Μάξηηνο 2015

ΒΔΘ – HUMANS: Ζ δηακεζνιάβεζε δίλεη ιύζεηο
Ο ζεζκφο ηεο δηακεζνιάβεζεο θαη ε αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο
ηνπ γηα ηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ εηέζε επί ηάπεηνο ζηελ
εκεξίδα, κε ζέκα: «Λχζε ηηο δηαθνξέο ζνπ αιιηψο» πνπ
δηνξγάλσζε ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο
(ΒΔΘ) ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Όκηιν Νέσλ, Δπηζηεκφλσλ &
Δπαγγεικαηηψλ (ΖUMANS).
Σα ζέκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ απφ ηνπο νκηιεηέο, ζηελ
θαηάκεζηε αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ ΒΔΘ, αθνξνχζαλ ζηελ
εκπνξηθή, ζρνιηθή θαη νηθνγελεηαθή δηακεζνιάβεζε.
"Ζ δηακεζνιάβεζε είλαη ε αλαδήηεζε, απφ ηα αληηκαρφκελα
κέξε ζε κηα δηαθνξά, κηαο ζπκβηβαζηηθήο ιχζεο κέζσ θνηλά
απνδεθηήο δηαδηθαζίαο θαη ζε νπδέηεξν ηφπν, παξνπζία θαη
κε ηε βνήζεηα ελφο ηξίηνπ πξνζψπνπ, ηνπ δηακεζνιαβεηή.
Έηζη δηαζθαιίδεηαη ε επίιπζε ηεο δηαθνξάο ηαρχηεξα θαη
νηθνλνκηθφηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηηο παξαδνζηαθέο, ελψπηνλ
δηθαζηεξίσλ, δηαδηθαζίεο. Πξφθεηηαη γηα ηηο ιεγφκελεο “win–
win” ιχζεηο, φπνπ κε ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο έρνπλ
φθεινο θαη νη δχν πιεπξέο" αλέθεξε θαηά ην ραηξεηηζκφ ηνπ
ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ, Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο
ππνγξακκίδνληαο φηη «ε αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ηεο
δηακεζνιάβεζεο δελ ππνθαζηζηά ηελ αλάγθε γηα
ζπγθεθξηκέλεο κεηαξξπζκίζεηο θαη κέηξα, πνπ ζηε ρψξα καο
είλαη απαξαίηεηα, θαη αθνξνχλ ζηελ επίζπεπζε ηνπ ρξφλνπ
απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο, αιιά θαη ζηελ απινπνίεζε, ζηνλ
εθζπγρξνληζκφ θαη ζηελ απνζαθήληζε ηνπ λνκνζεηηθνχ
πιαηζίνπ».
Μάιηζηα ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο γηα ελίζρπζε
ηνπ ζεζκνχ ηεο δηακεζνιάβεζεο ην ΒΔΘ, ηνλ Ηνχλην ηνπ
2012, ίδξπζε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηθεγνξηθφ χιινγν
Θεζζαινλίθεο, ην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην
Θεζζαινλίθεο θαη ην Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην ηεο
πφιεο, ην Ηλζηηηνχην Καηάξηηζεο Γηακεζνιαβεηψλ
Θεζζαινλίθεο. Δπηπιένλ ην ΒΔΘ έρεη δξνκνινγήζεη ηε
δεκηνπξγία Κέληξνπ Γηακεζνιάβεζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο
ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε δηακεζνιαβεηέο, πνπ πιεξνχλ ηηο
ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο θαη είλαη δηαπηζηεπκέλνη απφ ην
ππνπξγείν Γηθαηνζχλεο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εκεξίδαο ε Διέλε Υαξαιακπίδνπ,
δηθεγφξνο - δηαπηζηεπκέλε δηακεζνιαβήηξηα ζε Διιάδα θαη
Κχπξν, παξνπζίαζε ηε δηακεζνιάβεζε ζε αζηηθέο
ππνζέζεηο. ηε ζπλέρεηα, ηνλ ιφγν πήξε ν επίθνπξνο
θαζεγεηήο Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ, Ρήγαο Γηνβαλφπνπινο ν
νπνίνο κίιεζε γηα ηελ εκπνξηθή δηακεζνιάβεζε. Σν δήηεκα
ησλ νηθνγελεηαθψλ ππνζέζεσλ, φπνπ ε δηακεζνιάβεζε
ελδείθλπηαη ηδηαίηεξα ιφγσ ηεο επαίζζεηεο θχζεο ηεο
δηαθνξάο,
αλέιπζε
ε δηθεγφξνο,
δηαπηζηεπκέλε
δηακεζνιαβήηξηα
ζε
Διιάδα
θαη
Ζλσκέλν
Βαζίιεην, Γήκεηξα Μνπζηψιε.

