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Σηηο 100 δόζεηο θαη νη θόξνη από εθπξόζεζκεο
δειώζεηο
Σε δπλαηφηεηα λα ππνβάινπλ κέρξη θαη ηηο 26 Μαΐνπ
εθπξφζεζκεο αξρηθέο ή δηνξζσηηθέο δειψζεηο θφξσλ
εηζνδήκαηνο, ΦΠΑ, ΦΜΤ, ΦΑΠ, θφξσλ θιεξνλνκηψλ,
δσξεψλ, γνληθψλ παξνρψλ, ινηπψλ θφξσλ θαη ηειψλ γηα
έηε κέρξη θαη ην 2014 έρνπλ εθαηνκκχξηα θνξνινγνχκελνη
θαη λα πιεξψζνπλ ηα πνζά πνπ ζα πξνθχςνπλ είηε
εθάπαμ κε νιηθή απαιιαγή απφ πξφζηηκα θαη
πξφζζεηνπο θφξνπο εθπξφζεζκεο ππνβνιήο είηε ζε 2
έσο θαη 100 κεληαίεο δφζεηο κε «θνχξεκα» απφ 30% έσο
θαη 90% ζε πξφζηηκα θαη πξφζζεηνπο θφξνπο
εθπξφζεζκεο ππνβνιήο.
Aπηή ε ξχζκηζε θξχβεηαη πίζσ απφ ην θείκελν κηαο
δηάηαμεο πνπ έρεη πεξηιεθζεί ζην άξζξν 4 ηνπ πξφζθαηα
ςεθηζζέληνο λ. 4321/2015 γηα ηηο ξπζκίζεηο ησλ
ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πξνο ηηο ΓΟΤ, ηα ηεισλεία θαη
ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κηα
γεληθεπκέλε ξχζκηζε «πεξαίσζεο» εθθξεκψλ
θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ αθνξά πεξηφδνπο έσο
ηελ 31-12-2014.
Ζ δηάηαμε κε ηελ νπνία πξνβιέπεηαη ε «πεξαίσζε» φισλ
απηψλ ησλ ππνρξεψζεσλ είλαη απηή ηεο παξαγξάθνπ 2
ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4321/2015, ε νπνία νξίδεη ηα εμήο:
«ηε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 1 (ζ.ζ. ζηε ξχζκηζε ησλ 100
δφζεσλ) δχλαληαη, επίζεο, λα ππαρζνχλ, κεηά απφ
επηινγή ηνπ νθεηιέηε, θαη νθεηιέο πνπ έρνπλ
θαηαρσξηζζεί ζηα βηβιία εηζπξαθηέσλ εζφδσλ ηεο
Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία αίηεζεο γηα
ππαγσγή ζε ξχζκηζε θαη ζα αθνξνχλ ππνρξεψζεηο
θνξνινγηθψλ εηψλ, πεξηφδσλ θαη ππνζέζεσλ κέρξη θαη
31.12.2014».
Απφ ηελ παξαπάλσ δηάηαμε πξνθχπηεη φηη νη
θνξνινγνχκελνη νη νπνίνη έρνπλ παξαιείςεη λα
ππνβάινπλ δειψζεηο ή έρνπλ ππνβάιεη αλαθξηβείο
δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ΦΠΑ, ΦΜΤ,
θνξνινγίαο κεηαβηβάζεσλ, δσξεψλ, γνληθψλ παξνρψλ ή
θιεξνλνκηψλ αθηλήησλ, Φφξνπ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο,
ΔΝΦΗΑ θαη ινηπψλ θφξσλ γηα παξειζφληα έηε, κέρξη θαη
ην 2014, κπνξνχλ λα ππνβάινπλ εθπξφζεζκεο αξρηθέο ή
ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο γηα ηα έηε απηά θαη λα
δειψζνπλ ηα πνζά πνπ απέθξπςαλ απφ ηελ εθνξία
