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ΒΕΘ: Η οικονοµία πληρώνει
τα µικροκοµµατικά παιχνίδια

To ΒΕΘ αναλαµβάνει
δράση για την ενίσχυση του επιχειρείν

Για πολιτικό ναυάγιο, την ώρα που η ελληνική οικονοµία
βυθίζεται, κάνει λόγο ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης
(ΒΕΘ),
Παναγιώτης
Παπαδόπουλος,
αναφερόµενος στην εκ νέου προσφυγή στις κάλπες. «∆υστυχώς
η ελληνική κοινωνία σύρεται σε νέα περιπέτεια εξαιτίας των
µικροπολιτικών κάποιων αρχηγών κοµµάτων που δεν
ερµήνευσαν σωστά το µήνυµα των προηγούµενων εκλογών. ∆εν
αντιλαµβάνοµαι πόσο δυσχερέστερη θα έπρεπε να είναι η
κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας προκειµένου να µπορέσουν
να υπερκεράσουν τα πολιτικά τους θέλω» αναφέρει ο πρόεδρος
του ΒΕΘ, επισηµαίνοντας ότι η διενέργεια νέων εκλογών
επιτείνει τα οικονοµικά προβλήµατα της χώρας.
«Η αγορά έχει στεγνώσει. Η κοινωνία αγωνιά για την επόµενη
ηµέρα. Πολύ φοβάµαι ότι όσο περνά ο καιρός τόσο τα
προβλήµατα θα οξύνονται και η αντιµετώπισή τους θα γίνεται
δυσχερέστερη»
επισηµαίνει
ο
πρόεδρος
του
ΒΕΘ,
υπογραµµίζοντας ότι οι λαϊκίστικες πολιτικές κάποιων αρχηγών
κοµµάτων, που µοναδικό τους µέληµα έχουν να αυξήσουν την
δύναµή τους στη Βουλή, αποτελούν παιχνίδια µε τη φωτιά.
«Η χώρα οδηγείται µε ανεξέλεγκτο βηµατισµό στην αποµόνωση,
εξαιτίας των τακτικών που επέλεξαν κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί,
τους οποίους θα κρίνει η ιστορία. Εύχοµαι ότι η ακυβερνησία και
η εκ νέου προσφυγή στις κάλπες δε θα οδηγήσει την ελληνική
οικονοµία στο γκρεµό. Το βέβαιο είναι ότι ο ελληνικός λαός, που
απερίφραστα κατέδειξε ότι επιθυµεί δυνατή κυβέρνηση
συνεργασίας εντός του ευρώ, θα σταθµίσει τη στάση των
πολιτικών κοµµάτων, που υπεράνω της χώρας έθεσαν τις δικές
τους επιδιώξεις και φιλοδοξίες» σηµειώνει ο κ. Παπαδόπουλος.

