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

Ρσζκίζεης ζηα capital controls γηα ηης επητεηρήζεης
δεηά ηο ΒΔΘ
Σελ αλάγθε νκαινπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηξαπεδηθνχ
ζπζηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ ε επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα λα
κπνξέζεη εθ λένπ, κεηά ηελ ηξαπεδηθή αξγία, πνπ έρεη νμχλεη ηα
πξνβιήκαηα ηεο αγνξάο, λα αξρίζεη λα κπαίλεη ζε κία, ζρεηηθή,
θαλνληθφηεηα ηεο δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο, επηζεκαίλεη ν πξφεδξνο
ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο, Παλαγηψηεο
Παπαδφπνπινο.
Μάιηζηα, ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ θάλεη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ
Δπηηξνπή Έγθξηζεο Σξαπεδηθψλ πλαιιαγψλ πνπ ιεηηνπξγεί ζην
Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο, ε νπνία ζχκθσλα κε ηα πην
πξφζθαηα ζηνηρεία, εμέηαζε 2.639 αηηήκαηα απφ ηα 3.243 πνπ
ππνβιήζεθαλ ζπλνιηθά. «Θα πξέπεη λα ππάξμεη επίζπεπζε ηεο
εμέηαζεο ησλ αηηεκάησλ, θαζψο ε ήδε παγσκέλε
επηρεηξεκαηηθφηεηα δελ κπνξεί λα πθίζηαηαη θαη θαζπζηεξήζεηο
εμέηαζεο ησλ ζρεηηθψλ αηηεκάησλ» ζεκεηψλεη ν πξφεδξνο ηνπ
ΒΔΘ, ππνγξακκίδνληαο φηη απηφ πνπ δεηά ν επηρεηξεκαηηθφο
θφζκνο είλαη λα ηεξαξρεζνχλ, άκεζα, θάπνηεο πξνηεξαηφηεηεο
απφ ην νηθνλνκηθφ επηηειείν ηεο θπβέξλεζεο, πξνθεηκέλνπ λα
επαλέιζεη ζηαδηαθά ζηελ θαλνληθφηεηα ε ιεηηνπξγία ηνπ
ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο.
«Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε άκεζεο έθδνζεο απφθαζεο πνπ λα
πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα δηαηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ θαη πειαηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ.
Δίλαη δεδνκέλν φηη νη δηεζλείο αγνξέο ζεσξνχλ κε αμηφπηζηε ηε
ρψξα καο, νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, σζηφζν, πξέπεη λα
παξακείλνπλ αμηφπηζηεο, ηθαλνπνηψληαο φιεο ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο θαη γεληθφηεξα ηνπο πειάηεο ηνπο,
κέζσ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο» ηνλίδεη ν θ. Παπαδφπνπινο,
πξνζζέηνληαο φηη ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα
κέηξα ψζηε νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο είηε εμαγσγηθέο, είηε
εηζαγσγηθέο, λα κελ θηλδπλεχζνπλ κε αζέηεζε ζπκθσληψλ, ή
αθφκε θαη
κε παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, γεγνλφο πνπ ζα
νδεγνχζε ζε λέα εθηφμεπζε ηεο αλεξγίαο.
«Σν νηθνλνκηθφ επηηειείν πξέπεη λα δξάζεη ζσζηά θαη κε
ζπλέπεηα πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξμεη πεξεηαίξσ αηκνξξαγία ηεο
ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, πνπ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο
κπνξεί λα κεηαθξαζηεί θαη κε κεηαθνξά επηρεηξήζεσλ εθηφο
ειιεληθψλ ζπλφξσλ» θαηαιήγεη ν θ. Παπαδφπνπινο.

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.

22o Παλειιήληο σλέδρηο Νέωλ Αγροηώλ
.