πιεξψλνληαο ηνπο αλαινγνχληεο θφξνπο, είηε εθάπαμ κε
πιήξε απαιιαγή απφ πξφζηηκα θαη πξφζζεηνπο θφξνπο
εθπξφζεζκεο ππνβνιήο είηε ζε 2 έσο θαη 100 κεληαίεο
δφζεηο κε εθπηψζεηο 30%-90% ζηα πξφζηηκα θαη ηνπο
πξφζζεηνπο θφξνπο εθπξφζεζκεο ππoβνιήο. Μεηαμχ
άιισλ, κε ηε ξχζκηζε απηή πνιινί επηρεηξεκαηίεο,
ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, αγξφηεο θαη ινηπνί
θνξνινγνχκελνη ζα γιπηψζνπλ ελ φισ ή ελ κέξεη απφ ηα
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απφ ηα βαξηά πξφζηηκα πνπ θηλδπλεχνπλ λα ρξεσζνχλ ζε
πεξίπησζε πνπ νη παξαβάζεηο ηνπο εληνπηζηνχλ απφ
θνξνινγηθφ έιεγρν.
Χο εθ ηνχηνπ, ε ξχζκηζε απηή ζα ιεηηνπξγήζεη γηα ηνπο
ζπγθεθξηκέλνπο θνξνινγνχκελνπο θαη σο ζπλνπηηθή δηαδηθαζία
πεξαίσζεο θνξνινγηθψλ εθθξεκνηήησλ, αθνχ ζα επηηξέπεη ηελ
απνθπγή ηνπ πιήξνπο (εμνλπρηζηηθνχ) θνξνινγηθνχ ειέγρνπ θαη
ζα ζπληνκεχεη θαηά πνιχ ηε δηαδηθαζία θιεηζίκαηνο εθθξεκψλ
θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απηή ηε ζηηγκή κηα επηρείξεζε δελ
επηηξέπεηαη λα ππνβάιεη ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο γηα λα ζπκπεξηιάβεη απνθξπβείζα θνξνινγεηέα χιε
θαη λα πιεξψζεη ηνπο αλαινγνχληεο πξφζζεηνπο θφξνπο θαη ηα
πξνβιεπφκελα πνζά πξνζηίκσλ θαη πξνζαπμήζεσλ, εθφζνλ
έρεη εθδνζεί γη’ απηήλ εληνιή δηελέξγεηαο πιήξνπο θνξνινγηθνχ
ειέγρνπ, αιιά δελ έρεη αθφκε μεθηλήζεη ν έιεγρνο. Σψξα πιένλ
θάηη ηέηνην ζα επηηξαπεί κέρξη 26 Μαΐνπ, νδεγψληαο ζε
ζπληφκεπζε ηνπο ειέγρνπο θαη ην θιείζηκν εθθξεκψλ
θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ γηα ρηιηάδεο επηρεηξήζεηο θαη
ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο.
ηε λέα απηή ξχζκηζε ζα κπνξνχλ λα ππαρζνχλ φκσο φρη κφλν
επηρεηξεκαηίεο θαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, αιιά θαη
θνξνινγνχκελνη άιισλ θαηεγνξηψλ, φπσο κηζζσηνί,
ζπληαμηνχρνη, εηζνδεκαηίεο θαη αγξφηεο. Θα κπνξνχλ δειαδή θη
απηνί λα ππνβάινπλ εθπξφζεζκεο ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο
γηα παιαηά έηε θαη λα δειψζνπλ πνζά εηζνδεκάησλ πνπ
παξέιεηςαλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηηο αξρηθέο εκπξφζεζκεο
δειψζεηο ηνπο, ρσξίο λα επηβαξπλζνχλ κε πξφζηηκα θαη
πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο.

