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ΒΔΘ: Αληίδνην ζηελ θξίζε ηα ειιεληθά πξνϊόληα
Αλάρσκα ζηελ ηαιαηπσξεκέλε ειιεληθή νηθνλνκία ζα
κπνξνύζε λα απνηειέζεη ε ζηξνθή ησλ θαηαλαισηώλ πξνο
ηα ειιεληθά πξντόληα πνπ δηαζέηνπλ πςειή πνηόηεηα. Απηό
ηόληζαλ κεηαμύ άιισλ νη νκηιεηέο ηεο εθδήισζεο κε ζέκα
‘Αγνξάδεηο Διιεληθά;’ πνπ ζπλδηνξγάλσζε ην Βηνηερληθό
Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο κε ηνλ Πνιηηηζηηθό -Πλεπκαηηθό
ύιινγν ‘Κνξαήο’.
Γηα ειιηπή ζηήξημε ηεο πνιηηείαο ζηα ειιεληθά πξντόληα
έθαλε ιόγν ν πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ ‘Κνξαήο’, ηξάηνο
Σζίριαο. «Σελ ώξα πνπ νη πνιπεζληθέο ρξεζηκνπνηνύλ
πξώηεο ύιεο από ηελ Διιάδα θαη απαζρνινύλ Έιιελεο
εξγαδόκελνπο, εμνξίδνπκε από ηα ξάθηα ησλ θαηαζηεκάησλ
ηα ακηγώο ειιεληθά πξντόληα» ζεκείσζε ν θ. Σζίριαο.
«Δδώ θαη ρξόληα ε πιεηνλόηεηα ησλ Διιήλσλ έρνπλ
πηνζεηήζεη ηελ άπνςε όηη ην «made in EU» απνηειεί
ζπλώλπκν πνηόηεηαο θαη ππεξνρήο, ελώ ην «made in
Greece» παξαπέκπεη ζε θηελό ππνθαηάζηαην» αλέθεξε
ραξαθηεξηζηηθά ν πξόεδξνο ηνπ ΒΔΘ, Παλαγηώηεο
Παπαδόπνπινο ππνγξακκίδνληαο όηη «γπξλώληαο ηελ πιάηε
ζηα ειιεληθά πξντόληα, νδεγνύκαζηε ζε ελίζρπζε ησλ
εηζαγσγώλ κεηώλνληαο εκκέζσο ηελ ειιεληθή παξαγσγή».
ύκθσλα κε ηνλ πξόεδξν ηνπ ΒΔΘ ηα νθέιε κηαο «made in
Greece» έθξεμεο κπνξνύλ λα ζπλνςηζηνύλ ζην ηξίπηπρν:
-Βησζηκόηεηα θαη θεξδνθνξία ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ
θαη ζπλεπώο δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.
-Δμπγίαλζε ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκώλ κέζσ κείσζεο ησλ
εηζαγσγώλ θαη αύμεζεο ησλ εμαγσγώλ.
-Αλαζπγθξόηεζε ηνπ πξσηνγελνύο θαη ηνπ δεπηεξνγελνύο
ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Από ηελ Διιάδα ηνπ απνηπρεκέλνπ
κνληέινπ ησλ ππεξεζηώλ, πεξλνύκε ζηελ Διιάδα ηεο
παξαγσγήο.
ύκθσλα κε ηνλ θ. Παπαδόπνπιν, απαξαίηεηε είλαη ε
ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ ειιεληθώλ πξντόλησλ κε κία
ζπληνληζκέλε εζληθή ζηξαηεγηθή εμαγσγώλ. «Με κηα
ζηξαηεγηθή πνπ ζα βάδεη ηέινο ζηε ρξνλνβόξα δηαδηθαζία
ηνπ εμνξζνινγηζκνύ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ ζα πξνρσξά
δπλακηθά ζε άξζε ησλ εμαγσγηθώλ αληηθηλήηξσλ θαη
εκπνδίσλ, αιιά θαη ζε απνδέζκεπζε νηθνλνκηθώλ θαη
αλζξώπηλσλ πόξσλ, πξνο αμηνπνίεζε ησλ εμαγσγηθνύ
ηνκέα» αλέθεξε ν πξόεδξνο ηνπ ΒΔΘ.
Σελ αλάγθε δεκηνπξγίαο νηθνλνκίαο πνηόηεηαο, ζην
επίθεληξν ηεο νπνίαο ζα βξίζθνληαη ηα ειιεληθά πξντόληα,
ππνγξάκκηζε ν επίθνπξνο θαζεγεηήο ηνπ Οηθνλνκηθνύ
Σκήκαηνο ηνπ ΑΠΘ, Γξεγόξεο Εαξσηηάδεο.
«Λόγσ ηνπ κεγέζνπο ηεο ε ρώξα καο δελ κπνξεί λα
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«Λόγσ ηνπ κεγέζνπο ηεο ε ρώξα καο δελ κπνξεί λα
αλαπηύμεη νηθνλνκίεο θιίκαθαο, αιιά πνηόηεηαο πνπ ζα
εληνπίδεηαη ζηελ πνιππνηθηιόηεηα, ζηελ δηαθνξεηηθόηεηα θαη
ζηελ πνηόηεηα ησλ ειιεληθώλ πξντόλησλ» πξόζζεζε ν θ.
Εαξσηηάδεο θάλνληαο ηδηαίηεξε κλεία ζην πεηπρεκέλν,
δηεζλώο, κνληέιν ηνπ ζπλεξγαηηθνύ / ζπλεηαηξηζηηθνύ
θηλήκαηνο, ην νπνίν, όπσο είπε, ζα πξέπεη λα πηνζεηεζεί θαη
από ηε ρώξα καο.
ηηο αλεμέιεγθηεο εηζαγσγέο πξντόλησλ, πνπ ζηε ζπλέρεηα
βαπηίδνληαη ειιεληθά έθαλε αλαθνξά ν πξόεδξνο ηνπ
πλδέζκνπ Πξνβνιήο θαη ηήξημεο ησλ Διιεληθώλ
Πξντόλησλ θαη Τπεξεζηώλ ‘άξηζα’, Αλαζηάζηνο Υαιθίδεο
ηνλίδνληαο όηη «κόλν κέζα από ηελ παξαγσγή ειιεληθώλ
πξντόλησλ θαη από ηελ θαηαλάισζή ηνπο ζα κπνξέζεη λα
επηηεπρζεί ε αλάπηπμε».

