Μάϊος 2015

Έηος 14ο

Σεύτος 19

ΒΔΘ θαη Δπηκειεηήρηο Κοιωλίας ελώλοσλ ηης
δσλάκεης ηοσς

Λύζε ζηελ αθηοπιοϊθή
Θεζζαιολίθες δεηά ηο ΒΔΘ

Γέθπξεο ζπλεξγαζίαο κε ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην
Κνισλίαο ξίρλεη ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο
ζε κία πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγεζεί ην έξεηζκα γηα ηελ
επηθνηλσλία ειιεληθψλ θαη γεξκαληθψλ επηρεηξήζεσλ.
Καηά ηε δηάξθεηα επίζθεςεο, εθπξνζψπσλ ηνπ Βηνηερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Κνισλίαο αιιά θαη ηεο Διιελνγεξκαληθήο
πλέιεπζεο ζην ΒΔΘ, ζπδεηήζεθε ην ελδερφκελν
αλάπηπμεο θνηλψλ δξάζεσλ, αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο,
αιιά θαη ην δήηεκα ηεο ελίζρπζεο ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ
ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ.
Μάιηζηα ζηα ηέιε ηνπ επφκελνπ κήλα αλακέλεηαη λα κεηαβεί
αληηπξνζσπεία ηνπ ΒΔΘ ζηελ Κνισλία κε αηδέληα ζεκάησλ
πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ηελ έλαξμε γηα πηζαλή
ζπλεξγαζία ησλ δχν επηκειεηεξίσλ.
Γηεξεπλψληαο ην ελδερφκελν ζπλεξγαζίαο ησλ δχν
επηκειεηεξίσλ, ηέζεθε επί ηάπεηνο θαη ε ππνζηήξημε ηεο
πξνζπάζεηαο κέζσ κίαο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο, ε νπνία
κεηαμχ άιισλ ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο
πιεξνθνξηψλ, εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα πξντφληα,
αιιά θαη γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ B2B ζπλαληήζεσλ.
Αλαθεξφκελνο ζηε δπλακηθή θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ
πξνζθέξεη
ην
ΒΔΘ,
ν
πξφεδξνο
Παλαγηψηεο
Παπαδφπνπινο επηζήκαλε ηελ αλάγθε πεξεηαίξσ
δηείζδπζεο ησλ ειιεληθψλ κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηε
Γεξκαλία επηζεκαίλνληαο φηη ηα ειιεληθά πξντφληα είλαη
ηδηαίηεξα πνηνηηθά. «Αθφκε θαη λα ιπζνχλ ηα δεκνζηνλνκηθά
πξνβιήκαηα ηεο ρψξαο ε Διιάδα πξέπεη λα επηζηξέςεη
ζηελ παξαγσγή πξνθεηκέλνπ λα βάινπκε πιψξε γηα ηελ
αλάπηπμε»
ζεκείσζε
ν
πξφεδξνο
ηνπ
ΒΔΘ,
ππνγξακκίδνληαο φηη είλαη αδήξηηε αλάγθε λα ζηεξηρζεί ην
ειιεληθφ κηθξνκεζαίν επηρεηξείλ πνπ ηαιαλίδεηαη απφ ηελ
παξαηεηακέλε χθεζε.
Χο ην κεγαιχηεξν θεθάιαην ησλ γεξκαληθψλ επηκειεηεξίσλ
ραξαθηήξηζε ηηο επηρεηξήζεηο – κέιε πνπ βξίζθνληαη ζηνπο
θφιπνπο ηνπο ν Οtto Kentzler, επηρεηξεκαηίαο θαη πξψελ
πξφεδξνο ηεο Γεξκαληθήο πλνκνζπνλδίαο Δπηκειεηεξίσλ,
ζεκεηψλνληαο φηη ηα επηκειεηήξηα ηεο ρψξαο ηνπ δίλνπλ
ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε δηα βίνπ κάζεζε, πεδίν ζην νπνίν
ζα κπνξνχζε λα αλαπηπρζεί ζπλεξγαζία κε ην ΒΔΘ.

Γηα πξσηνθαλή αθηνπιντθή απνκφλσζε ηεο Θεζζαινλίθεο
θάλεη ιφγν ζε αλαθνίλσζή ηνπ ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην ηεο
πφιεο, επηζεκαίλνληαο φηη ε ‘λχκθε ηνπ Θεξκατθνχ’ δελ ζα
δηαζέηεη θέηνο θαλέλα δξνκνιφγην πξνο δεκνθηιείο
πξννξηζκνχο θαζψο ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, φπσο
αλαθέξνπλ δεκνζηεχκαηα, απνθάζηζε λα κελ επηδνηήζεη ηελ
άγνλε γξακκή ηεο Θεζζαινλίθεο θαη λα κεηαθηλήζεη ηελ
αθεηεξία ησλ επηβαηηθψλ πινίσλ ζην ιηκάλη ηεο… Καβάιαο.