Έηνο 14ν

Σεύρνο 12

Αθνινχζσο, εμεηάζζεθε απφ ηελ δαζθάια,
δηθεγφξν - δηαπηζηεπκέλε δηακεζνιαβήηξηα, Διενλψξα
Μπέζζα ν ζεζκφο ηεο ζρνιηθήο δηακεζνιάβεζεο πνπ
απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ αιιαγή ηεο λννηξνπίαο γηα ηελ
επίιπζε ησλ δηαθνξψλ αιιά θαη φπιν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε
ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Σέινο, ν θχθινο ησλ εηζεγήζεσλ
έθιεηζε κε παξέκβαζε ηεο δξ. Έιελαο Κνιηζάθε,
εθπαηδεχηξηαο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Καηάξηηζεο Γηακεζνιαβεηψλ
Θεζζαινλίθεο.
ηελ εκεξίδα παξαβξέζεθαλ απεπζχλνληαο ραηξεηηζκφ, ε
πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο γηα ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ Γ..Θ.,
Γηάλλα Παλαγνπνχινπ θαη ν εθπξφζσπνο ηνπ πεξηθεξεηάξρε
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, πεξηθεξεηαθφο ζχκβνπινο, Γεψξγηνο
Αζπαζίδεο.

Γεκηνπξγία λένπ κνλαδηθνύ θωδηθνύ πιεξωκήο
Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο ελεκεξψλεη ηηο
επηρεηξήζεηο – κέιε ηνπ φηη απφ 01-01-2015 ηζρχνπλ νη λέεο
ζπλδξνκέο γηα ην έηνο 2015, νη νπνίεο είλαη γηα Α.Δ. 50,00 €,
γηα Δ.Π.Δ. θαη Η.Κ.Δ. 40,00 €, γηα Ο.Δ. θαη Δ.Δ. 30,00 € θαη γηα
Αηνκηθέο Δπηρεηξήζεηο 10,00 €. Οη Δπηρεηξήζεηο-κέιε ηνπ
Β.Δ.Θ. κπνξνχλ λα εμνθινχλ ηηο ζπλδξνκέο ηξέρνπζαο αιιά
θαη παξειζνπζψλ ρξήζεσλ κέζσ ηνπ Ζιεθηξνληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ (e-Δπηκειεηήξην), ζην site ηνπ Β.Δ.Θ.
www.veth.gov.gr. Με ηελ ελεκέξσζε ησλ λέσλ ζπλδξνκψλ
δεκηνπξγήζεθε έλαο λένο κνλαδηθφο θσδηθφο πιεξσκήο, κε ηνλ
νπνίν κπνξεί ην θάζε κέινο λα εμνθιήζεη ην αλαγξαθφκελν
πνζφ κέζσ winbank.
Τπελζπκίδνπκε ζηα κέιε φηη απφ 1.3.2015 ε ππνβνιή θαη
δηεθπεξαίσζε αηηήζεσλ Καηαρψξηζεο ζην Γ.Δ.ΜΖ θαη
Υνξήγεζεο
Πηζηνπνηεηηθψλ
θαη
Αληηγξάθσλ
γίλεηαη
απνθιεηζηηθά κε ειεθηξνληθφ ηξφπν, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο
www.businessportal.gr,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
θαη
ηεο
πιεξσκήο ησλ ζρεηηθψλ ηειψλ θαη ηνπ ηέινπο ηήξεζεο ηεο
Μεξίδαο ηνπ ππφρξενπ ζην Γ.Δ.ΜΖ.