ΒΔΘ πξνο ΤΠΟΗΟ: Πάξηε πίζω ην ραξάηζη 26%
ζηηο επηρεηξήζεηο
Καηαζηξνθηθό ραξαθηεξίδεη ν πξόεδξνο ηνπ Βηνηερληθνύ
Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο, Παλαγηώηεο Παπαδόπνπινο
ην θνξνινγηθό ραξάηζη 26% γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ
ζπλαιιάζζνληαη κε ρώξεο «κε ζπλεξγάζηκεο», αιιά θαη κε
ρώξεο κε ρακεινύο θνξνινγηθνύο ζπληειεζηέο. Σν ελ ιόγσ
ραξάηζη πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 21 ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηελ
Δπαλεθθίλεζε ηεο Οηθνλνκίαο.
«Δίλαη αζηείν λα κηιάκε γηα επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη
ηελ ίδηα ώξα λα επηβάιιεηαη έλαο πξόζζεηνο θόξνο πνπ ζα
δεκηνπξγήζεη επηπιένλ πξνβιήκαηα ζηηο επηρεηξήζεηο, πνπ
νύησο ή άιισο ‘πάζρνπλ’ από ηελ έιιεηςε ξεπζηόηεηαο»
αλαθέξεη ν πξόεδξνο ηνπ ΒΔΘ, επηζεκαίλνληαο ηελ αλάγθε
άκεζεο απόζπξζεο ηεο δηάηαμεο ηνπ ελ ιόγσ άξζξνπ.
«Δίλαη θαηαλνεηή ε αγσλία ηεο θπβέξλεζεο γηα ηνλ έιεγρν
ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ
ζπλαιιαγώλ
πξνθεηκέλνπ
λα
πεξηνξηζηεί ε θνξνδηαθπγή, σζηόζν ν ηξόπνο πνπ επηιέγεη,
ηελ ώξα κάιηζηα, πνπ ε αγνξά έρεη παγώζεη, ε ηξαπεδηθή
ρξεκαηνδόηεζε είλαη αλύπαξθηε, ε αβεβαηόηεηα θαζεκεξηλά
απμάλεηαη, είλαη ιαλζαζκέλνο. Απνηειεί κία λέα
θνξνεπηδξνκή» ζεκεηώλεη ν πξόεδξνο ηνπ ΒΔΘ.
«Οη επηρεηξεκαηίεο έρνπκε πηθξή γλώζε από ηε κλεκεηώδε
θαζπζηέξεζε επηζηξνθήο ησλ παξαθξαηνπκέλσλ από ην
Γεκόζην, όπσο είλαη ν ΦΠΑ. Έλα αθόκε ραξάηζη ζα
απνηειέζεη ηε ραξηζηηθή βνιή γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ
ζπλαιιάζζνληαη κε ρώξεο «κε ζπλεξγάζηκεο», αιιά θαη κε
ρώξεο κε ρακεινύο θνξνινγηθνύο ζπληειεζηέο» θαηαιήγεη ν
θ. Παπαδόπνπινο.