Γέφυρες για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας στη
διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας–Βουλγαρίας φιλοδοξεί να
δηµιουργήσει το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ)
µέσω
του
έργου
«RegionalBusinessDevelopmentthroughtheuseofInformationand
CommunicationTechnologies» (Περιφερειακή Επιχειρηµατική
Ανάπτυξη µέσω της χρήσης τεχνολογιών, πληροφορίας και
επικοινωνιών), µε ακρωνύµιο RBDICT. Το έργο που είναι
ενταγµένο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας
Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013, του Interreg, επιχειρεί να
δηµιουργήσει τις απαραίτητες δοµές για την ενίσχυση και
ανάδειξη της επιχειρηµατικότητας στη διασυνοριακή περιοχή
των δύο χωρών.
Το έργο, που έχει ως επικεφαλή εταίρο το ΒΕΘ και
συµµετέχοντες ως µέλη το τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, το Περιφερειακό
Εµπορικό Επιµελητήριο του Μπλαγκόερβγκραντ και την Ένωση
Επιχειρηµατιών Σόφιας
(BulgarianManagementAssociation),
έχει διάρκεια έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2013.
Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε
738.795,74 ευρώ και χρηµατοδοτείται κατά 85% από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από
εθνικούς πόρους.
Το έργο πραγµατοποιείται σε µία περίοδο έντονης ανάγκης για
στήριξη των επιχειρήσεων, εν µέσω της συνεχούς επιδείνωσης
των οικονοµικών συνθηκών, της κατακόρυφης αύξησης της
ανεργίας, της έλλειψης σύγχρονων εργαλείων στήριξης της
διακρατικής επιχειρηµατικότητας και των δυσλειτουργιών σε
θέµατα διαµεσολάβησης µεταξύ των επιχειρήσεων και των
δηµόσιων υπηρεσιών.
Για την παρουσίαση του έργου, που αναµένεται να ενισχύσει την
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και να συµβάλλει στην
περιφερειακή επιχειρηµατική ανάπτυξη, πραγµατοποιήθηκε
χθες ηµερίδα. «Έργα όπως το RBDICT µπορούν να
συνεισφέρουν
σηµαντικά
στην
ανάπτυξη
της
επιχειρηµατικότητας που τόσο δοκιµάζεται τα τελευταία δυόµιση
χρόνια στη χώρα µας και να δηµιουργήσουν προοπτικές για την
ενίσχυση συνεργιών προς όφελος του επιχειρείν» ανέφερε κατά
τη διάρκεια της οµιλίας του ο α΄ αντιπρόεδρος του ΒΕΘ, Σίµος
∆ιαµαντίδης. Στους στόχους του έργου αναφέρθηκε ο Γρηγόρης
Καλαµακίδης, αντιπρόεδρος της Ατλαντίς Συµβουλευτική ΑΕ,
που αναδείχθηκε κατόπιν δηµόσιου ανοικτού διεθνή
διαγωνισµού, ανάδοχος για την υλοποίηση του προγράµµατος.
Σύµφωνα µε τον κ. Καλαµακίδη το έργο στοχεύει στην ενίσχυση
της επιχειρηµατικής ταυτότητας της περιοχής, στην
καταπολέµηση υφιστάµενων δυσλειτουργιών, στην υποστήριξη
της ποιοτικής επιχειρηµατικότητας και στη δηµιουργία συνθηκών
ανάπτυξης ικανού ανθρώπινου δυναµικού.

η

77 ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
ης

Στο πλαίσιο της 77 ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που θα
πραγµατοποιηθεί από 8 έως 16 Σεπτεµβρίου 2012, η Helexpo
διοργανώνει τα καθιερωµένα πλέον Energylandκαι Domisis.
Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις των ανωτέρω κλάδων
µπορούν να προβάλλουν τα προϊόντα τους στο ευρύ κοινό
όπως:
•
Εναλλακτικές και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
•
Pellet, ξύλο, φυσικό αέριο
•
Ηλιακή ενέργεια, φωτοβολταϊκά, γεωθερµία
•
Θέρµανση, ψύξη
•
Κουφώµατα, δοµικά υλικά
•
Τεχνολογία, εξοπλισµός
•
Οικολογική δόµηση
•
Βιοκλιµατικό σχεδιασµό κτιρίων, θερµοµόνωση
Σηµειωτέον ότι, οι εκθέτες που συµµετείχαν στην Energy Tech
και την Infacoma θα τύχουν έκπτωσης 15% επιπλέον της
έκπτωσης που τυχόν δικαιούνται λόγω τετραγωνικών µέτρων.
Τα δε µέλη των επαγγελµατικών φορέων του κλάδου θα έχουν
συνολική έκπτωση 25%, µε µόνη προϋπόθεση να ξεπεράσουν
τα 151 τετραγωνικά µέτρα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επικοινωνούν µε την ∆ΕΘ [τηλ 2310291257, 2310291548, fax
2310291553, e-mail tif3@helexpo.gr, tif@helexpo.gr, site
www.helexpo.gr].