Ζ Παλειιήληα Έλσζε Νέσλ Αγξνηψλ καο ελεκεξψλεη γηα ηελ
νπ
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 22
Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Νέσλ
Αγξνηψλ, φπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 27-30 Ασγούζηοσ 2015
ζηα Νέα Μνπδαληά Υαιθηδηθήο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: www.panigiris.gr

Εήηεζε ζσλεργαζίας από επητεηρήζεης ζηελ Κέλσα
Σν Δπίηηκν Πξνμελείν ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κέλπαο ζηελ Διιεληθή
Γεκνθξαηία, χζηεξα απφ αίηεκα Κελπαηψλ επηρεηξεκαηηψλ θαζψο
θαη ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπο απεπζχλεηε ζε Διιεληθέο
επηρεηξήζεηο πνπ ελδηαθέξνληαη είηε λα πσιήζνπλ ζηελ Κέλπα
εξγνζηαζηαθφ εμνπιηζκφ παξαγσγήο ή θαη ηππνπνίεζεο
ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη εξγνζηαζηαθφ εμνπιηζκφ παξαγσγήο
επίπισλ θάζε είδνπο, είηε λα ζπκκεηέρνπλ κέζσ κηθηήο εηαηξείαο
ζηελ Κέλπα.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ηει:210 3839259,210 3810 465,
email: info@kenyagreece.com, site: www.kenyagreece.gr

