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Έξεπλα ΒΔΘ
Οη Θεζζαινληθείο ζέινπλ ζπκθωλία θαη παξακνλή ζην
επξώ πάζε ζπζία
Έλζεξκνη
ππνζηεξηθηέο ηνπ επξψ εκθαλίδνληαη νη
Θεζζαινληθείο, ηελ ψξα πνπ, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, ιέλε φρη
ζε πξφσξεο εθινγέο θαη επηδεηνχλ ζπκθσλία κε ηνπο εηαίξνπο
ηεο ρψξαο. Σα ζηνηρεία απηά πξνθχπηνπλ απφ έξεπλα πνπ
δηελήξγεζε ε εηαηξεία δεκνζθνπήζεσλ Interview, γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο,
κεζνχζεο ηεο επίπνλεο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο θπβέξλεζεο κε
ηνπο εηαίξνπο.
Ζ έξεπλα, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δείγκα 807 αηφκσλ (505
επηρεηξήζεηο-κέιε ηνπ ΒΔΘ θαη 302 θαηαλαισηέο) ην δηάζηεκα
απφ 10 έσο 12 Ηνπλίνπ, απνθαιχπηεη φζα ζθέθηνληαη νη
Θεζζαινληθείο γηα ηελ νηθνλνκηθή ζπγθπξία πνπ αληηκεησπίδεη ε
ρψξα, αιιά θαη γηα ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο, πνπ ελαιιάζζνληαη
κε θαηαηγηζηηθνχο ξπζκνχο.
Πξνο ηε ιάζνο θαηεύζπλζε ε δηαπξαγκάηεπζε
Ζρεξφ κήλπκα γηα ηελ εμέιημε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ δίλεη ην
45% ησλ ζπκκεηερφλησλ επηρεηξεκαηηψλ ζηελ έξεπλα, θαζψο
απαληά πσο ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηαθηηθή πνπ αθνινπζεί ε
θπβέξλεζε είλαη πξνο ηελ ιάζνο θαηεχζπλζε, ελψ ην 30%
απαληά πσο είλαη πξνο ηε ζσζηή. Μάιηζηα ην 70% ησλ
επηρεηξεκαηηψλ απαληά φηη ε θπβέξλεζε πξέπεη λα έξζεη ζε
ζπκθσλία κε ηνπο εηαίξνπο, ελψ κφιηο ην 18% είλαη ππέξ ηεο
ξήμεο. ηελ εξψηεζε «ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ
‘θφθθηλσλ’ γξακκψλ ηεο θπβέξλεζεο, ζεσξείηε φηη πξέπεη λα
πάκε ζε πξφσξεο εθινγέο;» ην 70% απάληεζε αξλεηηθά ζε
απηφ ην ελδερφκελν θαη ην 19% ζεηηθά. Τπέξκαρνη ηνπ επξψ
εκθαλίδνληαη νη ζπκκεηέρνληεο, ζηελ έξεπλα, επηρεηξεκαηίεο
θαζψο ην 85% απάληεζε φηη ε ρψξα πξέπεη λα παξακείλεη ζην
επξψ πάζε ζπζία, ελψ κφιηο έλαο ζηνπο δέθα εκθαλίδεηαη λα
επηζπκεί λα βξεζεί ε ρψξα εθηφο επξσδψλεο. πλεπείο ζηηο
ππνρξεψζεηο ηεο πξνο ηνπο δαλεηζηέο επηζπκεί λα είλαη ε ρψξα
ην 60% ησλ εξσηεζέλησλ, ηελ ψξα πνπ ην 25% απαληά φηη δελ
ζα πξέπεη λα πιεξσζεί ην ρξένο ηεο Διιάδαο.
Οη απνιύζεηο δίλνπλ θαη παίξλνπλ
Παξά ην γεγνλφο φηη γηα ην επφκελν εμάκελν, νθηψ ζηνπο δέθα
βηνηέρλεο πξνζαλαηνιίδνληαη λα θξαηήζνπλ ην πξνζσπηθφ πνπ
απαζρνινχλ, εληνχηνηο νη απνιχζεηο απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο
δίλνπλ θαη παίξλνπλ. Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη ν κέζνο φξνο ησλ
εξγαδνκέλσλ πνπ απνιχζεθαλ απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο αγγίδεη
ηνπο 2,19 αλά επηρείξεζε.
Στο μεταξύ, για μείωση τος τζίπος τοςρ από την απσή τος
έηνπο θάλνπλ ιφγν έμη ζηνπο δέθα επηρεηξεκαηίεο (64%), θακία
κεηαβνιή δηαπίζησζε ην 27% θαη αχμεζε ην 9%. Γηα ην
επφκελν εμάκελν ην 58% βιέπεη κείσζε ηδίξνπ, ην 11%
αλακέλεη αχμεζε, ελψ θακία κεηαβνιή πξνβιέπεη φηη ζα έρεη ην
31%.