∆ηµιουργία ηλεκτρονικών πλατφορµών για τη στήριξη των
δράσεων
Για την υποστήριξη των εν λόγω δράσεων προβλέπεται να
αναπτυχθούν τέσσερις ηλεκτρονικές πλατφόρµες:
1.
Πλατφόρµα
ηλεκτρονικής
δικτύωσης
(ebusinessnetworkingplatform)
2.Πλατφόρµα ηλεκτρονικής στελέχωσης(e-recruitmentplatform)
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΝΕΘ) ΑΕ
Η Αναπτυξιακή Νοµού Θεσσαλονίκης ΑΕ – Αναπτυξιακή
Ανώνυµη Εταιρία ΟΤΑ (ΑΝΕΘ) αποτελώντας την Οµάδα
Τοπικής ∆ράσης (ΟΤ∆) για την υλοποίηση τοπικού
προγράµµατος προσέγγισης LEADER στο νοµό Θεσσαλονίκης,
στο πλαίσιο του άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013, διοργανώνει
ανοικτές ενηµερωτικές εκδηλώσεις, στην έδρα κάθε ∆ηµοτικής
Ενότητας της περιοχής παρέµβασης.
Στις εκδηλώσεις αυτές θα πραγµατοποιηθεί από στελέχη της
ΟΤ∆ ΑΝΕΘ αναλυτική ενηµέρωση για τους στόχους και το
περιεχόµενο του τοπικού προγράµµατος, καθώς και η
παρουσίαση της διαδικασίας αξιολόγησης, ένταξης και
παρακολούθησης υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων των
δικαιούχων του προγράµµατος.
Οι ενηµερωτικές εκδηλώσεις είναι οι εξής :
•
Για την επιλέξιµη περιοχή Μυγδονίας του ∆ήµου
Ωραιοκάστρου, την Τρίτη, 22-5-2012, στην αίθουσα
συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην
∆ηµαρχείου Μυγδονίας στη Λητή και ώρα 7:30µµ.
•
Για την επιλέξιµη περιοχή Καλλιθέας του ∆ήµου
Ωραιοκάστρου, την Τετάρτη, 23-5-2012, στην αίθουσα
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην
∆ηµαρχείου Καλλιθέας στον Πεντάλοφο και ώρα
7:30µµ.
•
Για τις επιλέξιµες περιοχές Φιλύρου, Εξοχής &
Ασβεστοχωρίου του ∆ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη, την
Τετάρτη 6-6-2012, στην αίθουσα εκδηλώσεων του
δηµοτικού σχολείου Ασβεστοχωρίου και ώρα 7:30µµ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επικοινωνούν µε την ΑΝΕΘ [τηλ. 2310801070, fax 2310403593,
e-mailaneth@aneth.gr, sitewww.aneth.gr].
Με τον ΟΠΕ στoΛονδίνο
Ο Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου (ΟΠΕ) υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισµού, σε συνεργασία µε τον
πολιτιστικό οργανισµό «∆ρόµοι της Ελιάς» και στο πλαίσιο του
έργου του για την ανάπτυξη του εξαγωγικού εµπορίου
τροφίµων-ποτών υλοποιεί ένα µεγάλο φεστιβάλ προβολής και
προώθησης των ελληνικών προϊόντων και της Ελλάδας, ως
τουριστικό γαστρονοµικό προορισµό, στις 22 έως 26 Ιουνίου
2012, στο Λονδίνο, µε αφορµή τη διοργάνωση των Ολυµπιακών
Αγώνων.
Η κάθε συµµετέχουσα επιχείρηση θα έχει τον δικό της χώρο και
θα έχει τη δυνατότητα λιανικής πώλησης.
Ο ΟΠΕ στο πλαίσιο της οικονοµικής ενίσχυσης του γεγονότος
αναλαµβάνει τη µεταφορά των εκθεµάτων/προϊόντων από τις
αποθήκες του στην Αθήνα µέχρι το χώρο του φεστιβάλ στο
Λονδίνο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επικοινωνούν µε τον ΟΠΕ [κα Μαρία Γιακουµάκη, τηλ.
2109982102, fax: 210 9961927, e-mail ceo@hepo.gr ή την κα
Νάντα Παπαϊωάννου, τηλ. 2106891292 (εσωτ. 101),
sitewww.hepo.gr] .
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΒΕΛΓΙΟΥ 2012
Το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στις Βρυξέλλες απέστειλε σε
ηλεκτρονική µορφή ενηµερωµένο Επιχειρηµατικό Οδηγό για το
Βέλγιο, ο οποίος περιλαµβάνει και τις πιο πρόσφατες εξελίξεις
της βελγικής οικονοµίας και των διµερών οικονοµικών και
εµπορικών σχέσεων της Ελλάδας µε το Βέλγιο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επικοινωνούν µε το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας
στις Βρυξέλλες [τηλ 003225455506, fax 003225455508, emailecocom-brussels@mfa.gr ].