Δπηζηοιή ηοσ Προέδροσ ηες ΚΔΔΔ θαη ηοσ ΔΒΔΑ θ.
Κωλζηαληίλοσ Μίταιοσ ζηολ σποσργό Οηθολοκηθώλ
θ. Δσθιείδε Σζαθαιώηο
Αμηφηηκε θχξηε ππνπξγέ
Θα ζέιακε λα ζαο ελεκεξψζνπκε φηη ζηε ζπληξηπηηθή
ηνπο πιεηνςεθία, νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο βξίζθνληαη
ζηελ θπξηνιεμία κηζφ βήκα πξηλ απφ ηελ νξηζηηθή
δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
Βαζηθή αηηία ηεο ηξαγηθήο απηήο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία
έρνπλ πεξηέιζεη ζην ζχλνιν ηνπο νη επηρεηξήζεηο ηεο
ρψξαο, είλαη ην γεγνλφο φηη επί ηεο νπζίαο δελ πθίζηαηαη
ιήμε ηεο ηξαπεδηθήο αξγίαο, φπσο επηζήκσο
δηαηππψλεηαη.
Ηδηαίηεξα νη εηζαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, είηε πξψησλ πιψλ,
είηε ηειηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, αδπλαηνχλ λα
εμνθιήζνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο ζην εμσηεξηθφ θαη
θαηά ζπλέπεηα δελ κπνξνχλ λα εηζάγνπλ ηηο αλαγθαίεο
πνζφηεηεο γηα λα ζπλερίζνπλ ηελ παξαγσγηθή ηνπο
δξαζηεξηφηεηα θαη γεληθφηεξα ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο
δξάζε. Δίλαη δσηηθήο ζεκαζίαο δήηεκα γηα ηηο ειιεληθέο
επηρεηξήζεηο λα δνζεί ιχζε ζην ηεξάζηην απηφ πξφβιεκα.
αο ελεκεξψλνπκε φηη ζχκθσλα κε ζηνηρεία καο ήδε
εθθξεκνχλ ηνπιάρηζηνλ 6000 αηηήκαηα επηρεηξήζεσλ γηα
απνζηνιή εκβαζκάησλ ζην εμσηεξηθφ πνπ αθνξνχλ
πιεξσκέο πξψησλ πιψλ θη εκπνξεπκάησλ. Με ηνλ
αξηζκφ λα κεγαιψλεη θαζεκεξηλά κε γεσκεηξηθή πξφνδν.
Αλ ην πξφβιεκα δελ επηιπζεί ζήκεξα, νη πξνκεζεπηέο
ηνπ εμσηεξηθνχ απεηινχλ λα πξνβνχλ ζε δηαθνπή
ζπλαιιαγψλ καδί καο ιφγσ αζέηεζεο ησλ ζπκθσληψλ
καο, γεγνλφο πνπ φπσο θαηαιαβαίλεηε, ζα νδεγήζεη ζε
έλα λέν κπαξάδ ινπθέησλ θαη θπζηθά έθξεμεο ηεο
αλεξγίαο.
ε πξψηε θάζε θαη κε δεδνκέλν ην πξφβιεκα
ξεπζηφηεηαο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, ην νπνίν θαη ν
επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο αλαγλσξίδεη, ζαο θαινχκε λα
πξνσζήζεηε ξχζκηζε, ε νπνία λα πξνβιέπεη ηνπιάρηζηνλ
φηη φζεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο εηζάγνπλ ζπλάιιαγκα
ιφγσ πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο ζε μέλνπο
πειάηεο, λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ην επαλεμάγνπλ ζε
πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 80% πξνθεηκέλνπ νη πξνκεζεπηέο
ηνπο λα ηνπο απνζηείινπλ πξψηεο χιεο θαη πξντφληα.
Έλα αθφκα δήηεκα πνπ πξέπεη λα επηιπζεί ηαπηφρξνλα,
είλαη απηφ πνπ αθνξά ηηο θαηαζέζεηο ζηηο ειιεληθέο
ηξάπεδεο ζε ζπλάιιαγκα. Θα πξέπεη λα πξνσζεζεί
επίζεο ξχζκηζε ε νπνία λα επηηξέπεη ηε κεηαηξνπή ηνπ
ζπλαιιάγκαηνο ζε επξψ θαη κέζσ δηαηξαπεδηθψλ
ζπλαιιαγψλ
νη
επηρεηξήζεηο
λα
κπνξνχλ
λα
απνπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζην εζσηεξηθφ.
Κχξηε ππνπξγέ,
Θα ζέιακε επίζεο λα ζαο επηζεκάλνπκε φηη δεκηνπξγεί
κεγάια εξσηεκαηηθά ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 8 ηεο
ηειεπηαίαο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ ζχκθσλα
κε ηελ νπνία «απαγνξεχεηαη ε πξφσξε ε κεξηθή ή νιηθή
εμφθιεζε δαλείνπ ζε πηζησηηθφ ίδξπκα».
Γελ θαηαλννχκε ηνπο ιφγνπο ηεο απαγφξεπζεο απηήο
πνπ ζα έδηλε πξφζζεηε ξεπζηφηεηα ζηηο ηξάπεδεο ζηελ
πεξίπησζε πνπ θάπνηνη απφ ηνπο δαλεηνιήπηεο
επηζπκνχζαλ ηελ νιηθή εμφθιεζε ησλ δαλεηαθψλ ηνπο
ππνρξεψζεσλ πξνο ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα.
Δπειπηζηνχκε ζηελ πηνζέηεζε ησλ πξνηάζεσλ καο.

Τποτρέωζε Τποβοιής Αποδεηθηηθού Φοροιογηθής Γήιωζες ζηο Γ.Δ.ΜΖ. από ηης κε θεθαιαηοστηθές εηαηρίες
Όινη νη ππφρξενη εγγξαθήο ζην Γ.Δ.ΜΖ. πνπ δελ είλαη θεθαιαηνπρηθέο εηαηξίεο, δειαδή φινη εθηφο απφ Α.Δ., Δ.Π.Δ., Η.Κ.Δ., θαη πην
ζπγθεθξηκέλα νη Ο.Δ. , Δ.Δ., πλ ΠΔ,. ΑΣΟΜΗΚΔ, ΑΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΗΔ, ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΔ θιπ, έρνπλ ππνρξέσζε θαηαρψξηζεο ζην
Γ.Δ.ΜΖ. ηνπ απνδεηθηηθνχ ππνβνιήο θνξνινγηθήο ηνπο δήισζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο Τ.Α. 79760/31-12-2014 (ΦΔΚ Β’ 3623).
Ζ θαηαρψξηζε πξέπεη λα γίλεη εληφο δχν κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο, κε ειεθηξνληθφ ηξφπν απφ ηελ
ηζηνζειίδα https://services.businessportal.gr

