Ιούιηος 2015

Έηος 14ο

Σεύτος 28

σκκεηοτή Β.Δ.Θ. ζηελ
80ε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαιολίθες

Π. Παπαδόποσιος: Η ζσκθωλία, αρτή, κίας λέας
δύζθοιες περηόδοσ
Γηα έλαξμε κίαο πνιχ δχζθνιεο πεξηφδνπ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο
ζπκθσλίαο κε ηνπο εηαίξνπο θάλεη ιφγν ν πξφεδξνο ηνπ
Βηνηερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ
Θεζζαινλίθεο
Παλαγηψηεο
Παπαδφπνπινο,
ππνγξακκίδνληαο φηη παξά ηηο φπνηεο
αληημνφηεηεο ε Διιάδα θαηφξζσζε λα παξακείλεη ζην ζθιεξφ
ππξήλα ηεο επξσδψλεο.
«Απηφ πνπ πξνέρεη, παξά ηε ζθιεξφηεηα ησλ κέηξσλ, είλαη λα
ππάξμεη εζληθή νκνςπρία θαη ε θπβέξλεζε, έζησ θαη κε βίαην
ηξφπν θαη κεηά απφ ζσξεία ιαζψλ, λα ελειηθησζεί πξνθεηκέλνπ
λα λνκνζεηήζεη θαη λα εθαξκφζεη ηηο δηαξζξσηηθέο
κεηαξξπζκίζεηο. ηελ πξνζπάζεηα απηή θαηαιπηηθφ ξφιν ζα
παίμεη ε ζεηηθή δηάζεζε γηα ζηήξημε πνπ επηδεηθλχνπλ νη άιιεο
πνιηηηθέο δπλάκεηο ηνπ ειιεληθνχ θνηλνβνπιίνπ» ζεκεηψλεη ν θ.
Παπαδφπνπινο, πξνζζέηνληαο φηη ε θπβέξλεζε ζα πξέπεη λα
κεξηκλήζεη ψζηε λα πξνθχςνπλ, άκεζα, πνιηηηθέο πνπ ζα
αληηζηαζκίζνπλ ηα πθεζηαθά κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ.
«Έζησ θαη ηελ χζηαηε ζηηγκή, ιίγν πξηλ βπζηζηνχκε ζηελ
άβπζζν, επηθξάηεζε ε ινγηθή πνπ σο κνλαδηθή επηινγή έρεη ηελ
παξακνλή ηεο ρψξαο ζηελ επξσδψλε, σζηφζν ν ινγαξηαζκφο
ησλ κέηξσλ έρεη απμεζεί ζεκαληηθά θαη δπζηπρψο θαη πάιη ζα ηνλ
πιεξψζεη ν Έιιελαο πνιίηεο πνπ ζα δεη ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ
αλάγθεο λα εθηνμεχνληαη ζηα χςε, θαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο κε
θνξνινγηθά κέηξα, πνπ εμαθνινπζνχλ λα θηλνχληαη ζε κία
αληηαλαπηπμηαθή θαηεχζπλζε θαη λα απνηεινχλ αλαζηαιηηθφ
παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε» ππνγξακκίδεη ν πξφεδξνο ηνπ
ΒΔΘ ηνλίδνληαο φηη «επηηαθηηθή αλάγθε είλαη ε θπβέξλεζε λα
θάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ
εθ λένπ νη ηξάπεδεο. Οη θιεηζηέο ηξάπεδεο απνηεινχλ ηξνρνπέδε
γηα ηελ φπνηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα».
Παξάιιεια, ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ, ηνλίδεη φηη «δελ ζα πξέπεη λα
ιεζκνλνχκε ην εμαηξεηηθά ρξήζηκν, αλαπηπμηαθφ, εξγαιείν ησλ 35
δηο. επξψ ηνπ παθέηνπ Γηνχλθεξ». «Οη ελ ιφγσ πφξνη ζα πξέπεη
λα αμηνπνηεζνχλ θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν κε ζηφρν ηελ
παξαγσγηθή αλαδηάξζξσζε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο
ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο» αλαθέξεη.
«Αο ειπίζνπκε φηη ζα αδξάμνπκε ηελ ηειεπηαία επθαηξία πνπ καο
δφζεθε πξνθεηκέλνπ λα αιιάμνπκε ζειίδα θάλνληαο ηα ζσζηά
βήκαηα ρσξίο πηζσγπξίζκαηα θαη θιείζηκν ηνπ καηηνχ ζε παιαηέο
πνιηηηθέο θαη εμππεξέηεζε ζπκθεξφλησλ» θαηαιήγεη ν πξφεδξνο
ηνπ ΒΔΘ.

Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο ζα ζπκκεηέρεη
ζηελ 80ε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί απφ 5 έσο 13 επηεκβξίνπ 2015,
δηνξγαλψλνληαο νκαδηθή ζπκκεηνρή γηα ηηο επηρεηξήζεηο κέιε ηνπ.
Οη επηρεηξήζεηο - κέιε ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ
Θεζζαινλίθεο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζα βξίζθνληαη ζην
πεξίπηεξν 13 κε ηδηαίηεξν stand θαη ζα ηχρνπλ, φρη κφλνλ
ηεο εμαηξεηηθήο εθπησηηθήο ηηκήο, αιιά θαη ηεο
επηδφηεζεο ηνπ 50% ελφο stand 12 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ
[πνπ ζα δηαζέηεη ην βαζηθφ εμνπιηζκφ] απφ ην
Δπηκειεηήξην.
Πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο
Πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο
ησλ εηαηξηψλ πνπ ζα είλαη εθζέηεο ζην ΠΔΡΗΠΣΔΡΟ ηνπ
Β.Δ.Θ., ζηελ νπνία ζα ηεξεζεί απζηεξά ε ζεηξά
πξνηεξαηφηεηαο, είλαη:







ε επηρείξεζε λα είλαη κέινο ηνπ Δπηκειεηήξηνπ
λα έρεη εμνθιεζεί ε ζπλδξνκή ηνπ έηνπο 2015
λα ζπκπιεξσζεί ε δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπ
Β.Δ.Θ.
λα γίλεη θαηάζεζε ζε ινγαξηαζκφ ηεο ΓΔΘ HELEXP Α.Δ. ηνπ ππφινηπνπ πνζνχ [πέξαλ ηεο
επηδφηεζεο] πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζπκκεηνρή ησλ
επηρεηξήζεσλ
λα απνζηαιεί αληίγξαθν ηνπ θαηαζεηεξίνπ ηνπ
πνζνχ ζπκκεηνρήο ζην Β.Δ.Θ. [ ην νπνίν ζα
απνηειεί απνδεηθηηθφ πξνηεξαηφηεηαο
ζπκκεηνρήο]

εκεηψλνπκε φηη ην ΒΔΘ ζα επηδνηήζεη ηηο πξψηεο
πελήληα (50) επηρεηξήζεηο - κέιε ηνπ πνπ ζα δειψζνπλ
ζπκκεηνρή.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθαινχληαη νη
ελδηαθεξφκελνη λα επηθνηλσλνχλ κε ην Γξαθείν Γεκνζίσλ
ρέζεσλ ηνπ Β.Δ.Θ., ηειέθσλν επηθνηλσλίαο 2310
271708, email: public@veth.gov.gr
Γειψζεηο ζπκκεηνρήο ζα γίλνληαη δεθηέο κέρξη θαη ηελ
Παξαζθεπή 14 Απγνχζηνπ 2015.

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 ζηνe-mail :
sme-industry@veth.gov.gr.

.