Διιελνγεξκαληθό
Δκπνξηθό
θαη
Βηνκεραληθό
Δπηκειεηήξην
Σν Διιελνγεξκαληθφ Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ
Δπηκειεηήξην
απεπζχλεη
πξφζθιεζε
ζε
φζεο
επηρεηξήζεηο ελδηαθέξνληαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ
θχθιν ησλ κειψλ ηνπ Διιελνγεξκαληθνχ Δπηκειεηεξίνπ
ψζηε λα θαξπψλνληαη ηα νθέιε ησλ ππεξεζηψλ θαη
δξάζεσλ ηνπ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 210 6419000, fax:
2106445175,
email:
ahkathen@ahk.com.gr
,
site:
www.german-chamber.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JUMP START your idea in e-Commerce
Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην θαη ην Κέληξν
Βηψζηκεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ΔΞΔΛΗΞΖ ηνπ Οκίινπ ηεο
Σξάπεδαο Πεηξαηψο ζπλδηνξγαλψλνπλ εθ λένπ ην ζεκηλάξην
απηφ, ζηελ Αίζνπζα Δθδειώζεωλ ηνπ ΔΒΔΘ, ζηηο 30 & 31
Μαξηίνπ 2015.
Πξφθεηηαη γηα έλα εμεηδηθεπκέλν δηήκεξν workshop, δηάξθεηαο 16
σξψλ ην νπνίν εζηηάδεη ζηα ζέκαηα ζηξαηεγηθήο θαη ζρεδηαζκνχ
γηα ηελ αλάπηπμε κηαο επηηπρεκέλεο θαη βηψζηκεο επηρείξεζεο,
κε έκθαζε ζην ρψξν ηνπ e-commerce.
Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Workshop :
http://www.excelixi.org/el/Training/Open-Workshops/EVETHJump-Start-your-idea-in-E-commerce

Αλάπηπμε γηα όινπο:
Ζ γπλαίθα ζηνλ επηρεηξεκαηηθό θαη επαγγεικαηηθό ζηίβν
Σν Ηλζηηηνχην Γεκνθξαηίαο Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο θαη ε
Παλειιαδηθή Οξγάλσζε Γπλαηθψλ «ΠΑΝΑΘΖΝΑΨΚΖ» έρνπλ
ηελ ηηκή λα ζαο πξνζθαιέζνπλ ζε εθδήιωζε κε ζέκα:Αλάπηπμε γηα όινπο: Ζ γπλαίθα ζηνλ επηρεηξεκαηηθό θαη
επαγγεικαηηθό ζηίβν ηε Γεπηέξα 30 Μαξηίνπ 2015 θαη ώξα
17.30 ζην Πνιεκηθό Μνπζείν, Ρηδάξε 2 - Αζήλα (ηαζκόο
κεηξό Δπαγγειηζκόο).
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: 210 7257495, email:
info@ldkaramanlis.gr

Γηνξγάλωζε εκηλαξίωλ Τγηεηλήο
θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκωλ από 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 : 2310-241383 θαη ζην
e-mail : sme-industry@veth.gov.gr.

Thessaloniki Smart up Innovation Hub II
Σελ επθαηξία ζε λέεο θαη λενθπείο νκάδεο (startups) πνπ
επηδηψθνπλ λα πξνζδψζνπλ εμσζηξεθή πξνζαλαηνιηζκφ ζηηο
θαηλνηφκεο ηδέεο ηνπο θαη λα ηηο κεηαηξέςνπλ ζε βηψζηκεο
επηρεηξήζεηο, δίλεη ην πξφγξακκα Thessaloniki Smart up
Innovation Hub II ( Thessmart INNOHUB) πνπ δηνξγαλψλεη ε
Αιεμάλδξεηα Εψλε Καηλνηνκίαο (ΑΕΚ).
Μέζα απφ έλα ζχλνιν ελεξγεηψλ πνπ πεξηιακβάλεη
πξνγξακκαηηζκέλε θαζνδήγεζε κε ηηο κεζφδνπο ηνπ coaching
θαη ηνπ networking, δίλεηαη έκθαζε ζε επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο
πνπ αθνξνχλ ζηνλ αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα, ρσξίο φκσο λα
απνθιείνληαη
ηα
επηρεηξεκαηηθά
ζρέδηα
γεληθφηεξνπ
ελδηαθέξνληνο.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αηηήζεηο ζην
www.thessmart.gr κέρξη θαη ηελ Πέκπηε 1 Απξηιίνπ 2015 ελψ ε
έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνγξακκαηίδεηαη γηα ηελ Σξίηε 21
Απξηιίνπ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: website: www.thessmart.gr ,
ηει: 2310 379481, 2310 379341, email: info@thessinnoze.gr

