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Έηνο 14ν

Σεύρνο 1

Γηνξγάλωζε εκηλαξίωλ Τγηεηλήο
θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκωλ από ην Β.Δ.Θ
ΒΔΘ: Απαηηείηαη ππεπζπλόηεηα από ηα πνιηηηθά θόκκαηα
Φξέλν ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, γηα ηνπιάρηζηνλ έλα
κήλα, θαη κάιηζηα ζην μεθίλεκα ηεο λέαο ρξνληάο, βάδεη ε
πξφσξε πξνζθπγή ζηηο θάιπεο ζχκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηνπ
Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο (ΒΔΘ), Παλαγηψηε
Παπαδφπνπιν.
«Γπζηπρψο κεηά απφ κία πεξίνδν εθινγνινγίαο, πνπ άθεζε
αλεμίηεια ηα αξλεηηθά ηεο ζεκάδηα, ζπλέβε απηφ πνπ
απεπρφκαζηαλ, ε πξφσξε πξνζθπγή ζηηο θάιπεο. Η ρψξα
βξίζθεηαη ζην πην θξίζηκν ζηαπξνδξφκη κεηά ηελ
κεηαπνιίηεπζε»
ζρνιηάδεη
ν
πξφεδξνο
ηνπ
ΒΔΘ,
επηζεκαίλνληαο φηη εθείλν πνπ θνβίδεη πεξηζζφηεξν είλαη ε
πνιηηηθή αβεβαηφηεηα.
«Πάγηα ζέζε ηνπ επηρεηξείλ είλαη ε ζηαζεξφηεηα θαη ε
ζπκπφξεπζε κε ηελ επξσπατθή θνηλφηεηα. Σα δεηνχκελα,
απηέο ηηο θξίζηκεο ψξεο είλαη λα απνθεπρζνχλ ε πφισζε θαη νη
πνιηηηθέο θνξψλεο, πνπ ζα ήηαλ επηδήκηεο γηα ηελ εζληθή
πξνζπάζεηα, γηα έμνδν απφ ηελ θξίζε» ζεκεηψλεη
ν θ. Παπαδφπνπινο.
«Σα θφκκαηα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ κε ππεπζπλφηεηα ζηα
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν Έιιελαο πνιίηεο. Η επνρή
ησλ ππνζρέζεσλ έρεη παξέιζεη. Σα δηιήκκαηα θαη νη δπζθνιίεο
εμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη κπξνζηά καο» επηζεκαίλεη ν θ.
Παπαδφπνπινο, ππνγξακκίδνληαο φηη
ν επηρεηξεκαηηθφο
θφζκνο ειπίδεη ζε ινγηθή θαη ζχλεζε γηα λα βγεη ε ρψξα απφ
ηελ θξίζε.

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.
Η 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
e-mail : sme-industry@veth.gov.gr

Σν έξγν Finish θαη ζρεηηθέο επηρνξεγήζεηο επηρεηξήζεωλ
Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Μεηαθνξάο Σερλνινγίαο EU EBEILTEM ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Ege ηεο Σνπξθίαο, δηνξγαλψλνπλ εθδήισζε κε ζέκα : «Σν έξγν Finish θαη ζρεηηθέο επηρνξεγήζεηο
νο
επηρεηξήζεωλ», ηε Γεπηέξα 19 Ιαλνπαξίνπ 2015 θαη ψξα 17:30 ζηελ Αίζνπζα Δθδειψζεσλ ηνπ ΔΒΔΘ, Σζηκηζθή 29, (2 φξνθνο )
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθδήισζε : ηει 2310 370 100. Fax: 2310-370136 ή ζηα email: beni@ebeth.gr θαη
georgiou@ebeth.gr