Δπηζηοιή ηοσ Προέδροσ ηες ΚΔΔΔ θαη ηοσ ΔΒΔΑ θ.
Κωλζηαληίλοσ Μίταιοσ ζηολ σποσργό Οηθολοκηθώλ θ.
Δσθιείδε Σζαθαιώηο
ε επηζηνιή πνπ απέζηεηιε ν θ. Μίραινο πξνο ηνλ Τπνπξγφ
Οηθνλνκηθψλ θ. Δ. Σζαθαιψην δεηάεη ηελ νκαινπνίεζε ηνπ
ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο ε ηξαπεδηθή αξγία έρεη νμχλεη
επηθίλδπλα ηα πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ ειιεληθψλ
επηρεηξήζεσλ. Αλαιπηηθφηεξα αλαθέξεηαη ζηελ αδπλακία
πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ ειιεληθψλ εηζαγσγηθψλ
θαη εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ζην πάγσκα ησλ
επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ. Πξνηείλεη ηελ άκεζε έθδνζε
απφθαζεο πνπ λα πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα επαλέλαξμεο
ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε επηρεηξήζεηο, πξνκεζεπηέο
θαη πειάηεο εμσηεξηθνχ θαη ηελ επαλαιεηηνπξγία ηνπ ζπλφινπ ησλ
ηξαπεδηθψλ θαηαζηεκάησλ. Δπηζεκαίλεη επίζεο ην πξφβιεκα
έιιεηςεο αμηνπηζηίαο ηεο ρψξαο καο ζην εμσηεξηθφ θαη ην θφβν
λα κε κεηεμειηρζεί ην πξφβιεκα απφ “country risk” ζε “business
risk”. Σέινο ν θ. Μίραινο δήηεζε ηελ άκεζε επαλαθνξά ζηελ
θαλνληθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ
κέζσ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ
νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα
επηθέξεη θαη λα γίλνπλ φια νη απαξαίηεηνη ρεηξηζκνί γηα ηελ άκεζε
έλαξμε ηεο θεθαιαηαθήο ζηήξημεο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαη
ζηήξημεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.

Απόθαζε παράηαζες ηοσ τρόλοσ οιοθιήρωζες
έργωλ ζηο πρόγρακκα "Νέα Καηλοηοκηθή
Δπητεηρεκαηηθόηεηα"
Με ηελ κε Α.Π.: Οηθ. 70546/574 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη
Δλέξγεηαο
ηξνπνπνηείηαη ε ππ’ αξηζκ. πξση. Oηθ.
5987/466/24-05-2011 Τπνπξγηθή
Απφθαζε θαη
παξαηείλεηαη
ν ρξφλνο νινθιήξσζεο έξγσλ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο «Νέα – Καηλνηνκηθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα»
ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα
θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 2007-2013».
πγθεθξηκέλα ηξνπνπνηείηαη
ν
Οδεγφο
ηνπ
πξνγξάκκαηνο «Νέα Καηλνηνκηθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα»,
σο αθνινχζσο: 1) Αληηθαζίζηαηαη ην θεθάιαην 10
«Υξνληθή Γηάξθεηα Τινπνίεζεο Έξγσλ», σο εμήο: 5 «Ζ
δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ έξγσλ νξίδεηαη ζε
24 (εηθνζηηέζζεξηο) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο
απφθαζεο έληαμεο ηεο επηρείξεζεο, κε δπλαηφηεηα
παξάηαζεο δεθαεπηά (17) κελψλ θαη κέρξη ηηο 30-102015, εθφζνλ ην αίηεκα ππνβιεζεί πξηλ ηελ ηππηθή
εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. Γηα ηηο λέεο εληάμεηο
πνπ δχλαηαη λα πξνθχςνπλ θαηφπηλ εμέηαζεο θαη
απνδνρήο ζρεηηθψλ αηηεκάησλ ζεξαπείαο, ε δηάξθεηα
πινπνίεζεο ησλ έξγσλ νξίδεηαη εμ αξρήο ζε
εηθνζηηέζζεξηο (24) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο
απφθαζεο έληαμεο ηεο επηρείξεζεο ζην πξφγξακκα. Γηα
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο θαη κφλν, ε ρξνληθή δηάξθεηα
πινπνίεζεο ησλ έξγσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ
15/12/2015». 2) Σξνπνπνηείηαη ε πέκπηε παξάγξαθνο
ηνπ
ππνθεθαιαίνπ
14.4
«Υξεκαηνδφηεζε
–
Τπνβαιιφκελα
Γηθαηνινγεηηθά»,
σο
εμήο:
«Απεληάζζνληαη απηφκαηα θαη νη επηρεηξήζεηο (δηθαηνχρνη)
νη νπνίεο εληφο 24 κελψλ αληίζηνηρα (ή 41 κελψλ εάλ έρεη
εγθξηζεί παξάηαζε) δελ ππέβαιαλ αίηεκα θαη έθζεζε
νινθιήξσζεο, θαζψο θαη ην θάθειν κε ηα απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά ζηηο πξνζεζκίεο πνπ αλαθέξνληα ζηελ
ηειεπηαία παξάγξαθν ηεο πεξίπησζεο (Γ) «Παξαιαβή
ηνπ έξγνπ» ηνπ ππνθεθαιαίνπ 14.2 «Παξαθνινχζεζε
Έξγνπ», ηνπ θεθάιαην 14, φπσο ηξνπνπνηείηαη.» 3)
Αληηθαζίζηαηαη ην ππνθεθάιαην 14.7 «Παξάηαζε
νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ», ηνπ θεθάιαην
14, σο εμήο: «ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ
αλαθέξνληαη ζην θεθ. 10, νη δηθαηνχρνη κπνξνχλ λα
ππνβάιινπλ
ηεθκεξησκέλε
αίηεζε
παξάηαζεο
νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ πξηλ ην πέξαο
ηνπ έξγνπ (24 κήλεο – βιέπε θεθάιαην 10). Απαξαίηεηεο
πξνυπνζέζεηο είλαη λα ππνβιεζεί ε ζρεηηθή αίηεζε πξηλ
ηελ εκεξνκελία απηή θαη λα έρεη θαηαβιεζεί ηνπιάρηζηνλ
ην 30% ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ (εμνθιεκέλεο
δαπάλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνθαηαβνιψλ). Ζ
παξάηαζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο δεθαεπηά (17)
κήλεο θαη κέρξη ηηο 30-10-2015. Πεξαηηέξσ παξάηαζε
κέρξη ηξεηο (3) κήλεο δίλεηαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο
πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο θαη εθφζνλ ππαίηηνο γηα ηελ
θαζπζηέξεζε νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ δελ είλαη ν
δηθαηνχρνο ηνπ έξγνπ.
4) Γηα ηα έξγα πνπ ζα νινθιεξσζνχλ κεηά ηελ 01-072015 θαη κέρξη ηηο 30-10-2015, ε εκεξνκελία κέηξεζεο
ησλ ζηφρσλ δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο 30-06-2016.