Σεκηλάξην Τερληθώλ Αζθαιείαο από ην ΔΛ.ΗΝ.Υ.Α.Δ.

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ςτο πλαίςιο εορταςμοφ τησ παγκόςμιασ
ημζρασ Υ&Α τησ Εργαςίασ ( ημζρα εορταςμοφ 28/4/2015
και θζμα «Join in building a culture of prevention in OHS»)
θα προβεί ςε ςειρά προωθητικών ενεργειών που
αποςκοποφν
ςτην
διαμόρφωςη
κουλτοφρασ
επαγγελματικήσ Υγείασ & Αςφάλειασ. Τα ςεμινάρια,
διάρκειασ 100 ωρών, θα ζχουν ζναρξη εντόσ του Μαΐου
και θα υλοποιηθοφν ςε Αθήνα και Θεςςαλονίκη.
Οι πρώτοι πενήντα (50) που θα εκδηλώςουν ζμπρακτο
ενδιαφζρον, δεςμευόμενοι για την ςυμμετοχή τουσ, θα
τφχουν τησ προνομιακήσ τιμήσ των 450€/άτομο
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
ηει:2108200111
2310501050,email: Antonou@elinyae.gr / sofia.t@elinyae.gr

/

Σπλέδξην Education, Innovation, Entrepreneurship
Noesis, Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ & Μνπζείν
Τερλνινγίαο, Θεζζαινλίθε 27 / 04 /2015

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και η
Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίασ διοργανώνουν το

Γη

Σπλέδξην Education, Innovation, Entrepreneurship ζην
Noesis, Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκψλ & Μνπζείν Σερλνινγίαο
ζηε Θεζζαινλίθε ζηηο 27 Απξηιίνπ 2015.
Ζ εθδήισζε απνηειείηαη απφ 3 θχξηα κέξε : ην πξψην
επηθεληξψλεηαη ζηε δεκηνπξγία θαηλνηνκίαο κέζσ ηεο
εθπαίδεπζεο, ην δεχηεξν αλαπηχζζεη ηελ ελίζρπζε θαηλνηφκσλ
δξαζηεξηνηήησλ κέζσ αλάδεημεο λέσλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ,
δηαλνίγνληαο νξίδνληεο ζε λένπο ηξφπνπο ρξεκαηνδφηεζεο θαη
ην ηξίην κέξνο εμεηάδεη ην ξφιν ηνπ θξάηνπο σο κνριφ
πξνψζεζεο ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει:2310 286453/ 2310
379341,
email:m.charalambous@amcham.gr
/
papatzika@thessinnozone.gr

Money Show Thessaloniki 2015
Hyatt Regency Hotel
22 – 24 / 05 /2015

Το Σν MONEY SHOW THESSALONIKI 2015 ζα απνηειέζεη ην
ζεκαληηθφηεξν νηθνλνκηθφ γεγνλφο ηεο Θεζζαινλίθεο ράξε ζηηο
νξγαλσηηθέο
θαηλνηνκίεο
θαη
ηηο
ζπκκεηνρέο
πνπ
δξνκνινγνχληαη. Κνξπθαίεο πξνζσπηθφηεηεο ηεο εζληθήο
νηθνλνκίαο θαη ηνπ επηρεηξείλ, ζεκαληηθέο νκηιίεο γηα ηηο
νηθνλνκηθέο
εμειίμεηο,
παξνπζηάζεηο
θαηλνηφκσλ
θαη
αλαπηπμηαθψλ εηαηξηθψλ δξάζεσλ θαη ζπλεδξηαθέο εθδειψζεηο
πςεινχ επηπέδνπ.
Γη Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 2310 947744, email:
info@italchamber.gr