εκηλάξην κε ηίηιν: Ξελόπνπινο δηδάζθεη
ην πιαίζην ηεο έθζεζεο: Ζ ηέρλε ηνπ Αγίνπ Όξνπο ζην
Σειιφγιεην – Έξγα ζχγρξνλσλ αγηνγξάθσλ θαη κνλαρψλ (
13/2-20/4/2015), δηνξγαλψλεηαη ζην Σειιφγιεην Ίδξπκα
Σερλψλ Α.Π.Θ. δηήκεξν ζεκηλάξην πξνζσπηθήο δηδαζθαιίαο
ζηε ηερληθή ηεο αγηνγξαθίαο.
Λακβάλνληαο ππφςε ην κεγάιν ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ γηα
ηελ εθκάζεζε ηεο βπδαληηλήο αγηνγξαθίαο, ε artionrate θαη ε
«Έθζεζε πξντφλησλ Αγίνπ Όξνπο» ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
ζπνπδαίν Άξρνληα εηθνλνγξάθν ηνπ Παηξηαξρείνπ
Αιεμαλδξείαο θ. Κσλζηαληίλν Ξελφπνπιν πξαγκαηνπνηνχλ
ζηηο 28 θαη 29 Μαξηίνπ 2015 ζεκηλάξην κε ηίηιν:
Ξελόπνπινο δηδάζθεη.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 2310 456020,
email: marketing@artionrate.com

Δπηηέινπο & ζηελ Θεζζαινλίθε, ην εκηλάξην Γηαθήκηζεο ζην Internet
Σν Γηαδηθηπαθφ Marketing (δηάδηma) δηνξγαλψλεη ην άββαην 28 Μαξηίνπ έλα αθφκε ζεκηλάξην Google AdWords, πξνθεηκέλνπ λα
εθπαηδεπηείηε ζην πην απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν δηαθήκηζεο ζην internet θαη λα απμήζεηε ηηο πσιήζεηο ζαο κέζσ ησλ δηαθεκίζεσλ
AdWords.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 210 5766000, email: info@diadima.gr

Επιτειρημαηική αποζηολή ζηην Προύζα ηης Τοσρκίας
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή
ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο «BURSA DECORATION 2015», ζηηο 9
έωο 12 Απξηιίνπ 2015 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο εγθαηαζηάζεηο
ηεο “Bursa International Fair, Convention and Congress
Center”.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 211 7000264-7, θαμ:
2117409283, e-mail : info@etee.gr , fairs@etee.gr , website :
www.etee.gr

Επιτειρημαηική αποζηολή ζηην Αηηάλεια ηης Τοσρκίας
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή
th
ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο « 5 ANFAS CITY EXPO 2015 », ζηηο 1
έωο 3 Απξηιίνπ 2015 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο
ANTALYA EXPO CENTER.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 211 7000264-7, θαμ:
2117409283, e-mail : info@etee.gr , fairs@etee.gr , website :
www.etee.gr

Εκθέζεις ζηην Ελλάδα
ε

40 ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΓΟΤΝΑ ΚΑΣΟΡΗΑ
Πφιε : Καζηνξηά
Ζκεξνκελία : 6 –9 Μαΐνπ 2015
Δθζέκαηα : γνχλα
Πιεξνθνξίεο: ηει.24670 22353, 23116, fax: 24670 28271, site
:www.furfairkastoria.com e-mail: akf@otenet.gr
ε
11 Πεξηθεξεηαθή Έθζεζε παξαγωγηθήο θαη ηνπξηζηηθήο
θπζηνγλωκίαο, εμνπιηζκνύ επηρεηξήζεωλ θαη θαηνηθίαο
«Αξγνιίδα 2015»
Πφιε : Αξγνιίδα
Ζκεξνκελία : 6 – 10 Μαΐνπ 2015
Δθζέκαηα : ηξφθηκα, νηθνδνκηθά πιηθά, ζπζηήκαηα εθκεηάιιεπζεο
ήπησλ κνξθψλ ελέξγεηαο, έπηπια, ηνπξηζηηθά πξντφληα
Πιεξνθνξίεο: ηει.210 2772244, fax: 210 2716853,
site :
www.alfaexpo.gr , e-mail: alfaexpo@otenet.gr