Health Safety Awards’15 Rewarding Excellence in Health & Safety
ε

Σα Health & Safety Awards γηα 2 ρξνληά αλαδεηθλχνπλ θαη επηβξαβεχνπλ ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο πγείαο & αζθάιεηα απφ
επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνχο θνξείο θαη παξφρνπο ππεξεζηψλ. Τπνβνιή ππνςεθηνηήησλ έσο ηηο 22 Ηνπιίνπ 2015. Ζ ππνβνιή ησλ
ππνςεθηνηήησλ έρεη ήδε μεθηλήζεη.
Δλεκεξσζείηε γηα ηηο αλαλεσκέλεο θαηεγνξίεο θαη ππνβάιεηε ηηο ππνςεθηφηεηεο ζαο ζην : www.hsawards.gr

Προζθορά ζσλεργαζίας από Δπητεηρήζεης
Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ καο
ελεκεξψλεη γηα ηηο παξαθάησ πξνζθνξέο ζπλεξγαζίαο:
ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ
FYBOS CANDLES LTD
Γ/ΝΖ: 72 MAESTRO KANEV STR 1618 SOFIA
ΣΖΛ: (+359) 29557338 893493352 FAX: (+359) 29555773 email: office@fobos.bs
ΖΜ/ΝΗΑ ΔΠΗΣΟΛΖ: 15-05-2015 ΑΡ.ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ: Β.7134
ΠΧΛΖΖ ΑΡΧΜΑΣΗΚΧΝ ΚΔΡΗΧΝ
ΔΛΛΑΓΑ
ΚΟΝΗΓΑΡΖ ΗΧΑΝΝΖ
Γ/ΝΖ: ΚΟΡΧΠΗ
ΣΖΛ: (+30) 210 9354516 / 6951202555 e-mail:

Marianna.konidari@hotmail.com
ΖΜ/ΝΗΑ ΔΠΗΣΟΛΖ: 29-05-2015 ΑΡ.ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ: Β.8137
ΠΧΛΖΖ ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΜΔΝΧΝ ΜΖΥΑΝΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ,
ΦΟΤΡΝΧΝ ΚΑΗ ΚΤΛΗΝΓΡΧΝ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΝ Δ
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΓΔΡΜΑΣΧΝ
ΙΝΓΙΑ
PEARLITE STEEL
Γ/ΝΖ: 101 Sardarnagar main Road, Trade Center 360001
Rajkot
ΣΖΛ: (028) 27293292 FAX: (028) 12466872 e-mail:
exports@pearlitesteel.com website: www.pearlitesteel.com
ΖΜ/ΝΗΑ ΔΠΗΣΟΛΖ: 07-05-2015 ΑΡ.ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ: Β.6629
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΔΞΑΓΧΓΖ ΧΛΖΝΧΝ ΚΑΗ ΑΓΧΓΧΝ ΑΠΟ
ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ ΥΑΛΤΒΑ
ΙΝΓΙΑ
MONISH EXPORT Manufacturer
Γ/ΝΖ: 58 Auroville Main road, Auroville 605104 Tamil Nadu
ΣΖΛ: +91-0413 2623878 e-mail: kruchandran@gmai.com
ΖΜ/ΝΗΑ ΔΠΗΣΟΛΖ: 26-05-2015 ΑΡ.ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ: Β.7848
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΔΞΑΓΧΓΖ ΒΑΜΒΑΚΔΡΧΝ ΔΗΓΧΝ ΟΗΚΗΑΚΖ
ΥΡΖΖ
ΙΝΓΙΑ
METAL CARE ALLOYS PRIVATE LIMITED
Γ/ΝΖ: 152 THAKURDWAR RD., GANJAWALA BUILDING
400002 MUMBAI
ΣΖΛ: ((91)22) 23822122 FAX: ((91)22) 23822123 e-mail:
anand.jain@metalcare.co.in website: www.metalcare.co.in
ΖΜ/ΝΗΑ ΔΠΗΣΟΛΖ: 26-05-2015 ΑΡ.ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ: Β.7864
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΔΞΑΓΧΓΖ ΡΑΒΓΧΝ ΜΠΡΟΤΝΣΕΟΤ ΚΑΗ
ΟΡΔΗΥΑΛΚΟΤ
ΙΡΑΗΛ
FEDERATION OF THE ISRAELI CHAMBERS OF COMMERCE
(FICC)
e-mail: yonatK@chamber.org.il
ΖΜ/ΝΗΑ ΔΠΗΣΟΛΖ: 26-05-2015 ΑΡ.ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ: Β.7849
ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΗΧΝ ΜΔ
ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ
ΚΙΝΑ
R-FONG LED LIGHTING CO. LTD
Γ/ΝΖ: 12 Youyi South Rd, Nianfeng Community 518117
GuangDong
ΣΖΛ: (+86) 75584065556 e-mail: usavelighting@126.com
ΖΜ/ΝΗΑ ΔΠΗΣΟΛΖ: 04-05-2015 ΑΡ.ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ: Β.6296
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΔΞΑΓΧΓΖ LED ΛΑΜΠΣΖΡΧΝ ΚΑΗ
ΛΑΜΠΣΖΡΧΝ ΠΑΝΣΧ ΔΗΓΟΤ

Δθζέζεης ζηολ Κόζκο
GAMESCOM
Υώρα: Κνισλία, Γεξκαλία
Ηκεροκελία: 5 - 9Απγνχζηνπ 2015
Δθζέκαηα: πιηθφ, ινγηζκηθφ θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ
Πιεροθορίες: ηει: +49 1806 089 999, fax: ,
email:gamescom@visitor.koelnmesse.de , site:
http://www.gamescom-cologne.com/gamescom/index9.php
PREMIUMINTERNATIONALFASHIONTRADESHOW
Υώρα: Βεξνιίλν, Γεξκαλία
Ηκεροκελία: 8-11 Απγνχζηνπ 2015
Δθζέκαηα: κφδα
Πιεροθορίες: ηει:+49 (0)30 629 0850, fax:+49(0)30 629
08550, email: info@premiumexhibitions.com, site:
https://www.premiumexhibitions.com/
Oppet Hus Expo ( Open House Expo)
Πόιε : Jönköping, νπεδία
Ηκεροκελία: 13 – 15 Απγνχζηνπ 2015
Δθζέκαηα: έπηπια, αλζνπσιεία θαη είδε δψξσλ
Πιεροθορίες: ηει: 004636102947, email:
info@oppethus.com , site: www.elmia.se/oppethus