αποκόλωζε

ηες

«Ζ απνκφλσζε ηνπ δεχηεξνπ κεγαιχηεξνπ ιηκαληνχ ηεο
ρψξαο μεθίλεζε ζηαδηαθά. Οη φπνηεο πξνζπάζεηεο γηα
απνθαηάζηαζε ηεο αθηνπιντθήο ζχλδεζεο ηεο Θεζζαινλίθεο
εδψ θαη κία δεθαεηία, έπεζαλ ζην θελφ. Αληί νη ηζχλνληεο λα
αλαδεηνχλ ηξφπνπο αχμεζεο ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο θαη
ηφλσζεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο πεξηνρήο, θάλνπλ αθξηβψο ην
αληίζεην. Οδεγνχλ ην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο ζε καξαζκφ»
αλαθέξεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ, Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο
ππνγξακκίδνληαο φηη «θάπνηα ζηηγκή ζε απηή ηε ρψξα ζα
πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη ε ινγηθή, βάζε ηεο νπνίαο ηα
ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο Διιάδαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ
είλαη θαη ην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο, ζα πξέπεη λα
αμηνπνηεζνχλ».
«Δίλαη ηξαγηθφ λα κελ αληηιακβάλεηαη ε πνιηηεία φηη ε δηαθνπή
ηεο ζχλδεζεο θαη ε απνκφλσζε ησλ λεζηψλ ηνπ
Βνξεηναλαηνιηθνχ Αηγαίνπ απφ ην θχξην αζηηθφ θέληξν ηεο
Βφξεηαο Διιάδαο, ηε Θεζζαινλίθε, δεκηνπξγεί ηεξάζηηα
πξνβιήκαηα ζηε δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ θαη ζηε κεηαθίλεζε
πνιηηψλ, επηρεηξεκαηηψλ απφ θαη πξνο ηε Θεζζαινλίθε»
ηνλίδεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ, ζεκεηψλνληαο φηη ηελ ίδηα ψξα
δελ γίλεηαη ε παξακηθξή ελέξγεηα γηα ηελ επξχηεξε αμηνπνίεζε
ηνπ ιηκαληνχ.
«Σα φπνηα ζρέδηα κέλνπλ ζηα ζπξηάξηα θαη ην ελδηαθέξνλ γηα
παξαρψξεζε ηνπ ιηκαληνχ εμαληιείηαη ζε ζπδεηήζεηο επί
ζπδεηήζεσλ θαη ζε δηαγσληζκνχο πνπ δελ ηειεζθνξνχλ»
ζεκεηψλεη ν θ.
Παπαδφπνπινο ππνγξακκίδνληαο φηη ε
θαηάζηαζε πνπ δηακνξθψλεηαη γηα ηε δεχηεξε κεγαιχηεξε
πφιε ηεο ρψξαο είλαη απαξάδεθηε.

Δκπορηθός ύιιογος Θεζζαιολίθες - Καλοληθά ιεηηοσργούλ ηα εκπορηθά θαηαζηήκαηα ηες Θεζζαιολίθες ηε Γεσηέρα
1 Ηοσλίοσ 2015 - εκέρα Αγίοσ Πλεύκαηος
αο ελεκεξψλνπκε φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 33 ηνπ Ν.3996/2011, ε ππ’ αξηζ. πξση. 22/19777/10-05-2002 απόθαζε ηνπ Ννκάξρε
Θεζζαινλίθεο, κε ηελ οποία ε εορηή ηοσ Αγίοσ Πλεύκαηος ορηδόηαλ ως αργία γηα ηα εκπορηθά θαηαζηήκαηα θαη ηα
θαηαζηήκαηα πψιεζε ηξνθίκσλ ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο, θαηαργήζεθε. Χο εθ ηνχηνπ, ηελ Γεπηέξα 1 Ηνπλίνπ 2015, ηα εκπνξηθά
θαηαζηήκαηα ηεο Θεζζαινλίθεο ζα ιεηηνπξγήζνπλ θαλνληθά.