ΒΔΘ: Πξνο ηε ζεηηθή θαηεύζπλζε ε ξύζκηζε γηα
ηηο 100 δόζεηο
Δπηηαθηηθή αλάγθε ηόζν γηα ηελ «παγσκέλε» αγνξά, όζν
θαη γηα ηα «ζηεγλά» από ξεπζηό δεκόζηα θαη αζθαιηζηηθά
ηακεία
ραξαθηεξίδεη
ην
Βηνηερληθό
Δπηκειεηήξην
Θεζζαινλίθεο (ΒΔΘ) ην λνκνζρέδην γηα ηε λέα ξύζκηζε
ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ ζε 100 δόζεηο.
«Αλαληίξξεηα ε λέα ξύζκηζε γηα ηηο ιεμηπξόζεζκεο
νθεηιέο θηλείηαη πξνο ηε ζσζηή θαηεύζπλζε. Ωζηόζν,
ράζεθε πνιύηηκνο ρξόλνο κε αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηα
έζνδα ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ αζθαιηζηηθώλ Σακείσλ.
Γηα λα ζπλεηζθέξεη νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα, ε ξύζκηζε
ζα πξέπεη λα πινπνηεζεί, άκεζα, θαζώο ε αλακνλή θαη ε
πξνζκνλή γηα ηελ ςήθηζε ηνπ ζρεηηθνύ λνκνζρεδίνπ έρεη
σζήζεη κεγάιν κέξνο θνξνινγνπκέλσλ λα αλαβάινπλ ηηο
όπνηεο πιεξσκέο ζα έπξεπε λα θάλνπλ» αλαθέξεη ν
πξόεδξνο ηνπ ΒΔΘ, Παλαγηώηεο Παπαδόπνπινο,
ππνγξακκίδνληαο όηη ε λέα ξύζκηζε απνηειεί κία λέα
επθαηξία γηα ηνλ απεγθισβηζκό εθαηνκκπξίσλ νθεηιεηώλ
πνπ δνπλ ππό ην θαζεζηώο νηθνλνκηθήο αζθπμίαο.
ην κεηαμύ, θξέλν ζηελ πνηληθνπνίεζε ηνπ επηρεηξείλ
απνηειεί ζύκθσλα κε ηνλ θ. Παπαδόπνπιν, ε θαηάξγεζε
πνηλώλ γηα νθεηιέηεο αηνκηθήο εηζθνξάο ζηνλ ΟΑΔΔ, αιιά
θαη ε επηκήθπλζε ηνπ νξίνπ ηεο ιεμηπξόζεζκεο νθεηιήο
από ηα 5.000 επξώ θαη άλσ ζε 50.000 επξώ θαη άλσ,
πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηεζνύλ πνηληθέο δηώμεηο.

πξόζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο
Δλεξγνπνηήζεθε

ε

ξύζκηζε

–

εμπξέο

γηα

ηελ

θαηαβνιή

νπνηνπδήπνηε βαζηθνύ πνζνύ νθεηιήο (κε ξπζκηζκέλνπ) κε
απαιιαγή πξνζαπμήζεσλ, ηόθσλ θαη πξνζηίκσλ εθπξόζεζκεο
θαηαβνιήο πνπ αλαινγνύλ ζε απηό. Οη θνξνινγνύκελνη έρνπλ
πεξηζώξην 5 εξγάζηκσλ εκεξώλ, κέρξη ηελ εξρόκελε Παξαζθεπή
27 Μαξηίνπ λα επηιέμνπλ νπνηνδήπνηε ρξένο θαη λα πιεξώζνπλ
κέξνο ή ην ζύλνιν ηεο βαζηθήο νθεηιήο (κόλν ην αλεμόθιεην
ππόινηπν ηνπ αξρηθά βεβαησκέλνπ πνζνύ) ρσξίο επηβαξύλζεηο.
Ζ δηαδηθαζία
Ζ θαηαβνιή δηελεξγείηαη κε ηε ρξήζε ηεο ηαπηόηεηαο νθεηιήο
(Σ.Ο.) ζηηο Σξάπεδεο θαη ζηα ΔΛ.ΣΑ. Καη' εμαίξεζε είλαη δπλαηή ε
θαηαβνιή θαη ζηηο Γ.Ο.Τ. Οη πνιίηεο θαη νη επηρεηξήζεηο κπνξνύλ
λα πιεξνθνξνύληαη ηελ ηαπηόηεηα νθεηιήο (Σ.Ο.) κέζσ ηεο
εθαξκνγήο «πξνζσπνπνηεκέλεο πιεξνθόξεζεο» ή ελαιιαθηηθά
κέζσ εθηύπσζεο «ζπγθεληξσηηθήο εηθόλαο νθεηιώλ εθηόο
ξύζκηζεο», ε νπνία ζα αλαξηεζεί ζηηο 20 Μαξηίνπ ζην TAXISnet.
Δπίζεο κπνξνύλ λα πιεξνθνξνύληαη ηελ ηαπηόηεηα νθεηιήο από
ηηο Γ.Ο.Τ. θαη ηα Γ.Δ.Φ. Δάλ νη πνιίηεο επηζπκνύλ λα εμνθιήζνπλ
ξπζκηζκέλεο νθεηιέο πξέπεη λα ππνβάινπλ αίηεζε «απώιεηαο

Σκήκα Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Σξαπεδηθήο
Γηνηθεηηθήο
Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο
Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα

ξύζκηζεο» ζηε Γ.Ο.Τ. θαη ζηε ζπλέρεηα λα εμνθιήζνπλ ηελ
ππνιεηπόκελε βαζηθή νθεηιή κε απαιιαγή ηνπ ζπλόινπ ησλ

Σα πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ (ΠΜ) ηνπ
Σκήκαηνο Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο:
1) Υξεκαηννηθνλνκηθή θαη Σξαπεδηθή κε θαηεπζύλζεηο:
Υξεκαηννηθνλνκηθή
θαη
Σξαπεδηθή
Γηνηθεηηθή.
Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε γηα ηειέρε
2) Σν Υξεκαηννηθνλνκηθό & Θεζκηθό Πιαίζην ησλ Αγνξώλ
Υξήκαηνο
θαη
Κεθαιαίσλ
πξνεηνηκάδνπλ
λένπο
απνθνίηνπο, αιιά θαη εξγαδόκελνπο, γηα ζηαδηνδξνκία σο
εμεηδηθεπκέλα πςειόβαζκα ζηειέρε ηξαπεδώλ, εηαηξεηώλ
επελδύζεσλ, ειεγθηηθώλ/ινγηζηηθώλ εηαηξεηώλ, εηαηξεηώλ
παξνρήο ζπκβνπιεπηηθώλ θαη λνκηθώλ ππεξεζηώλ,
ππνπξγείσλ, επνπηηθώλ αξρώλ θαη άιισλ νξγαληζκώλ
ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, θαζώο θαη παξαγσγηθώλ
επηρεηξήζεσλ.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθηείηε ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο web.xrh.unipi.gr , ηει: 210 414
2153, 210 414 2323, fax: 210 414 2341, email:
skyfon@unipi.gr

