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ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Εισαγωγή κειμένου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ατέλειωτες ουρές από τροχαίο στην
Περιφερειακή της Θεσσαλονίκης
15/1/2014 15:19

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

«Ο κύριος Βερντού» στην κινηματογραφική
λέσχη της ΕΡΤ3
15/1/2014 15:08

ΣΙΝΕΜΑ

Σεμινάριο για τα ΜΜΕ κατά της ξενοφοβίας
15/1/2014 14:57

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σπιρομετρήσεις για καπνιστές από το Δ.
Θεσσαλονίκης
15/1/2014 14:40

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πακιστάν: 19 μαθητές σκοτώθηκαν σε
τροχαίο
15/1/2014 14:09

Την ίδρυση «Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας», το οποίο θα αναφέρεται απευθείας στον
Πρωθυπουργ ό της χώρας και θα λειτουργ εί σύμφωνα με το γ αλλικό πρότυπο, πρότεινε σήμερα ο
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος με επιστολή του προς τον υπουργ ό Ανάπτυξης Κωστή

ΚΟΣΜΟΣ

ΥΜΑΘ: Επενδυτικά σχέδια 1,7 δισ. στη
Βόρεια Ελλάδα
15/1/2014 13:55

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Χατζηδάκη.

Skoda Ξάνθη: Να πάτε στο... «Dancing with
the stars»!

Βασική αποστολή του Συμβουλίου θα είναι η υποβοήθηση της εγ χώριας παραγ ωγ ικής βάσης γ ια

15/1/2014 13:41

την παραγ ωγ ή νέων προϊόντων και το άνοιγ μα διεθνών αγ ορών.

ΣΠΟΡ

Σύμφωνα με τον ΣΒΒΕ, το «Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας» θα πρέπει να λειτουργ εί ως το

ΔΟΕ: Ανούσια και προκλητική η πρόταση της
«λευκής εβδομάδας»

ανώτατο γ νωμοδοτικό όργ ανο της πολιτείας γ ια μέτρα και πολιτικές βελτίωσης της

15/1/2014 13:27

ανταγ ωνιστικότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων της χώρας μας.
Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:
Αξιότιμε Κύριε Υπουργ έ,

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καβάλα: Είχε στο σπίτι του ολόκληρο
οπλοστάσιο!
15/1/2014 13:12

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

Ερχεται το… γυναικείο viagra!

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, θεωρεί ότι η έξοδος της χώρας απ΄ την κρίση

15/1/2014 12:55

ταυτίζεται με την έμπρακτη υποστήριξη της εγ χώριας βιομηχανίας και οφείλει να έχει ως κύριο

Νέα προκήρυξη για τις δολοφονίες στο Νέο
Ηράκλειο

άξονα ανάκαμψης την παραγ ωγ ή νέων ή/και βελτιωμένων προϊόντων.
Στο πλαίσιο μιας νέας προσέγ γ ισης γ ια την υποστήριξη της μεταποίησης, ο ΣΒΒΕ προτείνει τη

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

15/1/2014 12:43

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

θα αναφέρεται απευθείας στον Πρωθυπουργ ό της χώρας. Το «Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας»

Απήγαγαν γνωστό επιχειρηματία Συναγερμός στην αστυνομία

προτείνουμε να είναι το ανώτατο γ νωμοδοτικό όργ ανο της πολιτείας γ ια κάθε θέμα σχετικό με

15/1/2014 12:30

δημιουργ ία «Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας» υπό την Προεδρεία του Υπουργ ού Ανάπτυξης, που

τη βελτίωση της ανταγ ωνιστικότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων της χώρας μας.
Πιστεύουμε απόλυτα ότι το «Συμβούλιο» μπορεί να λειτουργ ήσει αποτελεσματικά σε πλαίσιο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαδικτυακή εκστρατεία κατά του καρκίνου
του τραχήλου της μήτρας

συστηματικής παρακολούθησης και αξιολόγ ησης δράσεων και πολιτικών γ ια τη βιομηχανία, γ ια τη

15/1/2014 12:28

χάραξη βιομηχανικής πολιτικής, με εργ αλείο την ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων
της βιομηχανίας, και τελικό στόχο την ανάδειξη ρεαλιστικών μέτρων και στρατηγ ικών γ ια τη

Λάρισα: Δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα λόγω
αιθαλομίχλης