Έηνο 14ν

Σεύρνο 24

Απαηζηφδνμν γηα ην κέιινλ ηεο επηρείξεζεο ηνπ
εκθαλίδεηαη ην 75%, ελψ αηζηφδνμν, πνιχ έσο αξθεηά,
είλαη ην 25%.
Θεηηθά απνηειέζκαηα εθηηκνχλ επηά ζηνπο δέθα φηη έρεη ε
ξχζκηζε νθεηιψλ ζε 100 δφζεηο πξνο ην Γεκφζην θαη ηα
αζθαιηζηηθά ηακεία, ελψ αξλεηηθνί εκθαλίδνληαη δχν ζηνπο
δέθα.
Γελ ζέινπλ λα αθνύλε γηα ξήμε
Δπηά ζηνπο δέθα θαηαλαισηέο (74%) πνπ ζπκκεηείραλ
ζηελ έξεπλα ηνπ ΒΔΘ ιέλε λαη ζε ζπκθσλία κε ηνπο
εηαίξνπο, ελψ ην 17% επηζπκεί ξήμε.
Ζ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία (πνζνζηφ 88%) δελ ζέιεη
λα αθνχεη γηα άιιν λφκηζκα παξά κφλν γηα ην επξψ, ελψ
ην 66% απαληά φηη ζα πξέπεη λα πιεξσζεί ην ρξένο πξνο
ηνπο δαλεηζηέο.
Πνιχ ζεκαληηθφ εχξεκα είλαη φηη νη πνιίηεο ζε πνζνζηφ
68% δεηνχλ απφ ηελ θπβέξλεζε λα κελ πξνρσξήζεη ζε
πξφσξεο εθινγέο αθφκα θη αλ παξαβηάζεη ηηο ‘θφθθηλεο’
γξακκέο ηεο. Μάιηζηα πέληε ζηνπο δέθα (49%) ζεσξνχλ
φηη δελ είλαη ζε θαιφ δξφκν ε θπβέξλεζε φζνλ αθνξά
ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαπξαγκαηεχεηαη, ελψ ην 27%
εθηηκά φηη είλαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε.
Υωξίο ηέινο ε ζπξξίθλωζε ηωλ νηθνγελεηαθώλ
εηζνδεκάηωλ
Γηα κείσζε θαηά κέζν φξν θαηά 25% ηνπ νηθνγελεηαθνχ
ηνπο εηζνδήκαηνο θάλνπλ ιφγν νη θαηαλαισηέο.
πγθεθξηκέλα ην 50% ησλ εξσηεζέλησλ απαληά φηη ηα
έζνδα ηνπ έρνπλ ππνζηεί κείσζε απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο,
ελψ ην 45% απαληά φηη έρνπλ παξακείλεη ζηα ίδηα
επίπεδα. Μφιηο ην 5% ησλ ζπκκεηερφλησλ είδε
βειηησκέλν ηνλ νηθνγελεηαθφ ηνπ πξνυπνινγηζκφ.
Σελ ίδηα ψξα κε Λεξλαία Ύδξα κνηάδεη ε αλεξγία πνπ έρεη
πιένλ εμαπισζεί ζην 65% ησλ λνηθνθπξηψλ ηεο
Θεζζαινλίθεο. Δλδεηθηηθφ ηεο θαηάζηαζεο είλαη φηη ν
κέζνο φξνο ησλ αλέξγσλ αλά νηθνγέλεηα αγγίδεη ηα 1,55
άηνκα. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα ην 55% ησλ
νηθνγελεηψλ έρεη έλα άλεξγν κέινο, ην 37% δχν άλεξγα
κέιε, ην 6% ηξία, ελψ ην 2% ηέζζεξηο θαη άλσ.
Απαηζηφδνμν γηα ην λνηθνθπξηφ ηνπ, ην επφκελν εμάκελν,
εκθαλίδεηαη ην 45% ησλ εξσηεζέλησλ, ελψ αληίζηνηρν
είλαη ην πνζνζηφ θαη εθείλσλ πνπ πηζηεχνπλ φηη ζα
παξακείλεη ζηα ίδηα επίπεδα. Γηα θαιχηεξε θαηάζηαζε ηνπ
λνηθνθπξηνχ ηνπ θάλεη ιφγν ην 10%.
Σέινο ην 72% ησλ εξσηεζέλησλ θαηαλαισηψλ ζεσξεί φηη
ε ξχζκηζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ζε 100 δφζεηο ζα
εμππεξεηήζεη, ελψ ην 14% φηη δελ ζα έρεη θάπνην
απνηέιεζκα.