Πάγωκα ηωλ οθεηιώλ δεηά ηο ΒΔΘ από ηολ ΟΑΔΔ
ηελ πιήξε ειεθηξνληθνπνίεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ
ππεξεζηψλ πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο, κε ζηφρν ηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο γξαθεηνθξαηίαο πξνζαλαηνιίδεηαη ε δηνίθεζε
ηνπ ΟΑΔΔ. Μάιηζηα φπσο έθαλε γλσζηφ ν δηνηθεηήο ηνπ
νξγαληζκνχ Σάζνο Πεηξφπνπινο, θαηά ηε δηάξθεηα
εθδήισζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Βηνηερληθφ
Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, ε δηαδηθαζία γηα ηελ
ειεθηξνληθνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΟΑΔΔ αλακέλεηαη λα
νινθιεξσζεί κέρξη ηα ηέιε ηνπ έηνπο.
Αλαθεξφκελνο ζηε ξχζκηζε νθεηιψλ πξνο ηνλ ΟΑΔΔ πνπ
απηφ ην δηάζηεκα ‘ηξέρεη’ ππνγξάκκηζε φηη νη αηηήζεηο πνπ
θαηαηέζεθαλ έρνπλ μεπεξάζεη ηηο 70.000, ελψ έρνπλ
εηζπξαρζεί πεξί ην 1 δηο. επξψ. Μάιηζηα εθηίκεζε φηη κέρξη
ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηε ξχζκηζε αλακέλεηαη λα
θαηαηεζνχλ πεξί ηηο 100.000 αηηήζεηο. χκθσλα κε ηνλ θ.
Πεηξφπνπιν ε κεξίδα ηνπ ιένληνο ησλ νθεηιψλ
δεκηνπξγήζεθε ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία, σο απφξξνηα ηεο
δπζκελνχο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο.
«Πξνρσξνχκε ζε θηλήζεηο πνπ ζα δψζνπλ αλάζα ζηνπο
αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΟΑΔΔ, σζηφζν πξέπεη λα θάλνπκε
πνιιά πεξηζζφηεξα γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ πνιηηψλ.
Δπεμεξγαδφκαζηε κία ζεηξά απφ κέηξα» αλάθεξε ν δηνηθεηήο
ηνπ ΟΑΔΔ, ππνγξακκίδνληαο φηη ε θνηλσληθή αζθάιηζε δελ
ζα θαηαξξεχζεη. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζήκεξα αλακέλεηαη
λα θαηαβιεζνχλ ζηνλ ΔΟΠΠΤ 11 εθαη. επξψ, πξνθεηκέλνπ
λα θαιπθζνχλ νη έθηαθηεο αλάγθεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο
πεξίζαιςεο αλέξγσλ θαη επαγγεικαηνβηνηερλψλ, πνπ
αλήθνπλ ζε εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο.
ηε ξχζκηζε ησλ 100 δφζεσλ πξνο ηα ηακεία αλαθέξζεθε ν
πξφεδξνο
ηνπ
ΒΔΘ,
Παλαγηψηεο
Παπαδφπνπινο
επηζεκαίλνληαο φηη λαη κελ απνηειεί κία ζεηηθή εμέιημε,
σζηφζν δελ ιχλεη ηα εθξεθηηθά πξνβιήκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ
ηε κηθξνκεζαία επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα, αιιά νχηε θαη ηα
πξνβιήκαηα βησζηκφηεηαο πνπ αληηκεησπίδεη ν ΟΑΔΔ.
«Γπζηπρψο κέρξη ζήκεξα νη φπνηεο ξπζκίζεηο πινπνηήζεθαλ
δελ απέδσζαλ ηα πξνζδνθψκελα θαη απηφ γηαηί
ζρεδηάζηεθαλ ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη πξαγκαηηθέο
αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ πνπ δεη
επί καθξφλ ζηε κέγγελε ηεο χθεζεο» ηφληζε ν θ.
Παπαδφπνπινο, ζεκεηψλνληαο φηη ελδεηθηηθφ ηεο θαηάζηαζεο
είλαη ην γεγνλφο φηη νη νθεηιέηεο ηνπ ΟΑΔΔ μεπεξλνχλ ηνπο
375.000, ελψ ε καχξε ηξχπα ηνπ νξγαληζκνχ, εθηηκάηαη φηη
ζα θηάζεη ηελ ηξέρνπζα ρξνληά ηα 535 εθαη. επξψ.
Κάλνληαο κλεία ζηηο πξνηάζεηο ηνπ ΒΔΘ πξνο ηνλ ΟΑΔΔ ν θ.
Παπαδφπνπινο κεηαμχ άιισλ πξφηεηλε ηελ θεθαιαηνπνίεζε
ησλ νθεηιψλ (πάγσκα), πξνθεηκέλνπ – φπσο ηφληζε – λα
έρνπλ πξφζβαζε, φζνη ρξσζηνχλ ζην αζθαιηζηηθφ ηακείν θαη
αδπλαηνχλ λα πιεξψζνπλ, ζε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε
θαη ζε ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα γηα ηηο επηρεηξήζεηο
ηνπο, ηελ παξνρή δπλαηφηεηαο λα επηιέγνπλ θαηεγνξία
αζθάιηζεο, αχμεζε ηνπ νξίνπ, απφ ηηο 20.000 ζηηο 40.000
επξψ,
γηα
φζνπο
ρξσζηνχλ θαη
αδπλαηνχλ
λα
ζπληαμηνδνηεζνχλ, ζέζπηζε κπφλνπο γηα ηνπο ζπλεπείο
αζθαιηζκέλνπο ηνπ νξγαληζκνχ.
«Ζ δηνίθεζε ηνπ ΟΑΔΔ πξέπεη λα ιάβεη ζνβαξά ππφςε ηεο,
ηη ζπκβαίλεη ζήκεξα ζηε ρψξα. Βξηζθφκαζηε αληηκέησπνη κε
ηελ αλζξσπηζηηθή θξίζε. Τπάξρνπλ ζπλάδειθνη νη νπνίνη
κεηά βίαο θαηνξζψλνπλ λα δήζνπλ ηελ νηθνγέλεηα ηνπο. Καηά
ζπλέπεηα αδπλαηνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζε άιιεο
ππνρξεψζεηο, φπσο είλαη θαη νη νθεηιέο πξνο ηνλ ΟΑΔΔ»
αλέθεξε ν πξφεδξνο ηεο Οκνζπνλδίαο Βηνηερληθψλ
σκαηείσλ Θεζζαινλίθεο (ΟΒΘ), Γηάλλεο Παπαξγχξεο
ζεκεηψλνληαο φηη ηα φπνηα πξνβιήκαηα δεκηνχξγεζαλ ηα
κλεκφληα δελ κπνξνχλ λα ιπζνχλ κέζα ζε κηθξφ ρξνληθφ
δηάζηεκα.