Γηνξγάλωζε
Δθδειώζεωλ
γεπζηγλωζίαο
πξνβνιήο Οίλνπ ζηε Λνπκπιηάλα

Άλνημε ε εθαξκνγή γηα ηε ξύζκηζε - εμπξέο ηωλ
ιεμηπξόζεζκωλ ρξεώλ - Πέληε εκέξεο γηα πιεξωκή ρωξίο

θαη

Ζ Πξεζβεία ηεο Διιάδαο ζηε Ληνπκπιηάλα, Γξαθείν ΟΔΤ
καο ελεκεξώλεη γηα ηε δηνξγάλσζε ζηε ζινβεληθή
πξσηεύνπζα, εληόο ηνπ 2015, ησλ αθόινπζσλ
εθδειώζεσλ: 57th International Wine Competition (29 έωο
31 Μαΐνπ 2015) θαη51th International Wine Fair (15-17
Οθηωβξίνπ 2015)
Τπάξρνπλ πξννπηηθέο γηα εμαγσγέο κόλν πεξηνξηζκέλσλ
πνζνηήησλ θξαζηώλ από ηε ρώξα καο θαη απηέο ζηηο
θαηεγνξίεο κέζεο θαη θπξίσο αλώηεξεο ηηκήο - πνηόηεηαο.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 00386 31 366774,
email:matjaz.kovacic@gr-seiem.si
site:
http://en.vinoliubliana.si/wine-competition/

πξνζαπμήζεσλ, ηόθσλ θαη πξνζηίκσλ εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο.
ηελ πεξίπησζε απηή ε ξύζκηζε ράλεηαη θαη δελ ρξεζηκνπνηείηαη
πιένλ από ηνλ πνιίηε ε ηαπηόηεηα ξπζκηζκέλεο νθεηιήο (Σ.Ρ.Ο.),
αιιά ε ηαπηόηεηα νθεηιήο (Σ.Ο.) πνπ αληηζηνηρεί ζην θάζε ρξένο
πνπ ζα θαηαβάιεη. Ζ θαηαβνιή δηελεξγείηαη κε ηελ ηαπηόηεηα
νθεηιήο (Σ.Ο.), ε νπνία ραξαθηεξίδεη θάζε νθεηιή θαη ηελ
αθνινπζεί κέρξη ηελ εμόθιεζή ηεο, ζπλεπώο γηα θάζε νθεηιή
ρσξηζηά πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε κνλαδηθή ηαπηόηεηά ηεο. Ο
πνιίηεο είλαη ζεκαληηθό λα γλσξίδεη όηη γηα όζα ρξέε επηζπκεί λα
πιεξώζεη, ηόζεο ηαπηόηεηεο νθεηιήο (Σ.Ο.) νθείιεη λα
πξνζθνκίδεη ζηηο Σξάπεδεο ή ΔΛ.ΣΑ., δειώλνληαο ηαπηόρξνλα θαη
ην πνζό πνπ επηζπκεί λα θαηαβάιεη αλά ηαπηόηεηα νθεηιήο (Σ.Ο.).