ρεηηθά κε δεκνζηεύκαηα γηα θνξνινγηθή επηβάξπλζε
όζωλ ακείβνληαη κε «κπινθάθη»
ε ζρέζε κε δεκνζηεχκαηα γηα θνξνινγηθή επηβάξπλζε φζσλ
ακείβνληαη κε «κπινθάθη», ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ
δηεπθξηλίδεη
ηα
εμήο:
1. χκθσλα κε ην λέν Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, ηα
θπζηθά πξφζσπα πνπ ακείβνληαη απνθιεηζηηθά κε
«κπινθάθηα» εμαθνινπζνχλ λα θνξνινγνχληαη σο κηζζσηνί
(κε θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 22% γηα θνξνινγεηέν εηζφδεκα
κέρξη 25.000 επξψ) θαη φρη σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο,
εθφζνλ
ζπληξέρνπλ
νη
εμήο
πξνυπνζέζεηο:
α. Παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα
ή λνκηθέο νληφηεηεο, ηα νπνία δελ ππεξβαίλνπλ ηα ηξία ή,
αθφκε θαη αλ ππεξβαίλνπλ ηνλ αξηζκφ απηφ, εθφζνλ πνζνζηφ
75% ηνπ αθαζάξηζηνπ εηζνδήκαηνο απφ επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα πξνέξρεηαη απφ έλα απφ ηα θπζηθά ή λνκηθά
πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ηηο ελ ιφγσ
ππεξεζίεο (φπσο άιισζηε αθξηβψο ίζρπε θαη γηα ηα
εηζνδήκαηα ηνπ 2013 κε ηνλ πξντζρχζαληα Κψδηθα
Φνξνινγίαο
Δηζνδήκαηνο).
β. Γελ έρνπλ ηελ εκπνξηθή ηδηφηεηα, νχηε δηαηεξνχλ
επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε πνπ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ
θαηνηθία.
2. Όζνλ αθνξά ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη κηζζσηνί ιφγσ
χπαξμεο έκκηζζεο ζρέζεο εξγαζίαο, αιιά παξάιιεια έρνπλ
ακνηβέο θαη κε «κπινθάθη», θνξνινγνχληαλ γηα ηα εηζνδήκαηα
ηνπ 2013 σο κηζζσηνί γηα ην ζχλνιν ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο.
Γελ είραλ έηζη ηε δπλαηφηεηα λα εθπέζνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο
ηνπο δαπάλεο, κε απνηέιεζκα ε άζξνηζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ
κηζζσηή εξγαζία θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ εηζνδήκαηνο απφ
«κπινθάθηα» λα νδεγεί ζε θνξνινγηθή επηβάξπλζε. Όπσο είρε
επηζεκαλζεί θαη ζε ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα ζηηο αξρέο ηνπ 2014,
ν ηξφπνο απηφο θνξνιφγεζεο ζπλεπαγφηαλ επηβάξπλζε γηα
φζνπο
είραλ
θαη
εηζνδήκαηα
σο
κηζζσηνί.
Αληίζεηα, κε ην λέν Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα θαη ζηνπο θνξνινγνχκελνπο πνπ έρνπλ
εηζνδήκαηα απφ κηζζσηή εξγαζία θαη απαζρνινχληαη επηπιένλ
κε «κπινθάθηα» λα εθπίπηνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο
δαπάλεο, φπσο θαη φινη νη άιινη πνπ έρνπλ εηζφδεκα απφ
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Απνθεχγεηαη επίζεο ε
ελδερφκελε ππαγσγή ζε πςειφηεξν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή,
ζηελ νπνία ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ε αζξνηζηηθή
θνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ «κπινθάθηα» καδί κε
εηζφδεκα
απφ
κηζζνχο.
3. Οη θνξνινγνχκελνη πνπ ακείβνληαη κε «κπινθάθηα»
ππνρξενχληαη ζε θαηαβνιή κεησκέλνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο
πεληαθνζίσλ επξψ (ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 31
παξ. 1 λ. 3986/2011 πνπ δηαηεξείηαη ζε ηζρχ θαη κε ην λέν
Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο) θαη δελ ηίζεηαη θαλέλα
δήηεκα αχμεζεο ηνπ πνζνχ απηνχ γηα ην 2015.

Δγθύθιηνη – Γηαηάμεηο
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ
ΓΔΝ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ
ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΟΓΧΝ – ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΓΙΟΙΚΗΗ – ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ – ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΗΜΑ Κ.Φ.Α..
Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
N.4308/2014 (ΦΔΚ Α’ 251) πεξί ησλ «Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ
Πξνηχπσλ, ζπλαθείο ξπζκίζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
ΠΟΛ 1003/2014.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο : ηειέθσλα: 210 3638389, 210
3627090, 210 3610030, 210 3610065.