Γηα ξχζκηζε νθεηιψλ θαιχηεξε απφ ηηο
πξνεγνχκελεο έθαλε ιφγν θαη ν πξφεδξνο ηεο Οκνζπνλδίαο
Δπαγγεικαηηψλ θαη Δκπφξσλ Θεζζαινλίθεο (ΟΔΔΘ),
Γηάλλεο Μαλδξίλνο πνπ σζηφζν δελ ιχλεη ηα επηηαθηηθά
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην επηρεηξείλ. «Καηαζέηνπκε
θαη΄ επαλάιεςε ζεηξά πξνηάζεσλ πνπ θαη εθαξκφζηκεο
είλαη, θαη ξεαιηζηηθέο, δπζηπρψο φκσο δελ ιακβάλνληαη
ππφςε. Θα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ θαη λα αλαιεθζνχλ
πξσηνβνπιίεο γηα ηε ζσηεξία ηνπ Σακείνπ» θαηέιεμε ν θ.
Μαλδξίλνο.

Γηοργάλωζε εκηλαρίωλ Τγηεηλής
θαη Αζθάιεηας Σροθίκωλ από ηο 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.

Αλοητηή
Ζκέρα
Παροσζίαζες
Μεηαπηστηαθώλ
Προγρακκάηωλ,
E-Learning
προγρακκάηωλ
Παλεπηζηεκίοσ Πεηραηώς & Τποηροθηώλ
Σν Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο
δηνξγαλψλεη «Αλνηρηή Ζκέξα Παξνπζίαζεο Μεηαπηπρηαθψλ
Πξνγξακκάησλ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, E-Learning &
Τπνηξνθηψλ», ηελ Σεηάξηε 20 Μαΐνπ 2015, ψξεο: 11:00 16:00, ζηελ αίζνπζα Σειεηψλ, ζην θεληξηθφ θηίξην ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο (Καξανιή θαη Γεκεηξίνπ 80).
Οη παξεπξηζθφκελνη ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα πεξηεγεζνχλ
ζηα πεξίπηεξα ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο & ησλ E-Learning πνπ αθνξνχλ
ηνπο παξαθάησ ηνκείο: Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε
Δπηρεηξήζεσλ, Ναπηηιία, Υξεκαηννηθνλνκηθά, Οηθνλνκηθά,
Δλέξγεηα, Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα, Γηεζλείο θαη Δπξσπατθέο
πνπδέο, ηαηηζηηθή, Πιεξνθνξηθή, Φεθηαθά πζηήκαηα.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 210 4142562 , email:
gdiasyn@unipi.gr , site: http://career.unipi.gr .