Σνύξθνη επηρεηξεκαηίεο ζην ΒΔΘ
Σελ αγνξά ηεο Θεζζαινλίθεο… ζθαλάξνπλ Σνχξθνη
επηρεηξεκαηίεο πνπ επηζθέθηεθαλ ηε Γεπηέξα 15 Ηνπλίνπ 2015
ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην ηεο πφιεο (ΒΔΘ).
ε κία πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο λέσλ ζπλεξγαζηψλ ζηελ
Διιάδα αληηπξνζσπεία ηεο ΗSIFED (Έλσζε Οκνζπνλδηψλ
Βηνκεραληψλ
Δπηρεηξεκαηηψλ
Κσλζηαληηλνχπνιεο)
κε
επηθεθαιήο ηνλ πξφεδξν ηεο Έλσζεο, Mερκέη αληάι
ζπλαληήζεθαλ κε ηνλ πξφεδξν ηνπ ΒΔΘ, Παλαγηψηε
Παπαδφπνπιν θαη επηρεηξεκαηίεο- κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. Σελ
αληηπξνζσπεία ζπλφδεπε ν εκπνξηθφο αθφινπζνο ηεο Σνπξθίαο
ζηε Θεζζαινλίθε, Κεκάι Σνπδνχλ, ν νπνίνο κάιηζηα πξνέηξεςε
ηηο δχν πιεπξέο γηα ηε δεκηνπξγία γέθπξαο ζπλεξγαζηψλ.
ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ησλ ειιελνηνπξθηθψλ νηθνλνκηθψλ,
εκπνξηθψλ θαη επελδπηηθψλ ζρέζεσλ αλαθέξζεθε ν πξφεδξνο
ηνπ ΒΔΘ, ππνγξακκίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο εμσζηξέθεηαο ελ
κέζσ ηεο αξλεηηθήο ζπγθπξίαο πνπ δηαλχεη ε ρψξα καο.
«Δίκαζηε αλνηρηνί ζε επηρεηξεκαηηθέο πξνθιήζεηο. Ζ ελίζρπζε
ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ πξέπεη λα είλαη θνηλφο
ζηφρνο, θαζψο νη επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν
γεηηνληθψλ θξαηψλ, είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηελ επξχηεξε
αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηψλ καο» αλέθεξε ν θ. Παπαδφπνπινο.
Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν πξφεδξνο ηεο ΗSIFED έθαλε ιφγν γηα ηε
ζεκαζία ηεο πεξαηηέξσ ελίζρπζεο ηεο δηκεξνχο επελδπηηθήο
ζπλεξγαζίαο Διιάδαο – Σνπξθίαο, ελψ αλαθέξζεθε θαη ζην
δήηεκα ηεο έθδνζεο βίδαο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Σνχξθνη
επηρεηξεκαηίεο. «Σα πξντφληα καο ηα εμάγνπκε κε κεγαιχηεξε
επθνιία, απφ φηη κεηαθηλνχκαζηε νη ίδηνη» ζρνιίαζε.
Μάιηζηα κεηά ηε ζπλάληεζε πξαγκαηνπνηήζεθαλ B2B
ζπλαληήζεηο κεηαμχ ησλ Σνχξθσλ θαη ησλ Διιήλσλ
επηρεηξεκαηηψλ ζην πιαίζην δηεξεχλεζεο ηνπ ελδερνκέλνπ
πηζαλψλ κειινληηθψλ ζπλεξγαζηψλ. Οη επηρεηξεκαηίεο απφ ηηο
δχν πιεπξέο δξαζηεξηνπνηνχληαη κεηαμχ άιισλ ζην ρψξν ηνπ
κεηάιινπ-αινπκηλίνπ,
ησλ
θαηαζθεπψλ,
ησλ
εηνίκσλ
ελδπκάησλ, ησλ επίπισλ, ησλ ηξνθίκσλ, ηεο παξαγσγήο
παηρληδηψλ.
500 επηρεηξήζεηο ειιεληθώλ ζπκθεξόληωλ επελδύνπλ ζηελ
Σνπξθία
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη ειιεληθέο επελδχζεηο ζηελ Σνπξθία
θηάλνπλ ζε αμία ηα 6,6 δηζ. δνιάξηα, ελψ νη βαζηθνί ηνκείο
δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ είλαη νη ηξάπεδεο,
ηα ηξφθηκα θαη ε ελέξγεηα. Απφ ηηο πεξίπνπ 500 επηρεηξήζεηο
ζπκθεξφλησλ ηεο ρψξαο καο, νη 250 εδξεχνπλ ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε.
Αληίζεηα νη ηνπξθηθέο επελδχζεηο ζηελ Διιάδα πεξηνξίδνληαη ζε
πεξίπνπ δέθα εηαηξείεο, ζηηο ηξάπεδεο, ζηα έπηπια, ζηελ
έλδπζε, ζηηο καξίλεο θαη ζηελ αξηνβηνκεραλία κε ζπλνιηθφ
επελδεδπκέλν θεθάιαην πεξίπνπ ζηα 70 εθαη. επξψ. H
ζεκαληηθφηεξε επέλδπζε αθνξά ηελ ηξάπεδα Ziraat .

Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ Πξόγξακκα Καηάξηηζεο
ηηο Γηαπξαγκαηεύζεηο & ηε Γηαρείξηζε πγθξνύζεωλ Diploma In Negotiations (DiN)
Σν Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ παξνπζηάδεη ην λέν
βησκαηηθφ Πξφγξακκα θαηάξηηζεο ζηηο Γηαπξαγκαηεχζεηο & ηε
Γηαρείξηζε πγθξνχζεσλ γηα επαγγεικαηίεο - Diploma in
Negotiations (DiN), έλα θαηλνηφκν Πξφγξακκα πνπδψλ, γηα ηε
δηακφξθσζε
ζηξαηεγηθήο
ζθέςεο
θαη
δεμηνηήησλ
δηαπξαγκάηεπζεο, κε ηελ αμηνπηζηία θαη ην δηεζλή
πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ
(πξψελ ΑΟΔΔ) θαη ζε Γηα δψζεο ή Δμ’ απνζηάζεσο (elearning) κνξθή γηα επειημία παξαθνινχζεζεο.
Οη αηηήζεηο γηα ην Αθαδεκαηθφ Έηνο 2015-2016 έρνπλ ήδε
μεθηλήζεη.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 210 8620620, email:
mkt.din@aueb.gr , site: www.din.aueb.gr