3. Πλατφόρµα ηλεκτρονικού συνηγόρου του επιχειρηµατία (eobsusdmanplatform)
4. Πλατφόρµα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-learningplatform)
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι χθες, κατά τη διάρκεια της ηµερίδας,
παρουσιάστηκε η πλατφόρµα ηλεκτρονικής στελέχωσης (erecruitment), η οποία λειτουργεί ήδη στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.eutrek.com/evr/dr.f-main.
Πρόκειται
για
διαδικτυακή
εφαρµογή, η οποία δέχεται αγγελίες θέσεων εργασίας από
εταιρίες και βιογραφικά από υποψήφιους και τα συγκρίνει µεταξύ
τους.
Με τον ΟΠΕ στην FineFood, Μελβούρνη-Αυστραλία
Ο Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού
Εµπορίου (ΟΠΕ)
συµµετέχει
στη
διεθνή
έκθεση
FineFood
που
θα
πραγµατοποιηθεί στη Μελβούρνη/Αυστραλία, από 10-13
Σεπτεµβρίου
2012,
στο
εκθεσιακό
κέντροConventionExhibitionCentre.
Οι εκθέτες προέρχονται από τους κλάδους των τροφίµων,
ποτών (αλκοολούχα και µη) καθώς και εξοπλισµό σχετικό µε
τους άνω τοµείς.
Το κόστος συµµετοχής είναι 450 ευρώ/τετραγωνικό µέτρο
(ενδέχεται να επιβαρυνθούν οι εκθέτες µε Φ.Π.Α.)και
περιλαµβάνει ενοίκιο χώρου, κατασκευή περιπτέρου, βασικό
εξοπλισµό περιπτέρου, αποστολή (από τις αποθήκες του ΟΠΕ)
στην έκθεση & ασφάλιση των εκθεµάτων (δεν περιλαµβάνεται η
επιστροφή στην Ελλάδα),τεχνικές και λειτουργικές δαπάνες του
περιπτέρου, επιτόπια παρουσία υπαλλήλων του ΟΠΕ και
αριθµό διερµηνέων/βοηθητικού προσωπικού, για το σύνολο των
εκθετών.Καταχώρηση του εκθέτη στον επίσηµο κατάλογο της
έκθεσης και παροχή στοιχείων για την αγορά.
Ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων το αργότερο µέχρι 30-5-2012.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επικοινωνούν µε τον ΟΠΕ [κο Χαρ. Σγουράκη, τηλ. 210
9982169, fax: 210 9982411, e-mail: Sgourakis@hepo.gr, ή την
κα Ζωή Στωικάκη, τηλ. 2310 510047, fax: 2310 510046, e-mail:
stoikaki@hepo.gr]
ή
να
επισκέπτονται
την
ιστοσελίδαwww.hepo.gr .
ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Γυναίκες: Μοχλός Οικονοµικής Ανάπτυξης
(GlobalSummitofWomen)
Η GlobalGreeceδιοργανώνει διεθνές επιχειρησιακό φόρουµ
γυναικών µε θέµα «Γυναίκες: Μοχλός Οικονοµικής Ανάπτυξης»,
την Πέµπτη 31 Μαΐου έως το Σάββατο 2 Ιουνίου, στο ξενοδοχείο
Intercontinental, στην Αθήνα.
Σκοπός του φόρουµ είναι να φέρει στην Ελλάδα δυνητικούς
επιχειρηµατικούς εταίρους κι επενδυτές µε ενδιαφέρον για τις
δυνατότητες που έχει η συγκεκριµένη χώρα να κινηθεί σε
διάφορες κατευθύνσεις µε το στόχο τη µελλοντική ανάπτυξή της.
Στα πλαίσια της διοργάνωσης έχει προβλεφθεί και η
πραγµατοποίηση
προκαθορισµένων
επιχειρηµατικών
συναντήσεων B2B ανάµεσα σε εκπροσώπους-συµµετέχοντες
στη ∆ιάσκεψη και παράγοντες του Ελληνικού επιχειρηµατικού
κόσµου. Τα Β2Β οργανώνονται στις 31 Μαΐου 2012 από το
Εθνικό
Επιµελητηριακό
∆ίκτυο
Ελληνίδων
Γυναικών
Επιχειρηµατιών και το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών, µε
την ευγενική χορηγία του ΕΟΜΜΕΧ και του Υπουργείου
Ανάπτυξης.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην Global Greece,
2310474191, fax 2310474192, site www.globewomen.org.
Επίσης για να παραλάβετε τον κατάλογο µε τις προτάσεις