Δθζέζεης ζηολ Κόζκο
TAGDESGARTENS
Υώρα: Κνισλία, Γεξκαλία
Ζκεροκελία: 29-30 Απγνχζηνπ 2015
Δθζέκαηα: είδε θήπνπ
Πιεροθορίες: ηει:+49 221 821-3294, fax:+49 221 821-2589,
email: m.noormann@koelnmesse.de, site:
http://www.tagdesgartens-koeln.com/gardenday/index.php
84th IZMIR INTERNATIONAL FAIR
Πόιε : Izmir, Σνπξθία
Ζκεροκελία: 28 Απγνχζηνπ - 6 επηεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: ηξφθηκα θαη πνηά, ηερλνινγία θαη βηνκεραλία
ηξνθίκσλ -πνηψλ, απηνθίλεηα θαη βηνκεραλία απηνθηλήησλ,
έπηπια, δηαθφζκεζε, νηθηαθέο ζπζθεπέο, ιεπθέο ζπζθεπέο,
εκπνξηθά θαη επηβαηηθά απηνθίλεηα, κεραλέο θαη κνηνζπθιέηεο,
πνδήιαηα, θαηαζθεπαζηηθά θαη δνκηθά πιηθά, θαηαζθεπαζηηθά
κεραλήκαηα, γεσξγηθά κεραλήκαηα, αγξνηηθά εξγαιεία, HVAC,
ειεθηξηθά, ειεθηξνληθά, ππνινγηζηέο, IT, ηειεπηθνηλσλίεο,
κεραλήκαηα γεληθήο ρξήζεο, ρεκηθά θαη πεηξνρεκηθά πξντφληα
θαη ηερλνινγία
Πιεροθορίες: site: http://ief.izfas.com.tr/en/anasayfa/

Προζθορά ζσλεργαζίας από Δπητεηρήζεης
Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ καο
ελεκεξψλεη γηα ηηο παξαθάησ πξνζθνξέο ζπλεξγαζίαο:
ΚΗΝΑ
Hangzhou Centralstar Sporting Goods Co. Ltd.
Γ/ΝΖ: 163 Airport Road, Suite 1102 Hangzhou
ΣΖΛ: ((86)0571) 86685786 FAX: ((86)0571) 86684656 email:
cbouts3@126.com
ΖΜ/ΝΗΑ ΔΠΗΣΟΛΖ: 12-05-2015
ΑΡ.ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ: Β.6823
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΔΞΑΓΩΓΖ ΜΠΟΣΩΝ ΚΤΝΖΓΗΟΤ ΚΑΗ
ΑΛΗΔΗΑ
ΚΗΝΑ
Shanghai
Middiamond
Elevator
Co.,
Ltd
Γ/ΝΖ: 9565 Huqingping Road, Kanazawa Town Shanghai
ΣΖΛ: (+86) 15088395372
e-mail:juicy_chinaelevator@vip.1663.co
ΖΜ/ΝΗΑ ΔΠΗΣΟΛΖ: 04-06-2015
ΑΡ.ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ: Β.8384
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΑΝΣΟ ΣΤΠΟΤ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ
Προζθορά ζσλεργαζίας από εηαηρείες ζηελ Σοσρθία