Αλαθνίλωζε Δπηκνξθωηηθώλ εκηλαξίωλ Δ.Λ.Π.
Ο ύιινγνο Οηθνλνκνιόγσλ Λνγηζηώλ Ννκνύ Θεζζαινλίθεο
δηνξγαλώλεη κία ζεηξά επηκνξθσηηθώλ ζεκηλαξίσλ κε ζθνπό ηελ
ιεπηνκεξή θαηάξηηζε ησλ ζπλαδέιθσλ ζηα Διιεληθά Λνγηζηηθά
Πξόηππα (Ν.4308/2014).
Οη ζπκκεηέρνληεο ζα νκαδνπνηεζνύλ, βάζεη ησλ αηηήζεσλ ηνπο,
ζε νιηγνκειή ηκήκαηα θαη ζα παξαθνινπζήζνπλ πξόγξακκα 20
σξώλ (4 εκέξεο) κε εμεηδηθεπκέλνπο εηζεγεηέο.
Σα ζεκηλάξηα ζα δηεμαρζνύλ ζηηο αίζνπζεο ηνπ πιιόγνπ,
νο
Γσδεθαλήζνπ 7, 1 όξνθνο, ηηο πεξηόδνπο κεηαμύ ΑπξηιίνπΗνπλίνπ θαζώο θαη επηεκβξίνπ-Γεθεκβξίνπ αλάινγα κε ηε
ζπκπιήξσζε ησλ ηκεκάησλ θαη ηελ πξνηίκεζε ησλ
ζπκκεηερόλησλ.
Σν θόζηνο ζπκκεηνρήο γηα ηα κέιε ηνπ ΟΛΝΘ ζα είλαη 90 επξώ
θαη γηα ηα κε κέιε 120 επξώ. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα
θαηαζέηνπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο ζηε γξακκαηεία ηνπ πιιόγνπ από
ηηο 5/3/2015 έωο ηηο 31/3/2015. Θα ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο : ηει: 2310 513875, fax 2310
534463, site: www.solnth.gr, email: info@solnth.gr

Επιτειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τοσρκίας
Σν Διιελνηνπξθηθό Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλώηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνύλ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή
ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο «EDT EXPO», Έθζεζε καδηθήο
εζηίαζεο-ηξόθηκα-πνηά-κεραλεκάησλ
ηξνθίκσλ-θνπδίλαοδαραξνπιαζηηθήο, ζηηο 25 έωο 28 Μαξηίνπ 2015 θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ‘CNR’.
Σειεπηαία Ζκέξα Γειώζεσλ 23/3/2015.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 211 7000264-7, θαμ:
2117409283, e-mail : info@etee.gr , fairs@etee.gr , website :
www.etee.gr

Επιτειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τοσρκίας
Σν Διιελνηνπξθηθό Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλώηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνύλ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή
ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο «IDEAL HOME 2015», ζηηο 2 έωο 5
Απξηιίνπ 2015. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 211
7000264-7, θαμ: 2117409283, e-mail : info@etee.gr ,
fairs@etee.gr , website : www.etee.gr

Δθζέζεηο ζηνλ θόζκν
th

39 Furniture Fair-Home, Office & Interior Decoration
Equipment
Πόιε : Μπνύληβα, Μαπξνβνύλην
Ζκεξνκελία: 25 – 29 Μαξηίνπ 2015
Δθζέκαηα: έπηπια
Πιεξνθνξίεο: ηει. +382 (33) 410 403, θαμ. +382 (33) 542 132,
e-mail : jadranskisajam@t-com.me , ,site : www.adriafair.org
ART EXPO
Πόιε : Μπνύληβα, Μαπξνβνύλην
Ζκεξνκελία: 25 – 29 Μαξηίνπ 2015
Δθζέκαηα: ηέρλε
Πιεξνθνξίεο: ηει. +382 (33) 410 403, θαμ. +382 (33) 542 132,
e-mail : jadranskisajam@t-com.me , ,site : www.adriafair.org
HORECA.RETAILTECH
Πόιε : Μίλζθ, Λεπθνξσζία
Ζκεξνκελία: 14 - 17 Απξηιίνπ 2015
Δθζέκαηα: εμνπιηζκόο εζηηαηνξίσλ θαη μελνδνρείσλ
Πιεξνθνξίεο: ηει: +375173143437, θαμ: +375173143437,
site : www.expoforum.by
rd
53 AYMOD Istanbul International Footwear Fashion Fair
Πόιε : Κσλζηαληηλνύπνιε , Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 15 - 18 Απξηιίνπ 2015
Δθζέκαηα: ππνδήκαηα
Πιεξνθνξίεο: ηει: +90 (0212) 465 7474/2565, fax: +90 (0212)
465 74 76-77, email: ozge.karavel@cnr.net, site:
www.cnrexpo.com
FACILITY MANAGMENT AND MAINTENANCE & CLEANROOM
TECHNOLOGY, MAINTENANCE AND EQUIPMENT
EXHIBITION
Πόιε : Κσλζηαληηλνύπνιε , Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 16 - 18 Απξηιίνπ 2015
Δθζέκαηα: ζπληήξεζε θαη ηερλνινγία εμνπιηζκνύ
Πιεξνθνξίεο: site: www.expocleanroom.com θαη
www.maintenanceistanbul.com
th