συνεργασίας και να συµµετέχετε στις επιχειρηµατικές
συναντήσεις µε τις ξένες επιχειρήσεις, µπορείτε να στείλετε
µήνυµα ενδιαφέροντος στην γραµµατεία της εκδήλωσης Β2Β
στο email: bf@gllobalgreece.gr.
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Το Επιχειρηµατικό Συµβούλιο για την Νοτιοανατολική
ΕυρώπηµετηστήριξητουΣΕΒ, τουΣΒΒΕ, τουΣΕΒΕ, τουΕΒΕΘ,
τουΕλληνοτουρκικούΕπιµελητηρίουΒ. Ελλάδας, τηςTUSIAD,
τηςDEIKκαιτηςMUSIADδιοργανώνειτο∆ιεθνέςΕπενδυτικόΣυνέδρ
ιο
«LeadershipAgainstCrisis:
Public
–
PrivatePartnershipsforGrowth», στις31 Μαΐου και 1 Ιουνίου
2012, στοHyattRegencyHotelΘεσσαλονίκης.
Η θεµατολογία του συνεδρίου περιλαµβάνει:
•
Τις προκλήσεις που βρίσκονται απέναντι στο
αναπτυξιακό µοντέλο ολόκληρης της Ευρώπης και τις
απαντήσεις που µπορεί να δώσει ο ιδιωτικός τοµέας
•
Τη δυναµική ανάπτυξης των χωρών της ΝΑ Ευρώπης,
αλλά και εκείνων των χωρών σε µετάβαση που
εντάσσονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Γειτονίας και την εµπειρία του δικτύου BACSEEστην
ενίσχυσή τους
•
Τις δυνατότητες βελτίωσης των Ελληνοτουρκικών
επιχειρηµατικών σχέσεων
•
Τις προσδοκίες και δυνατότητες της ελληνικής
οικονοµίας να εξέλθει της κρίσης και το ρόλο που
µπορεί να διαδραµατίσει η επιχειρηµατική κοινότητα
στη διαδικασία αυτή.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του
συνεδρίου www.bacseevents.com.
Ελληνοβιοετναµικό Business Forum
To Υπουργείο Εξωτερικών ενηµερώνει ότι η Πρεσβεία του
Βιετνάµ στην Αθήνα διοργανώνει επιχειρηµατικό συνέδριο µε
θέµα «Ελλάδα-Βιετνάµ», την Πέµπτη, 31 Μαΐου 2012 και ώρα
9:30πµ, στο Ξενοδοχείο Ledra Marriott.
Η εκδήλωση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της επίσηµης
επίσκεψης της Αντιπροέδρου του Βιετνάµ στην Ελλάδα, την
οποία θα συνοδεύουν η Υφυπουργός Εξωτερικών, καθώς και
αξιωµατούχοι της χώρας και 40 περίπου στελέχη επιχειρήσεων
από το Βιετνάµ.
Στο συνέδριο θα γίνει παρουσίαση του οικονοµικού
περιβάλλοντος των δύο χωρών, καθώς και των επενδυτικών
ευκαιριών στην Ελλάδα και στη συνέχεια θα πραγµατοποιηθούν
κατ’ ιδίαν επαφές µεταξύ των επιχειρηµατιών της Βιετναµέζικης
αποστολής και των Ελλήνων οµολόγων τους.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επικοινωνούν µε την Πρεσβεία του Βιετνάµ στην Αθήνα [τηλ.
2106128733-6753080,
fax
2106128734-6753082,
emailvnemb.gr@mofa.gov.vn, vnemb.gr@gmail.com] .
ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΞΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ
MENAGROUP - θαλάσσια και ποτάµια ναυσιπλοΐα
Tsarigradsko Shousse Blvd., Building No 10, Entr. G, office 63,
SOFIA /1346, BULGARIA
Τηλ.: 003592 8726824, 003592 882661966,
e-mail: sales@menagroup.bg, site: www.menagroup.bg
Συνεργασία µε ελληνικά ναυπηγεία-κατασκευάστριες εταιρίες
πλοίων για την κατασκευή µε τα εξής χαρακτηριστικά :
1. ρυµουλκό σκάφος 36cmX11mX 4,5m
2.χαρτογραφικό σκάφος 30mX10mX2,5m
3. ναυτική λέµβος 20mX 10mX 2 m
BANDMCommentsLTD-διάφορα παρασκευάσµατα διατροφής
4BOJURSTR, SOFIA 1346, BULGARIA
Τηλ.: 00359 894312116
e-mail: tropicalbg@mail.bg, site: www.zoomzgazin-bg.eu
Εισαγωγές ελληνικών τροφών κατοικίδιων ζώων (σκύλοι, γάτες)