Γηεζλής Γηαγωληζκοί
ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ
Σo Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε φθηα
απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν κε πξνθεξχμεηο θξαηηθψλ
δηαγσληζκψλ πνπ αθνξνχλ:
1.Δγθαηάζηαζε
πιεροθορηαθού
ζσζηήκαηος
«Μαθροοηθολοκηθή ηαηηζηηθή – Γεκοζηολοκηθά ζηαηηζηηθά
θαη κε δεκοζηολοκηθοί εζληθοί ιογαρηαζκοί».
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 27/08/2015 , 17.00
Πιεξνθνξίεο: ηει: +359 29857775/29857104, fax: +359
29857225, email: kilkov@nsi.bg , site: www.nsi.bg
Γλώσσα ποσ μπορεί να σσντατθούν οι προσυορές ή οι αιτήσεις
σσμμετοτής: κάθε επίσημη γλώσσα της ΕΕ.
2.Περηοδηθός εθοδηαζκός κε εργαζηερηαθά αλαιώζηκα,
τεκηθά θαη αληηδραζηήρηα (ζε 133 παρηίδες).
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 24/08/2015 , 15.00
Πιεξνθνξίεο: ηει: +359 29225874, θαμ: +359 29225694, email:
mmm@vma.bg , site: www.vma.bg
Γλώσσα ποσ μπορεί να σσντατθούν οι προσυορές ή οι αιτήσεις
σσμμετοτής: μόνο βοσλγαρικά.
3.Προκήζεηα θαρκάθωλ (ζε 72 παρηίδες).
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 25/08/2015 . 16.30
Πιεξνθνξίεο: ηει: +359 24034366, fax: +359 24034220, email:
info@tokudabolnica.bg , site:www.tokudabolnica.bg
Γλώσσα ποσ μπορεί να σσντατθούν οι προσυορές ή οι αιτήσεις
σσμμετοτής μόνο βοσλγαρικά.
4.Προκήζεηα αληαιιαθηηθώλ γηα ζσρκούς κεηροποιηηηθού
ζηδεροδρόκοσ..
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 15/09/2015 , 12.00
Πιεξνθνξίεο: ηει: +359 29212044/29212034, fax: +359
29877892,
email:
tenders@metropolitan.bg
,
site:
www.metropolitan.bg
Γλώσσα ποσ μπορεί να σσντατθούν οι προσυορές ή οι αιτήσεις
σσμμετοτής: μόνο βοσλγαρικά.
5.Προκήζεηα γεραλώλ.
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 24/08/2015 , 16.30
Πιεξνθνξίεο: ηει: +359 29696846, fax: +359 29626189, email:
s.atanasov@eso.bg , site: www.tso.bg
Γλώσσα ποσ μπορεί να σσντατθούν οι προσυορές ή οι αιτήσεις
σσμμετοτής μόνο βοσλγαρικά.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε
ην Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηε φθηα ηει.: (+3592) 94479599447790, ζηελ ηζηνζειίδα www.agora.mfa.gr/bg60 θαη ζην
email: ecocom-sofia@mfa.gr

Σν Διιελν-Σνπξθηθφ Δπηκειεηήξην Βνξείνπ Διιάδνο καο
ελεκεξψλεη γηα ηηο παξαθάησ πξνζθνξέο ζπλεξγαζίαο
απφ εηαηξείεο ζηελ Σνπξθία:
Ζ Ledamed Medikal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., επηζπκεί
λα εμάγεη ζπζθεπέο ηαηξηθνχ θαη εξγαζηεξηαθνχ
εμνπιηζκνχ, ζπζθεπέο νπηηθψλ αθξηβείαο, θαξκαθεπηηθά
πξντφληα
θαη
ξνιφγηα.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει +903122125558, θαμ:
+903122125559,
site:
www.ledamed.com
,email:
serkan@ledamed.com
Ζ AYKA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ, επηζπκεί λα εμάγεη Μεραλήκαηα, εμνπιηζκφ,
ζπζθεχεο, φξγαλα θαη ζπλαθή γεσξγηθά πξντφληα .
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει +903322511705, θαμ:
+903322487846, site: www.aykaotomotiv.com ,email:
aykatarim@gmail.com