Πρόζθιεζε ζηο MONEY SHOW
22-24 Μαΐοσ 2015 ζηο HYATT

εκηλάρηο κε Θέκα
«Φ.Π.Α.»

Δπίθεληξν ησλ νηθνλνκηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ
εμειίμεσλ ζηε Βφξεηα Διιάδα θαζίζηαηαη γηα κηα
αθφκα ρξνληά ην Πνιπζπλέδξην Money Show, πνπ
ε
ζα πξαγκαηνπνηεζεί θέηνο, γηα 26 θνξά ζηηο 22,
23 & 24 Μαΐνπ 2015 ζην μελνδνρείν HYATT.
Σν Διιελν-Ηηαιηθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο γηα
αθφκα κηα ρξνληά είλαη ν βαζηθφο ζπλδηνξγαλσηήο
ηνπ, ζπλδξάκνληαο ζηελ αλακφξθσζε θαη ζηελ
αλάπηπμε ηνπ θαηαμησκέλνπ απηνχ ζεζκνχ, ελψ
θέηνο γηα πξψηε θνξά ζηεξίδεη ελεξγά θαη
νπζηαζηηθά ην Money Show ν φκηινο εηαηξεηψλ
ακαξάο & πλεξγάηεο.
Ήδε έρνπλ δειψζεη ζπκκεηνρή ζην Money Show
ζεκαληηθνί θνξείο θαη
νξγαληζκνί, φπσο ε
Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ν
Γήκνο Θεζζαινλίθεο, Δπηκειεηήξηα ηεο Βφξεηαο
Διιάδαο, Γηκεξή Δπηκειεηήξηα, θαζψο θαη
αμηφινγεο επηρεηξήζεηο φπσο ν Όκηινο Eurobank,
Atradius, Euler Hermes, HellasFin, KPAG Κνζκίδεο
& πλεξγάηεο, ΔΤ Club, ελψ αλακέλνληαη αθφκα
πεξηζζφηεξεο.
Αλάκεζα ζηνπο θεληξηθνχο άμνλεο ελδηαθέξνληνο
ηνπ θεηηλνχ Money Show είλαη ε Γεσξγία, ν
Αγξνδηαηξνθηθφο θιάδνο, ν Σνπξηζκφο, ε
Καηλνηνκία - Σερλνινγίεο θαη νη Δπελδχζεηο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 2310 947744 /
951272 / 947844, θαμ: 2310 951542, email:
info@italchamber.gr , site: www.italchamber.gr ,
Facebook : ‘money show Thessaloniki’ .

Το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικήσ Μακεδονίασ του
Οικονομικοφ Επιμελητηρίου τησ Ελλάδασ ςε ςυνζχιςη του
προγράμματοσ για τη διαρκή ενημζρωςη των Λογιςτών Φοροτεχνικών διοργανώνει ςεμινάριο με θζμα «Φ.Π.Α.»
όπου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ςτισ
08:00-15:00 ςτο Μεγάλο Αμφιθζατρο Αριςτοτελείου
Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:
oee3pt@oe-e.gr , site: www.oe-e.gr

θαμ:

2310275728,

email:

εκηλάρηα ζηο Πιαίζηο ηοσ MONEY SHOW

Η MANAGER’S OFFICE και το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο
Θεςςαλονίκησ ςασ προςκαλοφν ςτα πλαίςια του forum
MONEY SHOW ςτα ςεμινάρια που ςυνδιοργανώνουν με
θζματα: 1. Εφαρμοςμζνη Ανάπτυξη ςε ξζνεσ αγορζσ Εξαγωγζσ - Εργαλεία και μεθοδολογία και 2. Εφαρμοςμζνη
Ανάπτυξη ςτην Ελληνική αγορά - Πωλήςεισ Χονδρικήσ και
Marketing, που θα πραγματοποιηθοφν το Σάββατο 23
Μαΐου 2015 ςτισ 18.00 (Σεμινάριο 1) και την Κυριακή 24
Μαΐου 2015 ςτισ 10.00 (Σεμινάριο 2) ςτο ξενοδοχείο HYATT
REGENCY ςτη Θεςςαλονίκη.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει:2109533377 / 2310523913,site:
www.managersoffice.net , email: infoath@managersoffice.gr

Ζκερίδα κε Θέκα
Ζ αζθάιηζε πηζηώζεωλ θαη ηα οθέιε ηες γηα
ηης ειιεληθές επητεηρήζεης, ζε κηα δύζθοιε
θακπή ηες ειιεληθής οηθολοκίας, ζηο
ο
επίθεληρο εθδήιωζες ηοσ .Δ.Μ.Α. ζηο 26
ποισζσλέδρηο Money Show 2015