«Πξνγξάκκαηα Γηα
Βίνπ Δθπαίδεπζεο Από
Τνπο
Κνηλωληθνύο Δηαίξνπο Γηα Τελ Αλάπηπμε Οξηδόληηωλ Καη
Κνηλωληθώλ Γεμηνηήηωλ – Α.Π. 7 & 8»
Σν Ηλζηηηνχην Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΓΔΒΔΔ, ζην πιαίζην
ησλ πξάμεσλ κε ηίηιν « Πξνγξάκκαηα δηα βίνπ εθπαίδεπζεο
απφ ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο γηα ηελ αλάπηπμε νξηδφληησλ θαη
θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ – Α.Π. 7 & 8» ηνπ Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη
Γηά Βίνπ Μάζεζε», κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο ( Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν - Δ.Κ.Σ.) θαη εζληθψλ
πφξσλ, πινπνηεί δωξεάλ πξνγξάκκαηα δηά βίνπ εθπαίδεπζεο
ζε εξγνδφηεο, εξγαδφκελνπο θαη ζπκβνεζνχληα κέιε κηθξψλ
επηρεηξήζεσλ.
Ζ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ ππνβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ή
εληχπσο ζηα γξαθεία ηνπ ΗΜΔ ΓΔΒΔΔ.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαζψο θαη ε δηεχζπλζε ππνβνιήο
ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο παξέρνληαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ΗΜΔ ΓΔΒΔΔ (www.imegsevee.gr).

Γηνξγάλωζε Σεκηλαξίωλ Υγηεηλήο
θαη Αζθάιεηαο Τξνθίκωλ 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.

Σπκκεηνρή ηνπ Οξγαληζκνύ Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο
ζην MONEYSHOW
Ο Οξγαληζκφο Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο (ΟΒΗ), έλαο απφ
ηνπο
βαζηθνχο
ππνζηεξηθηέο
ηεο
δηνξγάλσζεο
GreekInnovationForum 2015 πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ην
MONEYSHOWθαη ην Σερλνινγηθφ Portal "ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ",
ζα ζπκκεηάζρεη κε πεξίπηεξν θαη νκηιίεο ζηελ
Δθδήιωζε Καηλνηνκίαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 22-24
Μαΐνπ 2015 ζην μελνδνρείν HYATTREGENCY ζηε
Θεζζαινλίθε. Σελ Παξαζθεπή 22.05.15, (ψξα: 10.30 12.30), ν θ. Κ. Ακπαηδήο, Γηεπζπληήο Καηαζέζεσλ θαη
Υνξεγήζεσλ ΟΒΗ θαη ε θα Π. Γθαγθαλάηζνπ, Πξντζηακέλε
Σκήκαηνο Σερλνινγηθήο Πιεξνθφξεζεο & Γηάδνζεο
Καηλνηνκίαο, Γηεχζπλζε Σερλνινγηθήο Πιεξνθφξεζεο ΟΒΗ,
ζα κηιήζνπλ γηα ζέκαηα Καηνρχξσζεο Δπξεζηηερληψλ θαη
Βηνκεραληθψλ
ρεδίσλ,
Μεηαθνξάο
Σερλνινγίαο,
Απνηίκεζεο Γηαλνεηηθήο Ηδηνθηεζίαο αιιά θαη γηα ηε
δπλαηφηεηα Έξεπλαο κέζα απφ ΓΔ θαη Βηνκεραληθά ρέδηα.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 210 6183541
email: rzax@obi.gr , site: www.obi.gr

Tριήμερο προώθηςησ των ελληνικών παραδοςιακών προϊόντων

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο Ελλάδασ διοργανώνει ςε ςυνεργαςία με την εταιρεία-μζλοσ BASFΕλλάσ
ΑΒΕΕ, ζνα τριήμερο προώθηςησ των ελληνικών παραδοςιακών προϊόντων. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Παραγωγικήσ Αναςυγκρότηςησ, Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ πρόκειται να υλοποιηθεί η πρωτοβουλία αυτή, με τη
μορφή ενόσ ςυνεδρίου και Β2Β ςυναντήςεων γερμανικών εταιρειών με Έλληνεσ παραγωγοφσ ςτισ 20 -22 Μαΐου 2015
ςτο Ξενοδοχείο CAVO OLYMPO Resort&Spa, ςτο Λιτόχωρο Πιερίασ, ςτην Κεντρική Μακεδονία.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 210 6419018, fax: 210 6445175, email: v.papadaki@ahk.com.gr

