682766-5, email:
b08@mfa.gr.
Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή ζηελ Κνξέα
ην πιαίζην ηνπ θνηλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο EU Gateway to
Korea, δηνξγαλψλεηαη επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή πξντφλησλ
βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο απφ 31/10/16 έσο 4/11/16 κε
ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε κηθξνκεζαίσλ επξσπατθψλ
επηρεηξήζεσλ κε ζθνπφ λα πξνσζήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο
ζηελ αλαπηπζζφκελε θνξεάηηθε βηνινγηθή αγνξά. Τπνβνιή
αηηήζεσλ κέρξη ηηο 15/07/2016.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: +8227548292, θαμ:
+8227548293,
email:
ecocom-seoul@mfa.gr
,
site:https://www.eugateaway.eu/sites/default/files/public/imce/interimfiles/organic-food-beverage-business-mission-korea-octnov2016-info.pdf
, https://www.eu-gateaway.eu/pressmedia/news/market-insight-processed-organic-foodbeverage-korea

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΒΔΛΓΗΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηηο Βξπμέιιεο, απέζηεηιε Δπηρεηξεκαηηθφ Οδεγφ
Βειγίνπ 2016 .
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηηο
Βξπμέιιεο (www.agora.mfa.gr/be58 ), email: ecocom-brussels@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr .
ΛΟΒΔΝΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Ληνπκπιηάλα, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ ζρεηηθά κε
ηελ εμέιημε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζηε ινβελία θαηά ηελ πεξίνδν 2005-2015. ην ζπλεκκέλν ζεκείσκα παξαηίζεηαη ε δηαρξνληθή
πνξεία ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζε ζρέζε θαη κε ηελ εμέιημε ησλ αληίζηνηρσλ εηζαγσγψλ ζηηο θαηεγνξίεο ηνπο (ζηνηρεία ηεο
ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο ινβελίαο), ζε πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα πνπ εθπνλήζεθαλ απφ ην γξαθείν ΟΔΤ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηε
Ληνπκπιηάλα ( www.agora.mfa.gr/si108) , email: grecom.slovenia@siol.net ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr.

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα
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04/07/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
«ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΚΖΠΟΤ».ΣΖΛ: 2313
318373
04/07/2016 ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ «ΚΑΣΑΚΔΤΖ 4 ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΥΑΡΩΝ
ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΩΝ ΛΑΓΚΑΓΗΚΗΩΝ». ΣΖΛ: 2310 370132
04/07/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
«ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΚΖΠΟΤ». ΣΖΛ: 2313
317546
07/07/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΑΚΟΗΑΣΡΗΚΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ». ΣΖΛ: 2321 3 51296
08/07/2016 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΟΦΣΩΝ ΤΡΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΝΤΣΔΡΗΩΝ. ΣΖΛ.26953
60606
08/07/2016 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΘΔΣΖΡΩΝ. ΣΖΛ.26953 60606
08/07/2016 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΩΝ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. ΣΖΛ.26953
60606
08/07/2016 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ. ΣΖΛ.26953
60606
08/07/2016 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ «ΒΗΒΛΗΟΓΔΗΑ ΚΑΗ
ΑΝΑΒΗΒΛΗΟΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΣΖΡΖΣΔΟΤ ΑΡΥΔΗΟΤ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΗΚΔΗΟΤ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ». ΣΖΛ:2310 515960
08/07/2016 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΗΝΖΣΩΝ
ΚΑΗ ΣΑΘΔΡΩΝ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΗΚΔΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ». ΣΖΛ:2310515960
08/07/2016 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
«ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ
ΤΛΗΚΩΝ
ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ».ΣΖΛ:26953 60606
08/07/2016 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ « ΔΗΓΩΝ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ» .ΣΖΛ:
26953 60606
08/07/2016 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΚΑΘΔΣΖΡΩΝ» .ΣΖΛ: 26953 60606
12/07/2016 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΓΗΑΦΟΡΟΤ».ΣΖΛ:26953
60606
13/07/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΓΡΑΦΗΚΖ
ΤΛΖ ΚΑΗ ΦΩΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΗΚΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΩΝ
ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ». ΣΖΛ: 213 2030136
14/07/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
«ΔΚΣΤΠΩΖ ΚΑΗ ΒΗΒΛΗΟΓΔΣΖΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΔΝΣΤΠΩΝ ΚΑΗ
ΔΓΓΡΑΦΩΝ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ». ΣΖΛ: 213 2030136

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΤΠΑΣΖ ΑΡΜΟΣΔΗΑ Ο.Ζ.Δ. ΣΖΝ
ΑΘΖΝΑ
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΡΡΩΝ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
"ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ"
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
"ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ"
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
"ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ"
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
"ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ"
ΠΡΩΣΟΓΗΚΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΠΡΟΣΩΓΗΚΔΗΟ ΘΑΛΟΝΗΚΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
«ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ»
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
«ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ»
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ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ
ΓΖΜΟ ΗΛΗΟΤ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ
ΓΖΜΟ ΗΛΗΟΤ

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

Σελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα πνπ πξνζθέξεη Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθνχ πλεγφξνπ ηνπ Βηνηέρλε ζην
www.bizhelp.gr γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα αληηκεησπίδεηε κε Γεκφζηα Τπεξεζία ή ζέιεηε λα
ππνβάιιεηε νπνηνδήπνηε εξψηεκα.

Σελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα πνπ πξνζθέξεη Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Γηθηχσζεο b2bmall ή ζην
www.b2bmall.eu, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλεζηε θαη λα πξνκεζεχεζηε πξντφληα κειψλ ηνπ
επηκειεηεξίνπ.