Δθζέζεηο ζηνλ θόζκν
OLIVE, OLIVE OIL AND TECHNOLOGY FAIR
Πόιε : Izmir, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 16 - 19 Απξηιίνπ 2015
Δθζέκαηα: ειηά, ειαηφιαδν
Πιεξνθνξίεο: site : www.olivetech.izfas.com
th

6 IZMIR ORGANIC PRODUCTS FAIR
Πόιε : Izmir, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 16 - 19 Απξηιίνπ 2015
Δθζέκαηα: νξγαληθά πξντφληα
Πιεξνθνξίεο: site : www.ekolojiizmir.izfas.com
INTERNATIONAL TURKEYBUILD FAIR
Πόιε : Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 21 – 25 Απξηιίνπ 2015
Δθζέκαηα: θαηαζθεπή θηηξίσλ
Πιεξνθνξίεο: site: www.yapifuari.com.tr
th

18 INTERNATIONAL GASTRONOMIC TRADE FAIR- WINE &
DELICACIES 2015
Πόιε : Πξάγα
Ζκεξνκελία: 21 – 23 Απξηιίνπ 2015
Δθζέκαηα: νίλνο , είδε ληειηθαηεζελ
Πιεξνθνξίεο: ηει.+420735610320 , e-mail :
expopraque@vegoprag.cz,
site : www.vinodelikatesy.cz

Γηεζλείο Γηαγωληζκνί
ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ
Σo Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε φθηα
απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν κε πξνθεξχμεηο θξαηηθψλ
δηαγσληζκψλ πνπ αθνξνχλ:
Δζσηεξηθφο ( ελδναγσγηθφο) έιεγρνο αγσγψλ θπζηθνχ
αεξίνπ ηχπνπ DN 711 (28’’) ζε κήθνο 125ρικ.
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 27/4/2015 , 17.00
Πιεξνθνξίεο: ηει: +359 29396358, fax: +35929250063,
email: ytafradziyka@bulgartransgaz.bg
Γιψζζα πνπ κπνξεί λα ζπληαρζνχλ νη πξνζθνξέο ή νη
αηηήζεηο ζπκκεηνρήο κφλν βνπιγαξηθά.
Παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ πξνεπεμεξγαζία ζχκκεηθησλ
απνξξηκκάησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη ν
δηαρσξηζκφο, ε δηαινγή, ε αλαθχθισζε, ε κεηαθνξά θαη
ε αλάθηεζε ( ζεξκηθή ή κε άιιεο κεζφδνπο αλάθηεζεο).
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 27/4/2015 , 17.00
Πιεξνθνξίεο:
ηει:
+359
29041365,
email:
ezahavirera@sofia.bg
Γιψζζα πνπ κπνξεί λα
ζπληαρζνχλ νη πξνζθνξέο ή νη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο:
θάζε επίζεκε γιψζζα ηεο ΔΔ.
Καηαζθεπή – εγθαηάζηαζε δηθηχνπ δηαλνκήο κέζεο
ηάζεο.Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 27/4/2015 ,
16.00
Πιεξνθνξίεο: ηει: +359 28958902, fax: +359 28272171
Γιψζζα πνπ κπνξεί λα ζπληαρζνχλ νη πξνζθνξέο ή νη
αηηήζεηο ζπκκεηνρήο κφλν βνπιγαξηθά.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα
επηθνηλσλήζεηε κε ην Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηε
φθηα ηει.: (+3592) 9447959-9447790, , ζηελ
ηζηνζειίδα www.agora.mfa.gr/bg60 θαη ζην email:
ecocom-sofia@mfa.gr

Εεηήζεηο
GELO- GREEK EGYPTIAN LINK OPERATIONS
Ο χλδεζκνο Διιεληθψλ – Αηγππηηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ
καο ελεκεξψλεη γηα ηνπο λένπο ηνκείο ζπλεξγαζίαο
επηρεηξήζεσλ:

Media Solutions / Αίγππηνο

Office Furniture/ Αίγππηνο

Shipping Logistics/ Αίγππηνο

Food Products/ Διιάδα
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη επηθνηλσλία κε ηηο
επηρεηξήζεηο: www.gelobusiness.com/members
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ ΓΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΔ
ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ
Ζ Δηαηξεία Metro Jeddah πξνηίζεηαη λα παξνπζηάζεη ηα
βαζηθά ζηνηρεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ
Μεηαθνξψλ πφιεσο Σδέληα γηα κέιε ησλ Μεραληθψλ,
ησλ θαηαζθεπψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ βηνκεραληψλ
κεηαθνξψλ. Ζ πξφζεζε είλαη λα είλαη δπλαηή ε έγθαηξε
δέζκεπζε ησλ νξγαληζκψλ θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ
επηηπρία απηνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Ζ Δηαηξεία Metro
Jeddah αλαδεηά νη ελδηαθεξφκελνη λα πιεξνχλ θάπνηα
θξηηήξηα.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο : site:
www.metrojeddah.com.sa , email:
IBD@metrojeddah.com.sa

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ, ΣΖΛ: 2310 381080
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16/4/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ 3/15 ΑΝΟΗΚΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ ΗΥΘΤΧΝ. ΣΖΛ: 210-8705013
16/4/2015 ΑΝΟΗΥΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ ΘΡΑΝΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ
ΣΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ ΣΖ ΥΧΡΑ. ΣΖΛ: 210 5272227
17/4/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΗΑ ΠΛΖΡΟΤ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔ
ΠΛΖΡΔ ΔΣ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΣΖΛ.
2313 323115
22/4/2015 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΤΗΜΟΤ, ΣΖΛ: 2108916264
23/4/2015 ΑΡΗΘ. ΓΗΑΚ 10/15 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ( ΤΡΗΓΓΔ ΜΗΑ ΥΡΖΖ
ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΜΔΓΔΘΧΝ) ΣΖΛ : 210-3459946
23/4/2015 ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟ ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ « ΑΚΟΗ ΑΗΜΑΣΟ» ΣΖΛ : 2310 438660
24/4/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ 7/2015 ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ
ΓΗΑ ΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΜΔ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ (
ΑΗΜΟΓΟΗΑ – ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟ- ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΟ- ΑΝΟΟΛΟΓΗΚΟ –
ΒΗΟΥΖΜΗΚΟ). ΣΖΛ : 210-4592592
28/4/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ 8/2015 ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΡΘΟΠΔΓΗΚΟΤ
ΤΛΗΚΟΤ. ΣΖΛ : 210-4592592
28/4/2015
ΑΡΗΘ.
ΓΗΑΚ
12/15
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΑΝΟΗΥΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ (
ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ) ΣΖΛ : 210-3459946
28/4/2015
ΑΡΗΘ.
ΓΗΑΚ
13/15
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΑΝΟΗΥΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ (
ΗΑΣΡΗΚΔ ΒΔΛΟΝΔ) ΣΖΛ : 210-3459946
28/4/2015
ΑΡΗΘ.
ΓΗΑΚ
12/15
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΑΝΟΗΥΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ
(ΤΛΛΔΚΣΔ ΚΑΗ ΑΚΟΗ ΤΛΛΟΓΖ – ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ ΚΑΗ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΗ ΣΟΤ) ΣΖΛ : 210-3459946
29/4/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ 15/2015 ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ. ΣΖΛ : 210-4592592
30/4/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ 16/2015 ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑΦΟΡΧΝ
ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ. ΣΖΛ : 210-4592592
28/4/2015
ΑΡΗΘ.
ΓΗΑΚ
14/15
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΑΝΟΗΥΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ (
ΗΑΣΡΗΚΟ ΒΑΜΒΑΚΗ) ΣΖΛ : 210-3459946

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ
ΚΣΗΡΗΑΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΑΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ

ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
«ΘΖΔΑ»
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΑΓΗΟ ΠΑΤΛΟ
ΣΕΑΝΔΗΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ

ΣΕΑΝΔΗΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
«ΘΖΔΑ»
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
«ΘΖΔΑ»
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
«ΘΖΔΑ»

ΣΕΑΝΔΗΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ
ΣΕΑΝΔΗΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
«ΘΖΔΑ»

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.