Δπητεηρεκαηηθά Νέα
ΠΟΛΩΝΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Βαξζνβία, απέζηεηιε
ελεκεξσηηθφ δειηίν Πνισλίαο γηα ηνπο θιάδνπο γεσξγηθήο
παξαγσγήο, ηξνθίκσλ & ιηαληθψλ πσιήζεσλ Αξηζκφο 8
(27/5 - 25/6/2015).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζηε Βαξζνβία (www.agora.mfa.gr/pl101 ), email:
ecocom-warsaw@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr .
ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ
Γεληθνχ Πξνμελείνπ ηεο Διιάδαο ζην Νηχζζειληνξθ ,
απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ γηα ηελ αχμεζε 7,7% ησλ
εμαγσγψλ ηεο ΒΡΒ ην Μάξηην 2015.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζην Νηχζζειληνξθ (www.agora.mfa.gr/de128 )
,email: ecocom-dusseldorf@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ΒΔΘ www.veth.gov.gr
ΚΙΝΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Πεθίλν, καο
απέζηεηιε
ελεκεξσηηθφ δειηίν κε ζέκα ηηο δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο
πξντφλησλ ζηελ Λ.Γ. Κίλαο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζην Πεθίλν ( www.agora.mfa.gr/cn89 ), email:
ecocom-beijing@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr

Γηαγωληζκοί ζηελ Διιάδα
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27/07/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 92.000 ΣΔΜ.ΛΔΤΚΔ ΜΠΛΟΤΕΔ ΜΔ ΛΑΗΜΟΚΟΦΖ
ΣΖΛ.210 -3483215
27/07/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ - ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ (ΔΜΒΟΛΗΑ)
ΣΖΛ.210 3483215
27/07/2015 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΠΡΟΥΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟΤΤΛΗΚΟΤ ΔΣΖΗΑ
ΓΗΑΡΚΔΗΑΣΖΛ.2313 323115
27/07/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 6.000 ΛΗΣΡΧΝ ΔΣΟΗΜΟΤ ΠΟΗΜΟΤ ΓΗΑΛΘΜΑΣΟ ΤΓΡΖ
ΤΓΡΟΥΛΧΡΗΚΖ ΜΔΘΑΓΟΝΖ ΠΔΡΗΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ 10MG/ML ΣΖΛ.
2132161736
27/07/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΖΛ.2310381100
27/07/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΘΔΣΖΡΧΝ ΜΔ ΜΠΑΛΟΝΑΚΗ ΣΖΛ. 2310381080
27/07/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΑΓΓΔΗΟΓΡΑΦΗΑ ΣΖΛ. 2310381080
27/07/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΔΗΡΟΘΡΓΗΚΟΤ ΛΔΨΕΔΡ ΣΖΛ. 2310381080
27/07/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΑΚΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΣΤΠΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΧΝ ΓΗΑ
ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΖΛ.2313317531
28/07/2015 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
"ΤΠΟΓΔΗΧΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΚΑΗΦΧΣΗΜΟ ΟΓΧΝ Γ΄ΓΖΜΟΣΗΚΖ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΖΛ.2313317538
28/07/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΑΚΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖ ΜΗΘΧΖ,ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 95 ΦΧΣΟΣΤΠΗΚΧΝ
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛ.2313 317249
28/07/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ
ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ "ΓΗΑΡΡΤΘΜΗΔΗ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ
ΔΓΚΑΣΑΔΧΝ" ΣΖΛ.2313317538
28/07/2015 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΖΛ. 2310381080
29/07/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΝΧΠΧΝ ΚΡΔΑΣΧΝ ΚΑΗ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ ΚΡΔΑΣΧΝΦΑΡΗΧΝ-ΛΑΥΑΝΗΚΧΝ ΣΖΛ.2713601709
29/07/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΗΑΣΡΟΓΗΚΑΣΖ ΣΖΛ. 2310381080
29/07/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΖΚΣΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ
ΑΗΜΑΣΟ ΣΖΛ. 2310381080
29/07/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΞΑΚΡΗΒΧΖ ΣΖ ΟΜΑΓΑ ΑΗΜΑΣΟ ΣΖΛ. 2310381080

ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ «ΘΖΔΑ»
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ «ΘΖΔΑ»
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝ/ΚΖ
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ

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

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΓΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΣΡΗΠΟΛΖ «Ζ
ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ»
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

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

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