ΒΔΘ: Δπηδόηεζε επηρεηξήζεωλ γηα ζπκκεηνρή
ε
ζηελ 80 ΓΔΘ
Σν φρεκα γηα ηε ζπκκεηνρή επηρεηξήζεσλ - κειψλ ηνπ
ζηελ 80ε ΓΔΘ πξνηίζεηαη λα απνηειέζεη ην Βηνηερληθφ
Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο (ΒΔΘ).
Όπσο αλαθέξεη ζε αλαθνίλσζε ηνπ ην ΒΔΘ, πξφζεζή ηνπ
είλαη λα ζπκκεηάζρεη κε δηθφ ηνπ πεξίπηεξν ζηε θεηηλή
δηνξγάλσζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ 5 έσο 13
επηεκβξίνπ 2015, ζην Γηεζλέο Δθζεζηαθφ Κέληξν ηεο
Θεζζαινλίθεο.
«Σν ΒΔΘ, απνθάζηζε λα πξνρσξήζεη ζηελ ελνηθίαζε
πεξηπηέξνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζηεγάζεη 50 επηρεηξήζεηο –
κέιε ηνπ ζην πιαίζην ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο ησλ
ππεξεζηψλ
ηνπ» ηνλίδεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ,
Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο.
Πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο
ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα είλαη εθζέηεο ζην πεξίπηεξν ηνπ
επηκειεηεξίνπ, ζηελ νπνία ζα ηεξεζεί απζηεξά ζεηξά
πξνηεξαηφηεηαο, είλαη ε επηρείξεζε λα είλαη κέινο ηνπ
ΒΔΘ θαη λα έρεη εμνθιήζεη θαη ηε ζπλδξνκή ηνπ 2015.
Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα απεπζπλζνχλ άκεζα ζην
γξαθείν δεκνζίσλ ζρέζεσλ ηνπ Β.Δ.Θ., ζην ηειέθσλν:
2310 271708.
εκεηψλεηαη φηη ε 80ε ΓΔΘ είλαη αθηεξσκέλε ζηελ
θαηλνηνκία θαη ηελ εμσζηξέθεηα, έρεη δε επεηεηαθφ
ραξαθηήξα ηηκψληαο ηνλ κεγαιχηεξν θαη παιαηφηεξν
ζεζκφ φρη κφλν ζηελ πφιε αιιά ζε φιε ηε ρψξα.
Μάιηζηα κε πεξηζζφηεξνπο απφ 255.000 επηζθέπηεο ζηελ
πξνεγνχκελε δηνξγάλσζε θαη απμεκέλν ηνλ εθζεζηαθφ
ρψξν θαηά 40% ζπγθξηηηθά κε ηελ 79ε ΓΔΘ, ε θεηηλή
Έθζεζε θηινδνμεί λα γίλεη ην απφιπην ζεκείν αλαθνξάο
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο.