Γηεζλείο Γηαγωληζκνί

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
Τνπξθίαο
ΤΕΔΝΤΑ
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή
ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο “53th Istanbul International Exhibition
for
Footwear
Materials,
Components,
Leatherand
εο
Technologies”, 53
Γηεζλήο Έθζεζεο Μεραλεκάηωλ,
Τερλνινγηώλ θαη Πξώηωλ Υιώλ Βηνκεραληώλ Υπνδεκάηωλ,
Τζάληεο, Εώλεο θιπ ζηηο 6 έωο 9 Μαΐνπ 2015 θαη ζπγθεθξηκέλα
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο „CNR‟. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
ζην ηει. 211 7000264-7, θαμ: 2117409283, e-mail : info@etee.gr
, fairs@etee.gr , website :www.etee.gr
Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζην Γθαδηαληέπ ηεο Τνπξθίαο
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή
εο
ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο «MOBEF»,2 Έθζεζεο Δπίπιωλ Γηαθόζκεζεο - Αμεζνπάξ Δπίπιωλ θαη Δηδώλ Γαζνθνκίαο,
ζηηο 07 έωο 10 Μαΐνπ 2015. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην
ηει. 211 7000264-7, θαμ: 2117409283, e-mail : info@etee.gr ,
fairs@etee.gr , website :www.etee.gr

Δθζέζεηο ζηνλ θόζκν

ROMENVIROTEC

Πόιε : Βνπθνπξέζηη, Ρνπκαλία
Ζκεξνκελία: 22 - 25 Απξηιίνπ 2015
Δθζέκαηα: ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο θαη εμνπιηζκφο πξνζηαζίαο
ηνπ πεξηβάιινληνο
Πιεξνθνξίεο: site : www.romenvirotec.ro
ROMMEDICA
Πόιε : Βνπθνπξέζηη, Ρνπκαλία
Ζκεξνκελία: 22 - 25 Απξηιίνπ 2015
Δθζέκαηα: ηαηξηθά φξγαλα θαη εμνπιηζκφο
Πιεξνθνξίεο: www.rommedica.ro
TRADITIONAL PRODUCTS FAIR III
Πόιε : Βνπθνπξέζηη, Ρνπκαλία
Ζκεξνκελία: 22 - 25 Απξηιίνπ 2015
Δθζέκαηα: Παξαδνζηαθά Ρνπκάληθα Πξντφληα
Πιεξνθνξίεο: www.targprodusetraditionale.ro

Σo Γεληθφ Πξνμελείν ηεο Διιάδαο ζηε Σδέληα απέζηεηιε
ελεκεξσηηθφ
δειηίν
γηα
δηεζλείο
κεηνδνηηθνχο
δηαγσληζκνχο ζηε ανπδηθή Αξαβία θαη ζην Οκάλ.
Γηεζλείο Γηαγωληζκνί ζηε Σανπδηθή Αξαβία
Καηαζθεπή ελφο θεληξηθνχ εξγαζηεξίνπ θαη απνζεθψλ γηα
ην Installations Security Force ζηε Riyadh.
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 26/4/2015
Πιεξνθνξίεο : ηει. (9661) 4011944 / 4011111, fax:
(9661) 4031185, website : http://www.moi.gov.sa
Αλάπηπμε κηαο εγθαηάζηαζεο θαζαξηζκνχ πδάησλ ζηελ
Buraidah.
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 22/4/2015
Πιεξνθνξίεο : ηει. (9661)
4040180 / 2052981 /
2038888, fax: (9661) 2050557 / 2052962, email:
info@mowe.gov.ae , website: www.mow.gov.sa
πληήξεζε θαη θαζαξηζκφο πδξαπιηθψλ
πξνζθξνπζηήξσλ.
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 28/4/2015
Πιεξνθνξίεο : ηει. (9664) 8227400, fax (9964) 8227400,
email: info@Anana-md.gov.sa , website: www.ananamd.gov.sa
Παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ζπιινγήο, απφξξηςεο
θαη απνρέηεπζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ.
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 27/4/2015
Πιεξνθνξίεο : ηει. (9664) 3210222, fax (9664) 3216092,
website: www.rcyanbu.gov.sa/supplymanagement
Απνθαηάζηαζε ησλ δξφκσλ, πιαηθνξκψλ θαη θσηηζκνχ
ηνπ δήκνπ ηεο Al-Ashash.
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 26/4/2015
Πιεξνθνξίεο : ηει. (9661) 4569999/4415434, fax: (9661)
4563196/4412118, email: infor@momra.gov.sa , website:
www.momra.gov.sa