Το
Ελληνο-Ιταλικό
Επιμελητήριο
Θεςςαλονίκησ μασ ενημερώνει για την
ημερίδα με τίτλο «Ζ αζθάιηζε πηζηψζεσλ θαη
ηα νθέιε ηεο γηα ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, ζε κηα
δχζθνιε θακπή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο» πνπ
απνζθνπεί ζηελ ανάδειξη του ςημαντικοφ

ρόλου, που μπορεί να διαδραματίςει ο
τομζασ τησ αςφάλιςησ πιςτώςεων για την
ςτήριξη τησ εθνικήσ οικονομίασ και για την
ενίςχυςη
των
εξαγωγών
θαη
ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζην επίθεληξν εθδήισζεο ηνπ
ν
.Δ.Μ.Α. ζην 26 πνιπζπλέδξην Money Show
2015 κεηαμχ 22 θαη 24 Ματνπ ζην Hyatt Regency
ηεο Θεζζαινληθεο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 2310947744 /
2310947844 , email: info@italchamber.gr

Ο

2 Γηεζλές Φεζηηβάι
«ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ»

Η «Ελλάδα Παντοφ» είναι μια Κοινωνική Συνεταιριςτική
Επιχείρηςη (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) με ζδρα ςτην Αθήνα, που ζχει ωσ
όραμα να μετουςιώςει την Ελληνική διαςπορά ςε
ομογζνεια, διεξάγοντασ ομώνυμα φεςτιβάλ «Ελλάδα
Παντοφ» εντόσ και εκτόσ Ελλάδοσ.
Για δεφτερη ςυνεχή χρονιά η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ «Ελλάδα Παντοφ»
διοργανώνει το Διεθνζσ Φεςτιβάλ «Ελλάδα Παντοφ» (22-31
Μαΐου 2015) με ςυμμετοχζσ που οργανώνουν κατά τόπουσ
φορείσ ςε διάφορεσ πόλεισ ανά τον κόςμο και ςασ καλεί να
διαφημιςτείτε ςτη διάρκεια αυτήσ τησ δράςησ ςε διεθνζσ
επίπεδο. Μζχρι ςτιγμήσ, και πριν λήξει η προθεςμία
υποβολήσ ςυμμετοχών, υπάρχουν ςυμμετοχζσ από
Αυςτραλία, Βζλγιο, Μαλαιςία, Νορβηγία, Κίνα, Ολλανδία,
Γαλλία, Γερμανία και Ελλάδα.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: +302118003248 / +3225886870
/ +4915772440252 / +33805080619 / 00318858887048, θαμ: 211
8007028
,
email:
info@elladapantou.info
,
site:
www.elladapantou.com

Μόληκο Δθζεζηαθό Κέληρο
CHINA IMPORT FOOD MALL
Γειψζηε άκεζα ζπκκεηνρή ζην Μφληκν Δθζεζηαθφ Κέληξν China Import Food Mall (CIFM), ζην Haining/ Shanghai, ζην πεξίπηεξν /
θαηαζηήκαηα ηεο Διιάδαο, ην νπνίν ηειεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Διιελνθηλεδηθνχ Δπηκειεηεξίνπ. Σνπνζεηήζηε ηα πξντφληα ζαο ζηα
ξάθηα ηνπ Mall γηα ιηαληθή θαη ρνλδξηθή πψιεζε, ζηα δίθηπα ιηαληθήο ηεο CIFM θαη ζην e-commerce.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 6944268026 / 6948244211 / 6932900255.

Εκθέζεις ζηην Ελλάδα

Γηεζλείς Γηαγωληζκοί

EGNATIA EXPO 2015, 7Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΚΘΔΖ
ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
Πφιε : Ξελνδνρείν Παληειίδεο, Πηνιεκαΐδα
Ζκεξνκελία : 10 - 15 Ηνπλίνπ 2015
Δθζέκαηα : ελέξγεηα, ηξφθηκα, θαηνηθία, ππεξεζίεο,
αγξνηηθά, κφδα
Πιεξνθνξίεο:ηει. 24630 27265 / 6909909500 , site:
www.egnatiaexpo.gr