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 email : sme-industry@veth.gov.gr.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΖΛΩΖ
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΓΗΑ
ΤΠΟΒΟΛΖ
ΗΓΗΩΣΗΚΩΝ
ΠΡΟΣΑΔΩΝ
ΣΟ
ΠΛΑΗΗΟ
ΣΟΤ
ΣΟΠΗΚΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΤΣΗΚΖ
ΑΚΣΖ ΘΔΡΜΑΪΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ» ΣΖ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΗΚΖ
ΓΡΑΖ (Ο.Σ.Γ.) ΑΛΗΔΗΑ ΑΝΔΘ ΑΔ
Ύζηεξα απφ ηελ ππ’αξηζκ.1217/15-06.2015 ζχκθσλε
γλψκε ηεο ΔΤΓ ΔΠ Αιηείαο θαη Θαιαζζώλ ρνξεγείηαη
παξάηαζε κέρξη ηελ Σεηάξηε 01 Ηνπιίνπ 2015 (έιεγε ζηηο
εο
17 Ηνπλίνπ 2015)
ηεο 3
πξφζθιεζεο εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο
ηδησηηθψλ
πξάμεσλ
ηνπ
ηνπηθνχ
πξνγξάκκαηνο «Αεηθφξνο αλάπηπμε δπηηθήο αθηήο
Θεξκατθνχ θφιπνπ» ηνπ άμνλα 4 ηνπ ΔΠΑΛ 2007-2013
ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο ΚΤΑ ππ’αξηζκ.
2529/06.12.2014. Με ηελ παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο θαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη (ππνςήθηνη
δηθαηνχρνη) λα ππνβάινπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο (πξάμεηο),
πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ θαη ρξεκαηνδνηεζνχλ ζην
πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 4 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο ΑΛΗΔΗΑ 2007-2013. Πεξηνρή εθαξκνγήο
ησλ θαηεγνξηψλ πξάμεσλ, ζηα νπνία αλαθέξεηαη ε
παξνχζα πξφζθιεζε απνηειεί ε πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ
Σνπηθνχ
Πξνγξάκκαηνο.
Ζ
πεξηνρή
παξέκβαζεο
απνηειείηαη απφ ηελ πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Αθηήο ηνπ
Θεξκατθνχ Κφιπνπ, ε νπνία εθηείλεηαη ζε 3 Ννκνχο
(Θεζζαινλίθεο, Ζκαζίαο θαη Πηεξίαο). Δηδηθφηεξα ε πεξηνρή
παξέκβαζεο πεξηιακβάλεη ηηο Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο
Κπκίλσλ*, Νέσλ Μαιγάξσλ, Καινρσξίνπ, ίλδνπ* θαη
Υαιάζηξαο* ηνπ Γήκνπ Γέιηα ζην Ννκφ Θεζζαινλίθεο, ηελ
Σνπηθή Κνηλφηεηα Κιεηδίνπ* ηνπ Γήκνπ Αιεμάλδξεηαο ζην
Ννκφ Ζκαζίαο θαη ηηο Γεκνηηθέο/ Σνπηθέο Κνηλφηεηεο
Κνξηλνχ ηνπ Γήκνπ Καηεξίλεο θαη Μαθξπγηάινπ, Μεζψλεο,
Νέαο Αγαζνχπνιεο, θαη Πχδλαο ηνπ Γήκνπ ΠχδλαοΚνιηλδξνχ ζην Ννκφ Πηεξίαο.
*Πεπιλαμβάνεται η πεπιοσή τηρ Δημοτικήρ/ Τοπικήρ
Κοινότηταρ μέσπι το όπιο των 10km από την ακτογπαμμή.
πγθεθξηκέλα πξνθεξχζζνληαη νη παξαθάησ ηχπνη
επελδχζεσλ αλά Καηεγνξία Πξάμεο : ηελ Καηεγνξία
Πξάμεο 4.1.1.2: «Ηδησηηθέο Δπελδχζεηο εθζπγρξνληζκνχ ή
ίδξπζεο λέσλ πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηελ
Οδεγία 2003/361/ΔΚ ζε επηιεγκέλνπο ηνκείο, πνπ
πινπνηνχληαη απφ κε αιηείο». 4.1.1.2.1 «Δπηρεηξήζεηο
παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζπληήξεζε θαη
επηζθεπή αιηεπηηθψλ ζθαθψλ, κεραλψλ θαη γεληθφηεξα
εμνπιηζκνχ αιηείαο, ηελ επηζθεπή εηδψλ αηνκηθήο θαη
νηθηαθήο ρξήζεο, ηηο ππεξεζίεο ηξνθνδνζίαο, ηηο ππεξεζίεο
θσηνγξαθηθψλ ηερλψλ,
θαζψο
θαη
ηελ παξνρή
πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ φπσο απηέο πνπ ζπλδένληαη κε ηε
θχιαμε θαη απαζρφιεζε παηδηψλ, ηε ιεηηνπξγία θνπξείσλ,
θνκκσηεξίσλ,
θαζψο
θαη
εκπνξηθέο
επηρεηξήζεηο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ».
4.1.1.2.2
«Δπηρεηξήζεηο
ίδξπζεο,
επέθηαζεο
θαη
εθζπγρξνληζκνχ ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο». 4.1.1.2.3
«Δπηρεηξήζεηο δξαζηεξηνηήησλ νηθνηερλίαο-ρεηξνηερλίαο ή
βηνηερλίαο γηα ηελ παξαγσγή εηδψλ παξαδνζηαθήο ηέρλεο
θαη ινηπέο βηνηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο, εθηφο ηνπ ηνκέα
αιηείαο».
4.1.1.2.4
«Δπηρεηξήζεηο
παξαγσγήο
παξαδνζηαθψλ εηδψλ δηαηξνθήο κεηά ηελ α΄ κεηαπνίεζε».
ηελ
Καηεγνξία Πξάμεο 4.1.1.3: «Λνηπέο Ηδησηηθέο
επελδχζεηο ηνκέα αιηείαο».
Ζ ελίζρπζε ρνξεγείηαη ζηνλ δηθαηνχρν θνξέα ηεο επέλδπζεο
κε ηε κνξθή επηδφηεζεο θεθαιαίνπ θαη ην χςνο ηεο
ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Σα φξηα ηεο ρνξεγνχκελεο δεκφζηαο
δαπάλεο θαζνξίδνληαη σο εμήο γηα ηελ Πεξηθέξεηα Κ.
Μαθεδνλίαο (Πεξηθέξεηα πνπ θαιχπηεηαη απφ ην ζηφρν
ζχγθιηζεο): Μέρξη 60% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ

ηεο πξάμεο γηα επελδχζεηο πνπ πινπνηνχληαη απφ κε αιηείο
(Καηεγνξία Πξάμεο 4.1.1.2) θαη κέρξη 60% ησλ επηιέμηκσλ
δαπαλψλ ηεο πξάμεο (Καηεγνξία Πξάμεο 4.1.1.3).
Ο ζπλνιηθφο πξνηεηλφκελνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δελ ππεξβαίλεη ην φξην πνπ
θαζνξίδεηαη ζηελ πξνθήξπμε γηα ηελ πξάμε ζηελ νπνία
εληάζζεηαη: 500.000€ γηα ινηπέο επελδχζεηο θαη 300.000€
ζε πεξηπηψζεηο εθζπγρξνληζκνχ.
Ζ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ είλαη ζηα γξαθεία ηεο Ο.Σ.Γ.
Αιηείαο - ΑΝΔΘ Α.Δ., Γ/λζε: Θεζζαινλίθε, Πινχησλνο 27,
νο
3
φξνθνο. Σ.Κ. 54655, ηει. 2310801070 θαηά ηηο
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο (απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή,
9:00-16:00).
Γηα
αλαιπηηθφηεξεο
πιεξνθνξίεο
θαη
δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο
πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κπνξείηε λα
απεπζχλεζηε ζηνλ θ. Γηψξγν Εηάλθα, ηειέθσλν:
2310801068, e-mail: ziankas@aneth.gr θαη θ. Καηεξίλα
Σδηθνπνχινπ,
ηειέθσλν:
2310801065,
e-mail:
tzikopoulou@aneth.gr.

εκηλάξην εμαγωγώλ γηα ηα κέιε ηνπ ΒΔΘ
ηε δηελέξγεηα δσξεάλ εθαξκνζκέλσλ ζεκηλαξίσλ
πξνρσξά ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο
(ΒΔΘ) ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηεζλή εηαηξία πκβνχισλ
Αλάπηπμεο Manager’s office (www.managersoffice.net).
Σα ζεκηλάξηα απεπζχλνληαη ζηα κέιε ηνπ ΒΔΘ, ην νπνίν
ζην πιαίζην ησλ δξάζεσλ ηνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα ζηαζεί
αξσγφο ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηνπο θφιπνπο
ηνπ, απνθάζηζε ηελ ελ ιφγσ δηνξγάλσζε. Ζ απιαία ησλ
ζεκηλαξίσλ ζα αλνίμεη ηε Γεπηέξα 29 Ηνπλίνπ, ζηηο 18.30.,
κε ζέκα: «Ευαπμοσμένη ανάπτςξη σε ξένερ αγοπέρ –
Εξαγωγέρ». Ζ δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ ζα είλαη δίσξε θαη
ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
ΒΔΘ, Αξηζηνηέινπο 27, ζηνλ ηέηαξην φξνθν.
Απφ ηε ζπλδηνξγαλψηξηα εηαηξία ζα παξνπζηαζηνχλ
εθαξκνζκέλεο δηαδηθαζίεο γηα άλνηγκα ζε μέλεο αγνξέο
(Δπξψπε , Αζία, Λαηηληθή Ακεξηθή, Ζλσκέλεο Πνιηηείεο
Ακεξηθήο). Σν άλνηγκα ζε μέλεο αγνξέο πξνυπνζέηεη
ζηξαηεγηθή θαη κεζνδεπκέλεο θηλήζεηο πξηλ ην ηειηθφ deal.
ην πιαίζην απηφ ζα αλαπηπρζνχλ φια ηα βήκαηα ηεο
ζηξαηεγηθήο (pre sales, sales,
ordering + cross
selling).
Σν ΒΔΘ θαιεί φια ηα κέιε ηνπ λα ζπκκεηάζρνπλ
εθδειψλνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπο. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
νη
ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ
λα
απεπζχλνληαη
ζην
ηει.
2310-241383,
αξκφδηνο
επηθνηλσλίαο θνο Γεψξγηνο Γειεράηζηνο, e-mail: smeindustry@veth.gov.gr.

Ρύζκηζε νθεηιώλ ΓΔΖ
Χο θαη 36 κεληαίεο έληνθεο δφζεηο, πνπ κπνξεί λα θζάζνπλ
αθφκα θαη ζηηο 60 γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο θαηαλαισηψλ,
δίλεη απφ ζήκεξα ε ΓΔΖ ζηνπο πειάηεο ηεο (πάλσ απφ
500.000 λνηθνθπξηά θαη δεθάδεο ρηιηάδεο επηρεηξήζεηο) γηα λα
πιεξψζνπλ ιεμηπξφζεζκνπο ινγαξηαζκνχο, αλαθνίλσζαλ
ζε ζπλέληεπμε Tχπνπ ν ππνπξγφο Παξαγσγηθήο
Αλαζπγθξφηεζεο Παλαγηψηεο Λαθαδάλεο θαη ν επηθεθαιήο
ηεο ΓΔΖ Μαλψιεο Παλαγησηάθεο.
Σαπηφρξνλα, κεηψλεηαη ζην 10% απφ 20% ε πξνθαηαβνιή
επί ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο γηα ηελ έληαμε ζηε ξχζκηζε.
Γηθαίσκα έληαμεο έρνπλ θαη φζνη είραλ ππαρζεί ζε
πξνεγνχκελεο ξπζκίζεηο. Πξνυπφζεζε παξακέλεη ε
εμφθιεζε ηνπ ηξέρνληνο ινγαξηαζκνχ.