Απαιιαγή από ηνλ ΦΠΑ γηα 450.000 κηθξέο επηρεηξήζεηο
Σε δπλαηφηεηα απαιιαγήο απφ ηνλ ΦΠΑ έρνπλ πιένλ
πεξίπνπ
450.000 κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη ειεχζεξνη
επαγγεικαηίεο πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2014 είραλ εηήζην
ηδίξν κέρξη 10.000 επξψ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
ΦΠΑ).
Οη επηρεηξεκαηίεο θαη νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο πνπ
ππάγνληαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία, εθφζνλ επηζπκνχλ λα
εληαρζνχλ ζην λέν απηφ θαζεζηψο απαιιαγήο απφ ην ΦΠΑ,
ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ κέρξη ηε Γεπηέξα 12 Ιαλνπαξίνπ
δειψζεηο κεηαβνιήο ζηα Σκήκαηα Μεηξψνπ ησλ αξκνδίσλ
ΓΟΤ.
Δθφζνλ ππνρξενχληαη λα εθδίδνπλ θνξνινγηθά ζηνηρεία,
δειαδή ηηκνιφγηα θαη απνδείμεηο, δελ ζα πάςνπλ λα
ππάγνληαη ζηελ ππνρξέσζε απηή.
Χζηφζν ζε θάζε ηηκνιφγην ή απφδεημε πνπ εθδίδνπλ ζα
πξέπεη λα αλαγξάθεηαη πιένλ ε έλδεημε «ρσξίο ΦΠΑΑπαιιαγή κηθξψλ επηρεηξήζεσλ».
Η πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη κε ιεπηνκέξεηα
ζηελ ηξνπνινγία πνπ θαηαηέζεθε θαη ςεθίζζεθε ζηελ βνπιή
αλαθνξηθά κε ην εηδηθφ θαζεζηψο θνξνιφγεζεο (απαιιαγή
απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο θαη θαηαβνιήο
θφξνπ) πνπ δηέπεη ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο., ζην ρέδην
Νφκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ «Μέηξα ζηήξημεο θαη
αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».

Η πκβνιή ηωλ Δπηκειεηεξίωλ ζηελ Αλαπηπμηαθή
Πξννπηηθή ηωλ Μηθξνκεζαίωλ Σνπξηζηηθώλ
Δπηρεηξήζεωλ
Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ,
δηνξγαλψλεη εθδήισζε κε ζέκα : «Η πκβνιή ηωλ
Δπηκειεηεξίωλ ζηελ Αλαπηπμηαθή Πξννπηηθή ηωλ
Μηθξνκεζαίωλ Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεωλ», ηε Γεπηέξα
12 Ιαλνπαξίνπ 2015 θαη ψξα 15:30 ζην κέγαξν ηνπ ΔΒΔΑ,
νο
Αθαδεκίαο 7, Αίζνπζα ΔΡΜΗ ( 6 φξνθνο )
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθδήισζε :
ηει. 210 3382415, 210 3625342 ή ζην email: pr@acci.gr

ΔΚΠΣΩΔΙ από 12 Ιαλνπαξίνπ έωο 28 Φεβξνπαξίνπ
2015
Σε Γεπηέξα 12 Ιαλνπαξίνπ 2015 ζα αξρίζνπλ νη ρεηκεξηλέο
εθπηψζεηο θαη ζα ιήμνπλ ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2015,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ λφκνπ 4177/2013.
Ο Δκπνξηθφο χιινγνο Θεζζαινλίθεο πξνηείλεη ην Χξάξην
Λεηηνπξγίαο ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ πνπ ζα
ιεηηνπξγήζνπλ ηελ Κπξηαθή 18 Ιαλνπαξίνπ 2015, λα είλαη
απφ ηηο 11 ην πξσί έσο ηηο 6 ην απφγεπκα. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: ηει: 2310 538790, fax: 2310 538263, email:
empsylth@otenet.gr, site: www.tradesupport.gr/esth.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
RUMRLISIAD ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΝΟΓΟ
ΚΟΡΤΦΗ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ
Σν Σνπξθηθφ Πξνμελείν , καο ελεκεξψλεη γηα ηελ
RUMELISIAD ΓΙΔΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΝΟΓΟ
ΚΟΡΤΦΗ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ, πνπ ζα γίλεη ζηελ BURSA ηεο
Σνπξθίαο , ζηηο 19 – 21 Φεβξνπαξίνπ 2015.
Αηηήζεηο ζπκκεηνρήο κέρξη ηηο 6 Φεβξνπαξίνπ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ηει. 2310 254460 , θαμ
2310254448, e-mail : selanik@ekonomi.gov.tr