Πξνζθνξά ζπλεξγαζίαο από Δηαηξεία ζηελ Τνπξθία
Ζ GEMINA TRADE καο ελεκεξψλεη φηη ηνχξθηθε εηαηξία

METAL PROCESSING MACHINERY, WELDING, DRILLING
AND CUTTING TECHNOLOGIES, MATERIALS, HAND TOOLS
FAIR
Πόιε : Konya, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 30 Απξηιίνπ – 3 Μαΐνπ 2015
Δθζέκαηα: κεραλήκαηα επεμεξγαζίαο κεηάιισλ, ζπγθφιιεζεο,
ηερλνινγίεο δηάηξεζεο θαη θνπήο, πιηθψλ, εξγαιεία ρεηξφο
Πιεξνθνξίεο: site: www.konmakfair.com

αλαδεηά ζπλεξγαζία

κε ειιεληθέο εηαηξίεο νη νπνίεο

IDEF 2015
Πόιε : Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία.
Ζκεξνκελία: 05-08 Μαΐνπ 2015
Δθζέκαηα: ζπκκεηνρή ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζε εζληθφ
πεξίπηεξν απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ρψξν ησλ Ακπληηθψλ
πζηεκάησλ
Πιεξνθνξίεο: ηει.211 7000264-7,fax:2117409283,email:
info@etee.gr , fairs@etee.gr ,site :www.etee.gr

επίζεο σο πιηθφ θηιηξαξίζκαηνο θαη επεμεξγαζίαο ησλ

14 EXPOKOS
Πόιε : Πξίζηηλα, Κφζζνβν.
Ζκεξνκελία: 06-09 Μαΐνπ 2015
Δθζέκαηα: ηξφθηκα
Πιεξνθνξίεο: ηει. +381-0-38220003 , e-mail :
ideal@ceokos.com, site : www.ceokos.com

(κε

επηζπκνχλ λα εηζάγνπλ απφ ηελ Σνπξθία θπζηθφ νξπθηφ
δεφιηζν (natural zeolite mineral) θνξπθαίαο πνηφηεηαο γηα
ρξήζε ζηε γεσξγία σο βειηησηηθφ εδάθνπο, ζηελ
θηελνηξνθία γηα ηελ απνηνμίλσζε ησλ δσνηξνθψλ απφ
ηηο κπθνηνμίλεο, ζε πηζίλεο σο πιηθφ θηιηξαξίζκαηνο, θαη
πγξψλ απνβιήησλ. Δθηφο απφ ηνλ δεφιηζν, παξέρνπκε
επίζεο ηα άιια βηνκεραληθά νξπθηά (κπεληνλίηε, πεξιίηε,
αζβεζηίηε, θανιίλε, βαξχηε). Οη εηαηξίεο θαη ηα ζηειέρε
ηνπο κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε καο ζηα ειιεληθά
(ηζρχεη κφλν γηα ηνλ θχξην Alper Kayhan) θαη ζηα αγγιηθά
φινπο

ηνπο

ππόινηπνπο

ζπλεξγάηεο).