Ζκέξεο ρεδηαζκνύ ηαδηνδξνκίαο 2015
«ADMISSIONISPOSSIBLEII»
Σν Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ζαο πξνζθαιεί ζηηο Ζκέξεο
ρεδηαζκνχ
ηαδηνδξνκίαο
2015
κε
ηίηιν
«Admissionispossible ΗΗ» πνπ δηνξγαλψλεη ζηηο 9 – 10
Ηνπιίνπ 2015, ζην ρψξν ηεο θεληξηθήο βηβιηνζήθεο ηνπ
ηδξχκαηνο. Θα πξαγκαηνπνηεζνχλ εηαηξηθέο πξνβνιέο θαη
παξάιιειεο
εθδειψζεηο/εξγαζηήξηα
κε
ζρεηηθή
ζεκαηνινγία, ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ
ειεχζεξα φζνη ελδηαθέξνληαη.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:ηει:2310891873/342,email: career@uom.edu.gr, ηζηνζειίδα:
https://dasta.uom.gr

Δθδήιωζε γηα ηηο επθαηξίεο θαη ηνπο θηλδύλνπο πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηελ αγνξά ηνπ Ηξάλ
Σν Ravand Institute for Economics θαη νη International
Studies ζε ζπλεξγαζία κε δηάθνξα επηκειεηήξηα ζαο
πξνζθαινχλ ζηελ δηήκεξε εθδήισζε γηα ηηο επθαηξίεο θαη
ηνπο θηλδχλνπο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ αγνξά ηνπ Ηξάλ
θαη γηα ηνπο ηνκείο πνπ έρνπλ ηελ αλάγθε αλάπηπμεο θαη
νηθνλνκηθήο πξνηεξαηφηεηαο ζην Ηξάλ ζηηο 23 θαη 24 Ηνπιίνπ
2015 ζην Οκνζπνλδηαθφ Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην ηεο
Απζηξίαο ζηε Βηέλλε. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηηο
αηηήζεηο ζπκκεηνρήο 13 Ηνπιίνπ 2015.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη online εγγξαθή ζην site:
www.iraneuropeconf.com,
e-mail:
secretariat@iraneuropeconf.com
θαη
ηει:
(+9821)
22037383-2204885.

Γηεζλείο Γηαγωληζκνί
ΣΕΔΝΣΑ
Σo Γεληθφ Πξνμελείν ηεο Διιάδαο ζηε Σδέληα απέζηεηιε
ελεκεξσηηθφ δειηίν γηα δηεζλείο κεηνδνηηθνχο δηαγσληζκνχο
ζηε ανπδηθή Αξαβία θαη ζην Οκάλ.
Γηεζλείο Γηαγωληζκνί ζηε ανπδηθή Αξαβία
Καηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ πςειήο αζθαιείαο.
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 27/07/2015
Πιεξνθνξίεο : ηει. (9664) 3210222, fax: (9664) 3216092,
website: http://www.rcyanbu.gov.sa/supplymanagement
Παξνρή κέζσλ νδηθήο αζθάιεηαο.
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 04/08/2015
Πιεξνθνξίεο : ηει. (9661) 4569999/ 4415434, fax: (9661)
4563196/ 4412118, email: infor@momra.gov.sa , website:
http://www.momra.gov.sa.
Γηεζλείο Γηαγωληζκνί ζηo Οκάλ
Καηαζθεπή ελφο λένπ θεληξηθνχ δξφκνπ θαη κηαο
παξάθακςεο
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 03/08/2015
Πιεξνθνξίεο : ηει. (96824) 602073/602556, fax: (96824)
602063, site: http://www.tenderboard.gov.om
Καηαζθεπή ησλ εγθαηαζηάζεσλ ππνδνκήο γηα ηελ επέθηαζε
ηεο βηνκεραληθήο δψλεο.
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 27/07/2015
Πιεξνθνξίεο : ηει. (96824) 602073/602556, fax: (96824)
602063, site: http://www.tenderboard.gov.om

πλέδξην κε Θέκα
Ζ Δπαλεθθίλεζε ηεο Διιεληθήο Βηνκεραλίαο
Οη Παξάκεηξνη ηεο Παξαγωγηθήο Αλαζπγθξόηεζεο
Ο χλδεζκνο Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο (ΒΒΔ), καο
ελεκεξψλεη γηα ηελ δηνξγάλσζε ηνπ πλεδξίνπ κε Θέκα «Ζ
επαλεθθίλεζε ηεο Διιεληθήο Βηνκεραλίαο. Οη παξάκεηξνη
ηεο παξαγωγηθήο αλαζπγθξόηεζεο», φπνπ ζα δηεμαρζεί ηελ
Παξαζθεπή 26 Ηνπλίνπ 2015 θαη ψξα 10:00 ζην Ξελνδνρείν
Porto Palace ζηελ Θεζζαινλίθε.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 2310 539817, θαμ: 2310
541933, email: info@sbbe.gr