24 International Tourism Exchange and Tourism Fair,
Equipment for Hotels and Catering - METUBES
Πόιε : Μπνύληβα, Μαπξνβνύλην
Ζκεξνκελία: 16 - 18 Απξηιίνπ 2015
Δθζέκαηα: ηνπξηζκόο
Πιεξνθνξίεο: ηει. +382 (33) 410 403, θαμ. +382 (33) 542 132,
e-mail : jadranskisajam@t-com.me , ,site : www.adriafair.org

Γηεζλείο Γηαγωληζκνί
Π.Γ.Γ.Μ.
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ θαη Δκπνξηθώλ Τπνζέζεσλ
Βνξείνπ Διιάδνο καο ελεκεξώλεη όηη ην
Γξαθείν
Πξνμεληθώλ, Οηθνλνκηθώλ θαη Δκπνξηθώλ Τπνζέζεσλ
ηεο Π.Γ.Γ.Μ. ζηελ Θεζζαινλίθε αλαθνίλσζε όηη :
1. Ζ θπβέξλεζε ηεο Π.Γ.Γ.Μ. πξνθήξπμε
δηαγσληζκό γηα παξαρώξεζε γεσινγηθήο
εμεύξεζεο κεηαιιηθώλ νξπθηώλ πεγώλ.
2. Σην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Τινηνκίαο θαη Τδάησλ
ηεο
Π.Γ.Γ.Μ. πξνθήξπμε δηαγσληζκό γηα
ελνηθίαζε δεκνζίσλ αγξνηηθώλ εθηάζεσλ 4.435
εθηαξίσλ ζηελ πεξηνρή Dzumalija.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζκό : ηει:
+389
2
3093
481,
+389
3093
438,
email:florent.c@economy.gov.mk
,
aleksandra.nikolovska@economy.gov.mk
www.mzsv.gov.mk

Εεηήζεηο
Σν Δκπνξηθό & Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ
αλαθνηλώλεη ζηα κέιε ηνπ θαη ζε θάζε ελδηαθεξόκελν όηη
νη αλαθεξόκελεο ζηε ζπλέρεηα επηρεηξήζεηο, επηζπκνύλ
λα επηθνηλσλήζνπλ κε ειιεληθέο, πξνθεηκέλνπ λα
ζπλεξγαζηνύλ ζηνπο ηνκείο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θάζε
δήηεζε.
ΛΟΒΔΝΗΑ
E.LECLERC RUDNIDIS D.O.O
Γ/ΝΖ: JURCKOVA CESTA 225, 1000 LJUBLJANA
RUDNIK
ΖΜ/ΝΗΑ
ΔΠΗΣΟΛΖ
:
04-02-2015
ΑΡ.ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ : Β.1764
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΩΝ
ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ
Δ
ΜΔΓΑΛΑ
ΠΟΛΤΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ.
Emails: ihiqonet@rudnidis.si , simamovic@rudnidis.si,
and website: www.e-leclerc.si
ΡΗ ΛΑΝΚΑ
THE NATIONAL CHAMBER OF SRI LANKA
Email: sect@nccsl.lk
Website: www.nationalchamber.lk
ΖΜ/ΝΗΑ
ΔΠΗΣΟΛΖ
:
20-02-2015
ΑΡ.ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ : Β.2669
ΣΖΝ
ΗΣΟΔΛΗΓΑ
ΣΟΤ
ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΡΗ ΛΑΝΚΑ ΤΠΑΡΥΔΗ
ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΤΚΑΗΡΗΔ. ΟΗ
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟΗ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΔΗΚΔΠΣΟΝΣΑΗ
ΣΖΝ ΑΚΟΛΟΤΘΖ ΗΣΟΔΛΗΓΑ www.acci.gr ΚΑΗ ΝΑ
ΔΝΖΜΔΡΩΝΟΝΣΑΗ ΥΔΣΗΚΑ.