Δπητεηρεκαηηθά Νέα
ΚΗΝΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Πεθίλν, καο
απέζηεηιε
ελεκεξσηηθφ δειηίν κε ζέκα Παξνπζίαζε ειεθηξνληθήο
πιαηθφξκαο
πσιήζεσλ
ζπκπιεξσκάησλ
πγηεηλήο
δηαηξνθήο.
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
ΠΟΛΩΝΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Βαξζνβία, απέζηεηιε
ελεκεξσηηθφ δειηίν Πνισλίαο γηα ηνπο θιάδνπο γεσξγηθήο
παξαγσγήο, ηξνθίκσλ & ιηαληθψλ πσιήζεσλ Αξηζκφο 9
(25/6 - 17/7/2015).
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 .

Γηαγωληζκοί ζηελ Διιάδα
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03/08/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΚΑΗ ΗΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΟ Γ.Ν. ΔΓΔΑ ΣΖΛ 2313320569
03/08/2015 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΣΖΛ.2371350207
04/08//2015 ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΓΗΑΓΩΝΗΜΟΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑΑΡΣΟΚΔΤΑΜΑΣΩΝ,ΦΟΛΗΑΣΟΔΗΓΩΝ ΚΑΗ
ΔΗΓΩΝΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ ΣΖΛ.210 6445633
04/08/2015 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
"ΑΡΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ (ΓΔΝΓΡΟΓΟΥΟΗ,
ΦΘΡΟΔ Κ.Λ.Π.)"
04/08/2015 ΓΖΜΟΗΟ ΣΑΚΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΜΔ ΑΝΟΗΚΣΔ
ΠΡΟΦΟΡΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΜΗΘΩΖ ΣΟΤ ΚΤΛΗΚΔΗΟΤ ΣΟΤ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΣΖΛ.2313312229
21/08/2015 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΣΑΚΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΡΖΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΟΤ ΘΑ
ΠΑΡΔΥΔΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΗΣΗΖ ΣΖΛ. 2310992610
24/08/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ "ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΓΗΑΘΔΖ
ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΠΟΓΖΛΑΣΩΝ ΚΟΗΝΖ ΥΡΖΖ & ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΤΜΝΑΣΗΚΖ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΓΖΜΟΤ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ"
ΣΖΛ.2313304078
24/08/2015 ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΗΓΩΝ ΗΣΗΖ Δ ΔΤΠΑΘΔΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΔ ΟΜΑΓΔ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ
ΓΔΚΑΣΗΑΝΟΤ Δ ΑΠΟΡΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΣΖΛ.2313317536
25/08/2015 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ
ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: "ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΦΤΛΑΞΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΟΤ
ΟΔ ΜΔ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ" ΣΖΛ.2105297261
26/08/2015 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΗΖ ΟΥΖΜΑΣΩΝ
ΣΟΤ ΟΔ ΓΗΑ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ ΣΖΛ. 2105297261
27/08/2015 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
ΠΟΤ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΔΗ ΓΗΑ 2 ΔΣΖ, ΣΟΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΔΓΑΜΔΝΩΝ ΚΑΗ
ΤΠΑΗΘΡΗΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ
ΣΖΛ.2105297261
27/08/2015 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ "ΣΟΗΥΔΗΑΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΖ CHN" ΣΖΛ.2310498320
28/08/2015 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΣΖΛ.
2310498193
31/08/2015 ΓΗΔΘΝΖ ΑΝΟΗΥΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ Α. ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΘΔΡΜΑΝΖ Β1. ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ
ΚΗΝΖΖ ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΟΤ 2.ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ Γ.
ΒΔΝΕΗΝΖ ΑΜΟΛΤΒΓΖ ΣΖΛ.2741361816

Ζ

3 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ
ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ
ΛΔΥΖ Α.Π.Θ.
ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΩΝ
ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΩΝ
ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΩΝ
ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ &
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ &
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΘΔΑΛΗΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ

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.