INEMEX-λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιµα
SOFIA/1000, BULGARIA
Τηλ.:00359 878 222115, Fax: 00359 38632518
e-mail: inemex_trade@adv.bg
Εισαγωγή ντοµατών και ειδικά ποικιλίες ροζ ντοµατών
UNETRANS - διάφορεςεταιρίες
57, General Gurko Str., Sofia, Busmantsi/1520, BULGARIA
Τηλ.: 003592 9708550
Fax:003592 9708555
e-mail: office@uven.bg, i.veneva@uven.bg
Συνεργασία µε εξαγωγικές εταιρίες στους τοµείς των τροφίµων,
αλκοολούχων ποτών & φαρµακευτικών προϊόντων καθώς και
πρώτες ύλες για τη βιοµηχανία τροφίµων ή άλλα προϊόντα όπως
φυτικά έλαια, οίνος, γαλακτοκοµικά, υλικά για συµπύκνωση
χυµών, γλυκαντικά σιρόπια, αιθανόλη, άλευρα, άµυλο κ.ά.
SOROKOVISTRUMENTS - άλλα τεχνουργήµατα από πλαστικές
ύλες και τεχνουργήµατα από άλλες ύλες των κλάσεων 3901
µέχρι 3914
εισαγωγές πλαστικών.
SOFIA 1504, BULGARIA
Τηλ.: 00359 889899262
e-mail: info@sorokov@abv.bg
Ενδιαφέρον για εισαγωγές πλαστικών (yellow cheese moulds,
polypropylene packages for dairy industry))
SOROKOVISTRUMENTS-άλλα τεχνουργήµατα από πλαστικές
ύλες και τεχνουργήµατα από άλλες ύλες των κλάσεων 3901
µέχρι 3914 εισαγωγές πλαστικών.
SOFIA 1504, BULGARIA
Τηλ.: 00359 889899262
e-mail: info@sorokov@abv.bg
Ενδιαφέρονγιαεισαγωγέςπλαστικών (yellow cheese moulds,
polypropylene packages for dairy industry))
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεωντης
Πρεσβείας της Ελλάδος στη Σόφια ενηµερώνει για τη
ου
διοργάνωση του 5 ∆ιεθνούς Οικονοµικού Φόρουµ «Μαρίτσα»,
στις 6 και 7 Ιουνίου 2012, στο συνεδριακό κέντρο της διεθνούς
έκθεσης Φιλιππούπολης Βουλγαρίας.
Οι θεµατικές ενότητες του φόρουµ θα είναι οι εξής:
•
Περιφερειακή
ανάπτυξη
της
νοτιοκεντρικής
Βουλγαρίας, projectsκαι ευκαιρίες κατά την περίοδο
2014-2020.
•
Συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, νοµικό
πλαίσιο,
βέλτιστες
πρακτικές
και
ευκαιρίες,
εναλλακτικές πηγές χρηµατοδότησης, έργα υποδοµής.
•
Ενεργειακή
επάρκεια,
υδροηλεκτρική
ενέργεια,
επενδύσεις σε καινοτόµους κλάδους.
•
Επιχειρηµατικές ευκαιρίες σε δήµους.
•
Γεωργία, τρόφιµα και µεταποίηση – Projectsκαι
προοπτικές, clusters.
•
Τουρισµός-Καινούργιες προοπτικές.
Αναµένεται
η
συµµετοχή
βουλγαρικών
επιχειρήσεων,
χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων, επιχειρηµατικών ενώσεων,
καθώς και εκπροσώπων της βουλγαρικής πολιτικής ηγεσίας και
των τοπικών αρχών Φιλιππούπολης, Σόφιας, Στάρα, Ζαγκόρα,
Χάσκοβο, Κάρτζαλι, Πάζαρτζικ και Σµόλυαν.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε τους διοργανωτές
[τηλ. 00359(0)29515259-6810, fax 00359(0)29532924, emailregistration@biforum.org,sitewww.forum-maritsa.org ].
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29/05/2012 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 2
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 177 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ 757 Τ.Μ. ΚΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΠΑΤΑΡΙ 24,5 Τ.Μ. 213 2041239
29/05/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.2321 351297
1/06/2012 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 140.000ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΕ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 210 6414917
05/06/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΝΥΨΩΤIKOYMHXANHMATΟΣ.
2713600461
05/06/2012 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ,ΚΑΠΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ & ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΣΤΙΣ ΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. 2713601709
05/06/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ -ΟΛΟΣΩΜΩΝ ΤΡΟΧΩΝ
∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Η’ ΑΛΛΟ∆ΑΠΗΣ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.210 5297229
05/06/2012 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΣΙΜΟΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ(∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ).
2321351298
06/06/2012 ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ –ΣΑΚΩΝ ΟΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΑΧΕΠΑ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΚΑΙ ΣΕΡΡΩΝ. 2321351297
06/06/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. 25313-51551
06/06/2012 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ(ΣΑΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ–ΣΩΛΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ-ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ∆ΙΑΦΟΡΟΥ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΧ)
2741361835
07/06/2012 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (33192000-2)ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ . 23210-94291
07/06/2012 ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ:
Α. ΠΟΕ ΟΧΗΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ-ΡΥΜ/ΝΑ
Β.ΠΟΕ Η/Ζ
Γ.ΠΟΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
∆. ∆ΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ –ΑΡΜΑΤΩΝ-ΠΒ-∆Β-ΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ε.ΚΕΝΑ
07/06/2012 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ «∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙΕΝ∆ΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ». 2321351298
07/06/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ"ΧΗΜΙΚΩΝ Σ.Ι" 210
8705015
08/06/2012 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.2313 323115
11/6/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ.23 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (CPV 33141000-0) 2310 993063
11/06/2012 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΠΟΨΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' ΤΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ. 2106980994
11/06/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ ΓΑΖΑΣ. 251351551
12/06/2012 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΧΥΣΗΣ.2321351298
12/06/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΕ Π.ΠΛΟΙΑ ΤΟΥ Π.Ν.
ΣΤΟΥΣ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΑΙΚΡΗΤΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 1ΕΤΟΥΣ. 210 5531-425
12/06/2012 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΕΘΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Π.Α.» 2108705013
12/06/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ. +302105297229
12/06/2012 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΤΟΥΕΡΓΟΥ"ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΕΗ ΣΤΙΣ Ο∆ΟΥΣ ΤΟΥ Β' ∆ΗΜ.∆ΙΑΜ/ΤΟΣ. 2310877791

Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"

ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΓΕΝ.ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ
∆ΗΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟ
ΛΟΓ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ& ΠΡΟΜΗΘ.

ΓΕΝ.ΠΑΝΑΡΚΑ∆ΙΚΟ ΝΟΣ.»Η
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»

ΟΣΕ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΧΕΠΑ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙ∆ΙΚΩΝ
ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΛΑ∆ΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝ.&ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ"ΣΙΣΜΑΝΟΓ
ΛΕΙΟ"
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΟΣΕ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣ-ΚΗΣ
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