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ & Δκπνξηθώλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Ληζζαβώλα, απέζηεηιε ην
ελεκεξσηηθό δειηίν Οηθνλνκηθώλ θαη Δπηρεηξεκαηηθώλ
εηδήζεσλ ηεο Πνξηνγαιίαο , γηα ηνλ κήλα Φεβξνπάξην
2015.Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη
κπνξνύλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ
ΟΔΤ
ηεο
Διιάδαο
ζηε
Ληζζαβώλα
(www.agora.mfa.gr/pt102), email: ecocom-lisbon@mfa.gr
ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr .

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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27/3/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΟΤ ΡΟΤΥΗΜΟΤ, ΣΖΛ. 2310 381080

145

30/3/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ

424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Γ'/NRDC-GR

ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΖΛ.
2310 882484
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152

1
143
148
149

142
107

136

137

30/3/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΔΡΟΤΡΓΗΚΑ ΓΑΝΣΗΑ (CPV:33141420-0_), ΣΖΛ. 2310
381080
30/3/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΘΔΣΖΡΩΝ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ, ΣΖΛ. 2310 381080
30/3/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ, ΣΖΛ. 2310
381080
30/3/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ ΝΔΦΡΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ, ΣΖΛ. 2310
381080
31/3/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ (ΑΗΜΑΣΟ, ΜΟΥΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΗ
ΛΟΗΠΟΤ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ) ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ ΣΖΛ. 213 2088715
31/3/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΩΝ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΔΞΟΠΛΗΜΩΝ, ΣΖΛ. 2310 381080
31/3/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ, ΣΖΛ. 2310
381080
3/4/2015 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ,
ΠΟΣΩΝ, ΚΑΠΝΟΤ ΚΑΗ ΤΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΖΛ. 23713 350363
13/4/2015 ΓΗΔΘΝΖ ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΠΟΛΔΗΠΟΜΔΝΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΩΝ
ΥΟΛΔΗΩΝ. ΣΖΛ: 231331-7511
14/4/2015 ΑΝΟΗΥΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΤΟ ΣΔΜΑΥΗΩΝ ΤΛΗΚΟΤ ΛΟΛ ΣΖΛ. 210
8705015
14/4/2015 ΑΝΟΗΥΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΔΝΗΚΖ
ΔΠΗΚΔΤΖ - ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΤΛΗΚΟΤ ΛΟΛ ΣΖΛ. 210 8705015

424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ
"ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ"
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

132

15/4/2015 ΑΝΟΗΥΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ ΤΠΔΡΖΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΜΖΥ/ΣΟ ΤΠΔΡΖΥΩΝ
ΚΟΗΛΗΑ ΣΖΛ. 210 8705015

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

133

15/4/2015 ΑΝΟΗΥΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΛΩΗΜΟΤ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΟΤ
ΤΛΗΚΟΤ ΣΖΛ. 210 8705015

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

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

Σελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα πνπ πξνζθέξεη Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθνύ 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 Ζιεθηξνληθήο Γηθηύωζεο b2bmall ή
ζην www.b2bmall.eu, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώλεζηε θαη λα πξνκεζεύεζηε πξνϊόληα κειώλ
ηνπ επηκειεηεξίνπ.