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ
Σo Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε φθηα
απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν κε πξνθεξχμεηο θξαηηθψλ
δηαγσληζκψλ πνπ αθνξνχλ:
-Πξνκήζεηα νγθνινγηθψλ θαξκάθσλ (ζε 8 παξηίδεο) .
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 02/06/2015 , 16.00
Πιεξνθνξίεο: ηει: +359 66800638, fax: +359 668004424,
email:targovembalgabrovo@gmai.com
sitewww.mbalgabrovo.com
Γιψζζα πνπ κπνξεί λα ζπληαρζνχλ νη πξνζθνξέο ή νη
αηηήζεηο ζπκκεηνρήο: θάζε επίζεκε γιψζζα ηεο ΔΔ.
-Πξνεπεμεξγαζία (ζηεξεψλ θαη πγξψλ) ιπκάησλ ζην Γήκν
Burgas.
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 01/06/2015 , 17.00
Πιεξνθνξίεο: ηει: +359 56907453, θαμ: +359 56844274,
email: l.tsoneva@burgas.bg , site: www.burgas.bg
Γιψζζα πνπ κπνξεί λα ζπληαρζνχλ νη πξνζθνξέο ή νη
αηηήζεηο ζπκκεηνρήο: κφλν βνπιγαξηθά.

FASHION EXPO , ΔΚΘΔΖ ΜΟΓΑ
Πφιε : Ξελνδνρείν INTERCONTINENTAL, Αζήλα
Ζκεξνκελία : 27-28-29 Ηνπλίνπ 2015
Δθζέκαηα : έλδπζε
Πιεξνθνξίεο:ηει. 2108623220, fax: 2108623130,site:
www.fashionexpo.gr, email: ekthesi@otenet.gr

Δθζέζεης ζηολ θόζκο
PLMA
Πόιε : Άκζηεξληακ, Οιιαλδία
Ζκεροκελία: 17 - 21 Μαΐνπ 2015
Δθζέκαηα: ηξφθηκα θαη πνηά, θαιιπληηθά, νηθηαθφο
εμνπιηζκφο θαη εμνπιηζκφο θήπνπ
Πιεροθορίες: site: http://www.plmainternational.com
SAUDI HEALTH
Πόιε : Riyadh , ανπδηθή Αξαβία
Ζκεροκελία: 18 – 20 Μαΐνπ 2015
Δθζέκαηα: Ννζνθνκεηαθφο εμνπιηζκφο, ηαηξηθφο
εμνπιηζκφο, δηεζλή θξνληίδα πγείαο
Πιεροθορίες:
Γξαθείν
ΟΔΤ
Σδέληα,
00966126690824, email: ecocom-jeddah@mfa.gr

ηει.

RETRORAMA, TheVintageFestival
Πόιε : Βξπμέιιεο, Βέιγην
Ζκεροκελία: 28 – 31Μαΐνπ 2015
Δθζέκαηα: θεζηηβάι vintage
Πιεροθορίες: www.retrorama.be

Ζ Execs Financial Group Ltd καο ελεκεξψλεη φηη έρεη πειάηεο
πνπ αλαδεηνχλ ζπλεξγαζία γηα καθξνρξφληεο επελδχζεηο
θεθαιαίσλ ζε θάζε βηψζηκν ηνκέα ζηελ Διιάδα .
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει. +447700084399, θαμ:
+4408445002623, email: info@execsfinancialgroup.com /
execsfinancialgroup@gmail.com
,
site:
www.execsfinancialgroup.com , Skype: execsfinancialgroup1

Δπητεηρεκαηηθά Νέα
ΑΛΒΑΝΗΑ

KOREA INTERNATIONAL BOAT SHOW
Πόιε:ενχι,Κνξέα
Ζκεροκελία: 28 – 31 Μαΐνπ 2015
Δθζέκαηα: λαπηηιία
Πιεροθορίες: ηει: +8216708785, Fax: +82319958785,
email: kibs@kibs.com , website: www.kibs.com
TIBCO
Πόιε : Βνπθνπξέζηη, Ρνπκαλία
Ζκεροκελία: 28 - 31 Ματνπ 2015
Δθζέκαηα: εκπνξηθή έθζεζε γηα θαηαλαισηηθά αγαζά
Πιεροθορίες: www.tibco.ro
KIDEX
Πόιε : Βνπθνπξέζηη, Ρνπκαλία
Ζκεροκελία: 28 - 31 Ματνπ 2015
Δθζέκαηα: πξντφληα θαη ππεξεζίεο γηα κσξά, παηδηά θαη
κειινληηθνχο γνλείο
Πιεροθορίες: www.kidex.ro
AUTOEXPOTEHNICA
Πόιε : Βνπθνπξέζηη, Ρνπκαλία
Ζκεροκελία: 28 - 31 Ματνπ 2015
Δθζέκαηα: εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ θαη αμεζνπάξ
Πιεροθορίες: www.autoexpotehnica.ro
AUTOEXPO
Πόιε : Βνπθνπξέζηη, Ρνπκαλία
Ζκεροκελία: 28 - 31 Ματνπ 2015
Δθζέκαηα: απηνθίλεηα, θνξηεγά
νρήκαηα
Πιεροθορίες: www.autoexpo.ro

ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟ ΖΝΩΜΔΝΟ
ΒΑΗΛΔΗΟ

θαη

επαγγεικαηηθά

Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηα Σίξαλα, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ
δειηίν Απξηιίνπ 2015, ηνπ Γξαθείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη
Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ( ΟΔΤ ) ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζηα
Σίξαλα, ην νπνίν πεξηιακβάλεη εηδήζεηο νηθνλνκηθνχ, εκπνξηθνχ
θαη επηρεηξεκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηα Σίξαλα (www.agora.mfa.gr/al51
), email:
ecocomtirana@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr .
ΚΤΠΡΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Λεπθσζία, απέζηεηιε ην Γειηίν
Οηθνλνκηθήο θαη Δπηρεηξεκαηηθήο Δπηθαηξφηεηαο Κχπξνπ
(Απξίιηνο
2015).
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
νη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γξαθείνπ
ΟΔΤ
ηεο
Διιάδαο
ζηε
Λεπθσζία
(,
www.agora.mfa.gr/cy93),email: ecocom-nikosia@mfa.gr ή ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr
ΣΕΔΝΣΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Σδέληα, απέζηεηιε Δπηρεηξεκαηηθνχο
Οδεγνχο γηα ηελ ανπδηθή Αξαβία θαη γηα ηελ Αγνξά ηνπ
νπιηαλάηνπ ηνπ Οκάλ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηε Σδέληα ( www.agora.mfa.gr/sa106)
Email: ecocom-jeddah@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr

Γηαγωληζκοί ζηελ Διιάδα
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ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ

ΓΗΑ

ΣΖΝ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΔΡΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
«ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ»

ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΚΔΤΧΝ ΑΔΡΗΟΤ ΣΖΛ 2695 360606
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19/05/2015
ΠΡΟΥΔΗΡΟ
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ
ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΓΓΔΗΑΚΧΝ ΠΡΟΘΔΔΧΝ ΣΖΛ
2310 381080
19/05/2015
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ

ΠΡΟΥΔΗΡΟ
ΓΗΑ

ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ
ΣΖΝ

ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

ΤΛΗΚΧΝ

ΖΛΔΚΣΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΖΛ. 2310381080
230

424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

22/05/2015 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ

424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ,
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΑΗ ΤΚΔΤΧΝ
ΟΞΤΓΟΝΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΖΘΖΖ ΣΖ ΑΝΑΠΝΟΖ ΣΖΛ
26953 60606
231

26/05/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ &
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ ΓΖΜΟΗΟΤ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑΠΟΛΖ - ΤΚΔΧΝ ΣΖΛ 2313 313172

ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ-ΤΚΔΧΝ
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26/05/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΖΛ 2695 360606
28/05/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΚΑΗ
ΣΖΝ
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΤΛΗΚΧΝ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΥΧΡΧΝ WC ΣΖΛ. 2313 307190
29/05/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΤΛΗΚΧΝ ΓΗΑ ΤΓΡΟΜΟΝΧΖ
ΓΧΜΑΣΟ ΣΖΛ 2313 307190
03/06/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ
ΤΝΔΡΓΔΗΟΤ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΧΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΗΚΑ ΔΤΟΜΟΤ ΣΖΛ 2310777364-365
04/06/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ Δ
ΔΡΓΟΛΑΒΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΖΛ
2310 381080

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
«ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ»
Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ
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221

Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ

ΗΚΑ

424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Δπηζθεθζείηε κέζω ηες ηζηοζειίδας ηοσ Δπηκειεηερίοσ κας www.veth.gov.gr

Σελ ειεθηροληθή πιαηθόρκα ποσ προζθέρεη Τπερεζίες Ζιεθηροληθού σλεγόροσ ηοσ
Βηοηέτλε ζηο www.bizhelp.gr γηα οποηοδήποηε πρόβιεκα αληηκεηωπίδεηε κε Γεκόζηα
Τπερεζία ή ζέιεηε λα σποβάιιεηε οποηοδήποηε ερώηεκα.

Σελ ειεθηροληθή πιαηθόρκα ποσ προζθέρεη Τπερεζίες Ζιεθηροληθής Γηθηύωζες b2bmall ή
ζηο www.b2bmall.eu, προθεηκέλοσ λα ελεκερώλεζηε θαη λα προκεζεύεζηε προϊόληα κειώλ
ηοσ επηκειεηερίοσ.