Γηα

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: +90 216 5041431, fax:
+902165041385,

email:

alperk@geminatrade.com

website: www.geminatrade.com

,

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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23/04/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΚΟΗΝΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ Δ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΖ ΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΧΝ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ ΥΡΖΖ 2014 ΣΖΛ 2313 324377
24/04/2015
ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΦΑΜΑΣΟ ΤΜΜΔΗΚΣΟ ΑΣΔΝ ΑΓΗΑΒΡΟΥΟ ΣΖΛ
2310576275
24/04/2015
ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΜΑΣΗΜΟΤ ΤΦΑΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΤΝΑΦΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΣΖΛ
2310576275
24/04/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ
ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ Γ.Ν.Θ. ΣΖΛ 2313 324377
27/04/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΓΔΗΞΖ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΔΦΑΡΜΟΓΖ
ΜΔΛΔΣΖ
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖΛ 2312088751
29/04/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΔΡΓΟΛΑΒΟΤ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΜΔΣΑΣΡΟΠΧΝ ΚΑΗ
ΠΡΟΘΖΚΧΝ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΝΟΤ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΣΖΛ
2313323115
12/05/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΚΣΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΖΜΟΗΟ
ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΖΜΗΚΧΝ
ΤΛΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ
ΣΧΝ ΚΟΛΤΜΒΖΣΗΚΧΝ ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΣΧΝ ΔΘΝΗΚΧΝ ΑΘΛΖΣΗΚΧΝ
ΚΔΝΣΡΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΖΛ 2310236951
22/5/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ 18/2015 ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑΦΟΡΧΝ
ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΔΡΗΧΝ. ΣΖΛ : 210-4592592
28/5/2015 ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΔΚΠΟΗΖΖ ΤΛΗΚΧΝ 2108194645
29/05/2015 ΓΗΔΘΝΖ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ «ΥΖΜΗΚΑ
ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ» ΣΖΛ 2421351133
2/6/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ Γ1/2015 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ « ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΑ» ΣΖΛ:
23213-51298
02/06/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΛΑΗΟΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ ΣΖΛ 210 3483215
8/6/2015 ΑΡΗΘ. ΓΗΑΚ 003/2015 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΔΞΧΧΜΑΣΗΚΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ»
ΘΔΡΜΟΤ ΝΔΡΟΤ. ΣΖΛ : 2313 323115
10/6/2015 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ « ΓΗΑΦΟΡΑ
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ» ΣΖΛ : 23210 94290
10/6/2015 ΑΡΗΘ. ΓΗΑΚ 002/2015 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΔΦΡΧΝ.
ΣΖΛ : 2313.323119
24/6/2015 ΑΡΗΘ. ΓΗΑΚ 005/2015 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ
ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ
ΗΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ. ΣΖΛ: 2313 323119

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
«Γ.ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ» - Φ.Ν.Θ.
652 ΠΡΟΚΔΥΧΡΖΜΔΝΖ ΑΠΟΘΖΚΖ
ΤΛΗΚΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ
652 ΠΡΟΚΔΥΧΡΖΜΔΝΖ ΑΠΟΘΖΚΖ
ΤΛΗΚΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
«Γ.ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ» - Φ.Ν.Θ.
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ
«ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ»
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ

ΔΘΝΗΚΑ ΑΘΛΖΣΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΣΕΑΝΔΗΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΒΟΛΟΤ
«ΑΥΗΛΛΟΠΟΤΛΔΗΟ»
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΡΡΧΝ

ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ «ΘΖΔΑ»
Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝ/ΚΖ
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΔΡΡΧΝ
Γ.Ν ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ

Γ.Ν ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ

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

Τελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα πνπ πξνζθέξεη Υπεξεζίεο Ζιεθηξνληθνύ Σπλεγόξνπ ηνπ
Βηνηέρλε ζην www.bizhelp.gr γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα αληηκεηωπίδεηε κε Γεκόζηα
Υπεξεζία ή ζέιεηε λα ππνβάιιεηε νπνηνδήπνηε εξώηεκα.

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