Πξνζθνξέο θαη δεηήζεηο
ΗΠΑ

Δθζέζεηο ζηνλ Κόζκν
ISTANBUL FURNITURE FAIR
Πόιε : Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 27 Ιαλνπαξίνπ – 1 Φεβξνπαξίνπ 2015
Δθζέκαηα: έπηπια ζπηηηνχ, θξεβαηνθάκαξεο, παηδηθά έπηπια,
ηξαπέδηα, θαξέθιεο, θαλαπέδεο, πνιπζξφλεο θαη αμεζνπάξ γηα
έπηπια.
Πιεξνθνξίεο: site: www.ismob.com.tr/Default.aspx?In=2
IFEXPO- ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΔΩΡΟΤΥΩΝ
Πόιε : Κσλζηαληηλνχπνιε , Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 5- 7 Φεβξνπαξίνπ 2015
Δθζέκαηα: εζψξνπρα (αληξηθά, γπλαηθεία, παηδηθά), θάιηζεο
θαη θαιζφλ
Πιεξνθνξίεο: www.ifexpo.com

Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ζην
ηθάγν, καο ελεκεξψλεη φηη ακεξηθαληθή εηαηξεία νκνγελνχο
ελδηαθέξεηαη λα εηζάγεη ζηηο ΗΠΑ θαινχπη ην νπνίν λα
παξάγεη ζε πεξηζζφηεξα απφ δχν ηεκάρηα αληηθεηκέλνπ (
απεηθφληζε ζε θσηνγξαθία ) ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλν
απφ πνιπαλζξαθηθή ζπλζεηηθή ξεηίλε.
Η θσηνγξαθία
βξίζθεηαη ζηα γξαθεία ηνπ ΒΔΘ.

PROPAC ARABIA
Πόιε : Σδέληα, ανπδηθή Αξαβία
Ηκεξνκελία: 9 – 12 Φεβξνπαξίνπ 2015
Δθζέκαηα:
παξαγσγή,
επεμεξγαζία,
ζπζθεπαζίεο, πιαζηηθά θαη ρεκηθά
Πιεξνθνξίεο: site : www.propacarabia.com

Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
e-mail:ecocomchicago@mfa.com. Σει.312-867-1325 θαμ: 312-867-3824.

INHORGENTA MUNICH
Πόιε : Μφλαρν, Γεξκαλία.
Ηκεξνκελία: 20- 23 Φεβξνπαξίνπ 2015
Δθζέκαηα: ξνιφγηα, θνζκήκαηα, πνιχηηκνη ιίζνη
Πιεξνθνξίεο: ηει. 2111042100

εθηππψζεηο,

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ
Σo Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε φθηα
απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν κε πξνθεξχμεηο θξαηηθψλ
δηαγσληζκψλ πνπ αθνξνχλ:

Πξνκήζεηα εκβνιίσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
ππνρξεσηηθψλ θαη ζηνρεπκέλσλ εκβνιηαζκψλ,
θαζψο θαη άιισλ βηνπξντφλησλ γηα πξνθπιαθηηθέο
δξάζεηο κεηά ηελ έθζεζε (PEP). Πξνζεζκία γηα
ππνβνιή πξνζθνξψλ: 12/2/2015


Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κέζσ ζπκθσλίαο γηα ηελ
έμππλε δηαρείξηζε ηνπ νδηθνχ θσηηζκνχ ηεο πφιεο.
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 2/2/2015



Αλάπηπμε θαη ελζσκάησζε ειεθηξνληθνχ αξρείνπ
(ζην πιαίζην ηνπ ΔΠ «Γηνηθεηηθή Ιθαλφηεηα» :
ρξεκαηνδνηηθή γξακκή. Πξνζεζκία γηα ππνβνιή
πξνζθνξψλ: 2/2/2015



Πξνκήζεηα κνλάδσλ δνθηκήο γηα ην ιεηηνπξγηθφ
έιεγρν
ησλ
ζπζηεκάησλ
ηνπ
επξσπατθνχ
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ
( ERTMS) γηα ην εξγαζηήξην «Δπθπή ζπζηήκαηα
επηθνηλσλίαο» ηνπ έξγνπ «Δπηζηεκνληθφ θαη
Σερλνινγηθφ Πάξθν» (Sofia Tech Park), ην νπνίν
πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ ΔΠ «Αλάπηπμε ηεο
Αληαγσληζηηθφηεηαο
ηεο
Οηθνλνκίαο
ηεο
Βνπιγαξίαο». Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ:
2/2/2015



Πξνκήζεηα θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ
αηκαηνινγία θαη ηελ νγθνινγία. Πξνζεζκία γηα
ππνβνιή πξνζθνξψλ: 19/1/2015.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε
κε ην Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηε φθηα ηει.: 003592
9447959-9447790,
ζηελ
ηζηνζειίδα
www.agora.mfa.gr/bug60 θαη ζην email: ecocom-sofia@mfa.gr