θετική προσαρμογ ή των πολιτικών ενίσχυσης της μεταποιητικής δραστηριότητας στις διεθνείς

15/1/2014 12:19

εξελίξεις.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο έντονα αβέβαιο, αλλά άκρως ανταγ ωνιστικό περιβάλλον, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης,

Υπόθεση υπεξαίρεσης: Ξεκινά η δίκη
Παπαγεωργόπουλου στο Εφετείο

δεν υπάρχουν περιθώρια γ ια ολιγ ωρίες στην προσπάθεια ανάπτυξης αποτελεσματικού κοινωνικού

15/1/2014 12:09

διαλόγ ου, με αντικείμενο την έξοδο της βιομηχανίας απ΄ την κρίση. Γι’ αυτό θεωρούμε ότι θα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μεσολόγγι: Νεκρός 22χρονος από πυρά
φίλου του

πρέπει να θεσμοθετηθεί και να λειτουργ ήσει άμεσα το «Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας»,
υιοθετώντας ως πρότυπό του, προσαρμοσμένο βεβαίως στα ελληνικά δεδομένα, το αντίστοιχο
Γαλλικό μοντέλο.
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Στις ΗΠΑ την Πέμπτη ο Ευ. Βενιζέλος Συναντάται με τον Τζον Κέρι
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Νέα εργαστήρια στην Παραμυθούπολη στην
Ευκαρπία
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Σχετικά: ΣΒΒΕ βιομηχανία υπουργ είο Ανάπτυξης και Υποδομών
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βαγδάτη: Εσπειραν το θάνατο σε κηδεία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

15/1/2014 11:29

Χάνει και το Χρηματιστηριακό Κέντρο η Θεσσαλονίκη…

ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Ομαδικός βιασμός τουρίστριας από τη
Δανία

Καλύτερες ημέρες αναμένει η εγχώρια εξορυκτική βιομηχανία το 2014

15/1/2014 11:21

Προστασία πρώτης κατοικίας με αντικειμενική ως 200.000 ευρώ

ΚΟΣΜΟΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Στη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα το νομοσχέδιο για το Επενδυτικό Ταμείο
ΣΒΒΕ: Αβέβαιο το μέλλον της χώρας χωρίς ανάπτυξη της βιομηχανίας
Τρέχει να καλύψει το χαμένο έδαφος η Ζώνη Καινοτομίας

ΑΤΖΕΝΤΑ

ΑΕΙ: Οδηγίες για το τελευταίο 24ωρο απογραφής των διοικητικών

Ημερήσιο δελτίο

Δ. Μπακατσέλος: Είμαστε στο ζενίθ της κρίσης...

Νοσοκομεία
Φαρμακεία

ΣΒΒΕ: Στην παραγωγική βάση να πάει το 80% των πόρων του νέου ΕΣΠΑ

Κινηματογράφοι

Στους «κόλπους» του ΣΒΒΕ ετοιμάζεται να εισέλθει η Media Markt

Θέατρα
Μουσεία
ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΥΠΟΙΚ: 22 δισ. ευρώ βγήκαν από την
Ελλάδα το 2009 - 2011
15/1/2014 09:01

ΣΥΡΙΖΑ: Ποιο πλεόνασμα; Ελλειμμα 1,5
δισ.ευρώ!
14/1/2014 20:39

Σταϊκούρας: Πρωτογενές πλεόνασμα 691
εκατ. ευρώ
14/1/2014 18:43

Ryanair: Με 10 πτήσεις την ημέρα η
σύνδεση Θεσσαλονίκης - Αθήνας
14/1/2014 14:21

ΣΔΟΕ: 266 εντολές ελέγχου για τη λίστα
Λαγκάρντ
14/1/2014 12:08

Δωρεάν υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις και
το 2014 από τον ΣΕΘ
14/1/2014 11:02

Χαρακόπουλος: Παραμένουν στον ΟΓΑ οι
αγρότες με βιβλία εσόδων-εξόδων
14/1/2014 00:16

«Παράθυρο» Στουρνάρα για μείωση του
φόρου στα καύσιμα
13/1/2014 23:43

Στην βρετανική BP το πετρέλαιο του Πρίνου
Καβάλας
13/1/2014 17:29

Παρουσιάστηκε το καινούργιο χαρτονόμισμα
των 10 ευρώ
13/1/2014 13:42
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