Δλεκεξωηηθή Ζκεξίδα γηα ηνλ Οξίδνληα 2020 κε Θέκα
Δπθαηξίεο Υξεκαηνδόηεζεο γηα ηνλ Κιάδν ηωλ Σξνθίκωλ
Σo Δπηκειεηήξην Ησαλλίλσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γίθηπν ΠΡΑΞΖ
ζαο πξνζθαινχλ ζηελ Δλεκεξσηηθή Ζκεξίδα πνπ δηνξγαλψλνπλ
κε ζέκα «ΟΡΗΕΟΝΣΑ 2020: επθαηξίεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηνλ
θιάδν ησλ ηξνθίκσλ», πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Γεπηέξα 29
Ηνπλίνπ 2015 θαη ψξα 18:30 ζην Ξελνδνρείν Du Lac ζηα
Ησάλληλα (Α. Μηανχιε & Ίθθνπ).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:ηει:26510 25179, email:
enterprise-europe@cci-ioannina.gr

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΒΔΛΓΗΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Βέιγην, απέζηεηιε ην ελεκεξσηηθφ
δειηίν Οηθνλνκηθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ εηδήζεσλ απφ ην
Βέιγην, γηα ηελ πεξίνδν 21–31 Μαΐνπ 2015.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηηο Βξπμέιιεο (www.agora.mfa.gr/be58 ), email: ecocombrussels@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα
ΗΑΠΩΝΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Σφθπν, καο ελεκεξψλεη φηη ζηελ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.japan-greece-business.gr ππάξρεη
ειεθηξνληθά ν πιήξεο αλαλεσκέλνο Οδεγφο Δπηρεηξείλ γηα ηηο
ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα αλαπηχμνπλ ζπλεξγαζίεο
ζηελ Ηαπσλία. Πεξηέρεη πιεξνθνξίεο, κεηαμχ άιισλ, γηα ην
νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ηηο πξννπηηθέο ηνπ, ην λνκηθφθνξνινγηθφ θαη ηεισλεηαθφ πιαίζην, ηηο δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο
θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή θνπιηνχξα.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζην Σφθπν (www.agora.mfa.gr/jp70 ), email: ecocomtokyo@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr
ΟΤΚΡΑΝΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηελ Οδεζζφ απέζηεηιε ζπλνπηηθφ
ελεκεξσηηθφ κεληαίν δειηίν κελφο Μαΐνπ 2015.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηελ Οδεζζφ (www.agora.mfa.gr/ua99 ), email:ecocomodessa@mfa.gr, , ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr.
ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Ληζζαβψλα, απέζηεηιε ην
ελεκεξσηηθφ δειηίν Οηθνλνκηθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ εηδήζεσλ
ηεο Πνξηνγαιίαο , γηα ηνλ κήλα Απξίιην 2015.
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 ΒΔΘwww.veth.gov.gr .
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25/06/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΑΚΣΗΝΟΓΗΑΓΝΧΣΗΚΖ ΣΖΛ.2310 381080
25/06/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΖΛ.2310 381080
26/06/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΖΛ.2310 381080
26/06/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΖΛ.2310 381080
29/06/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΓΗΑΛΤΖ ΝΔΦΡΧΝ ΣΖΛ. 2310
381080
29/06/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΟΗΛΗΟΚΟΠΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ ΣΖΛ.2310 381080
29/06/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΑΚΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΠOΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:
BALANCINGSUPPLYAND DEMAND OF THE PROFSSIONAL SKILLS
NEEDED INTHEINTERREGIONAL AREA" ΜΔ ΑΚΡΧΝΤΜΗΟ "SKILLS
BALANCING" ΣΖΛ.2313317531
30/06/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΛΗΧΝ ΔΝΓΟΦΛΔΒΗΑ ΔΓΥΤΖ ΣΖΛ.2310 381080
30/06/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΓΟΦΘΑΛΜΗΧΝ ΦΑΚΧΝ ΣΖΛ.2310 381080
30/06/2015 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
"ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΒΑΗΚΧΝ ΟΓΧΝ" ΣΖΛ.2313318309
30/06/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΣΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ Σ ΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ:
"ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΧΝ
ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ" ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ
ΠΑΝΑΡΚΑΓΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΣΡΗΠΟΛΖ Δ ΔΣΖΗΑ ΒΑΖ
01/07/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΝ ΔΓΥΤΖ ΣΖΛ.2310 381080
01/07/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΛΤΜΜΑΣΧΝ ΟΦΘΑΛΜΧΝ ΣΖΛ. 2310 381080
01/07/2015 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΗ ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ΣΟΤ
ΓΖΜΟΤ ΝΔΑΠΟΛΖ - ΤΚΔΧΝ ΣΖΛ.2313313172
01/07/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΖΜΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΑΔΡΑΦΡΟΤ (ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
Α'ΤΛΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΥΡΧΜΑΣΧΝ ΓΗΑΓΡΑΜΜΗΔΧ) ΣΖΛ.2310 576275
01/07/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ Δ
ΔΡΓΟΛΑΒΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΟΤ 424
ΓΝΔ ΣΖΛ.2310 381080

424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΓΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΣΡΗΠΟΛΖ " Ζ
ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ "

424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ - ΤΚΔΧΝ

652 ΠΡΟΚΔΥΧΡΖΜΔΝΖ ΑΠΟΘΖΚΖ
ΤΛΗΚΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ
424 ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

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.