SERAMIC, BATHROOM, KITCHEN FAIR
Πόιε : Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 24- 28 Φεβξνπαξίνπ 2015
Δθζέκαηα: θεξακηθά πιαθάθηα κπάληνπ θαη θνπδίλαο
Πιεξνθνξίεο: site: unicera.com.tr/en/index.php

Δπηρεηξεκαηηθά λέα
ΚΙΝΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Πεθίλν, καο
απέζηεηιε
εβδνκαδηαίν δειηίν νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ εμειίμεσλ
Κίλαο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζην Πεθίλν ( www.agora.mfa.gr/cn89 ), email:
ecocombeijing@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr
ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Ληζζαβψλα, απέζηεηιε ην
ελεκεξσηηθφ δειηίν Οηθνλνκηθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ
εηδήζεσλ ηεο Πνξηνγαιίαο , γηα ηνλ κήλα Ννέκβξην 2014.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηε Ληζζαβψλα (www.agora.mfa.gr/pt102), email: ecocomlisbon@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr .
ΚΤΠΡΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Λεπθσζία, απέζηεηιε εηήζηα
έθζεζε γηα ηελ θππξηαθή νηθνλνκία, ηηο δηκεξείο νηθνλνκηθέο θαη
εκπνξηθέο ζρέζεηο, ην ελεξγεηαθφ γίγλεζζαη θιπ. Σν 2013.
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 ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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14/1/2015 ΑΡΙΘ.ΓΙΑΚ 14032/1 ΑΝΟΙΥΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΛΙΚΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΗ
ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΚΑΣΑΒΑΗ ΦΔΤΓΟΡΟΦΗ.
ΣΗΛ : 210-5297261
26/1-30/1/2015 ΓΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΥΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ
ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΚΑΓΧΝ ΠΡΟΧΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΧΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ‘ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΧΝ
ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΑΣΙΚΟ
ΙΣΟ. ΣΗΛ: 2313-317535
29/1/2015 ΑΡΙΘ.ΓΙΑΚ 14048 ΑΝΟΙΥΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ MICROSOFT
ΚΑΙ ΤΛΙΚΟΤ. ΣΗΛ : 210-5297229
30/1/2015 ΑΝΟΙΥΣΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ
ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΟΡΓΔΛΙΟΤΔΤΟΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «PLAN OF SMART
REGIONAL
SPECIALIZATION
THE
PROMOTION
OF
COMPCTITIVENESS,RESEARCH AND INNOVATION. THΛ: 2313302151
2/2/2015 ΑΡΙΘ.ΓΙΑΚ05/2014 ΑΝΟΙΥΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΙΑΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΗ
ΓΔΧΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ,
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΟΤ ΘΑΛΑΙΟΤ ΥΧΡΟΤ
ΑΠΟ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ
2/2-6/2/2015 ΓΗΜΟΙΟ ΣΑΚΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ
ΤΝΣΗΡΗΗ
ΚΑΙ
ΔΠΙΚΔΤΗ
ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΣΧΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΣΧΝ.
ΣΗΛ : 2313-317535
3/2/2015 ΑΡΙΘ.ΓΙΑΚ 14044 ΑΝΟΙΥΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΑΝΑΘΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΦΤΛΑΞΗ
ΥΧΡΧΝ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΑΣΙΑΚΟΤ ΜΔ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟ
ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΗΛ : 210-5225770
5/2 -10/2/2015 ΑΝΟΙΥΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΑΤΡΜΑΣΗ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΗΛ : 210-8916307
9/2-13/2/2015 ΑΝΟΙΥΣΟ ΓΙΔΘΝΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ
ΓΙΑ
ΣΗΝ
ΚΑΛΤΦΗ
ΣΧΝ
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΧΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ
ΔΠΙΚΔΤΗ ΣΟΤ ΣΟΛΟΤ ΣΧΝ ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ
ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ Γ.ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ. ΣΗΛ: 2313-317535
10/2/2015 ΑΡΙΘ.ΓΙΑΚ 14047 ΑΝΟΙΥΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΟΤ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΔΙ ΣΗΝ « ΔΚΥΟΡΣΧΗ –
ΔΚΘΑΜΝΧΗ, ΚΑΘΑΡΙΜΟ, ΑΠΟΚΟΜΙΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΣΧΝ
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ. ΣΗΛ : 210-5297261

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ
ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ

ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ
ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ
ΓΗΜΟ ΚΟΡΓΔΛΙΟΤ ΔΤΟΜΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ
(ΔΤΔΓ ΤΝΑ)

ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ
ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ
ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ
ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ
ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ

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.

