Ηούιηος 2015

Έηος 14ο

ηο ΒΔΘ ο πρόεδρος ηες ΓΖΜΑΡ
Γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη κηθξνκεζαίεο
επηρεηξήζεηο, κεηαμχ άιισλ θαη απφ ηα capitalcontrols,
ελεκέξσζε ν πξφεδξνο ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ
Θεζζαινλίθεο Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο ηνλ πξφεδξν ηεο
Γεκνθξαηηθήο Αξηζηεξάο, Θαλάζε Θενραξφπνπιν, ν νπνίνο
επηζθέθηεθε ην επηκειεηήξην ηε Γεπηέξα 27.07.2015.
Ο πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ αλ θαη έθαλε ιφγν γηα απαξρή ραιάξσζεο
ησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ, εληνχηνηο αλέθεξε φηη
ππάξρνπλ ζεκαληηθέο επηθπιάμεηο γηα ην θαηά πφζν κπνξνχλ λα
επηιπζνχλ ηα ζπζζσξεπκέλα πξνβιήκαηα ζηηο ζπλαιιαγέο ησλ
επηρεηξήζεσλ. Τπνγξάκκηζε βέβαηα φηη ε ζεκαληηθφηεξε
βειηίσζε εληνπίδεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ νξίνπ εκεξήζησλ
ζπλαιιαγψλ ζηηο 100.000 επξψ αλά πειάηε θαη αλά ηξάπεδα,
γεγνλφο πνπ εθηηκάηαη φηη ζα απνζπκθνξήζεη ηηο εηζαγσγέο αιιά
θαη ηηο εμαγσγέο, θαζψο κεγάιν κέξνο ηεο εμαγσγηθήο
παξαγσγήο εμαξηάηαη απφ ηελ πξνκήζεηα πξψησλ πιψλ,
ελδηάκεζσλ πξντφλησλ ή πιηθψλ ζπζθεπαζίαο απφ ην εμσηεξηθφ.
Ο πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ κάιηζηα επειπηζηεί ζηε ζπλέρηζε ηεο άξζεο
ησλ πεξηνξηζκψλ, ελψ αλακέλεη ηελ νξηζηηθή ιχζε ζην ζέκα ησλ
επηηαγψλ πνπ έιεμαλ, ή πξφθεηηαη λα ιήμνπλ θαη δελ κπνξνχλ λα
πιεξσζνχλ ιφγσ έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο πνπ πξνθιήζεθε απφ
ηελ ηξαπεδηθή αξγία. «Αλ δελ ππάξμεη ιχζε ζα έρνπκε
πιεκκπξίδα
αθάιππησλ
επηηαγψλ»
ζρνιίαζε
ν θ. Παπαδφπνπινο.
«Σν δήηεκα ησλ επηηαγψλ ρξήδεη άκεζεο ιχζεο» ηφληζε ν
πξφεδξνο ηεο ΓΗΜΑΡ, Θαλάζεο Θενραξφπνπινο ιέγνληαο
ραξαθηεξηζηηθά φηη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ην έζεζε επί ηάπεηνο
θαη ζηελ πξφζθαηε ζπλάληεζε ηνπ κε ην δηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο
ηεο Διιάδαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ηνλίζηεθε ε αλάγθε
νκαινπνίεζεο, ην ηαρχηεξν δπλαηφλ, ηνπ ηξαπεδηθνχ
ζπζηήκαηνο.
«Σν θξίζηκν δήηεκα είλαη πσο ζα βγνχκε πξαθηηθά απφ ηελ
θξίζε. Η αλάπηπμε δελ έξρεηαη κε δηαγγέικαηα αιιά κε δξάζεηο.
ηελ πξνζπάζεηα απηή απαηηείηαη ε παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε,
νη ηνκέο θαη νη κεηαξξπζκίζεηο πέξα απφ ηηο φπνηεο ζπκθσλίεο.
Αλ εκείο δελ αιιάμνπκε ζα ρψξα, φπνηα ζπκθσλία θαη αλ
επηηεπρζεί, δελ ζα ηα θαηαθέξνπκε» είπε ν θ. Θενραξφπνπινο
ηνλίδνληαο φηη κε ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο ην ελδερφκελν
εθινγψλ κέζα ζην θζηλφπσξν είλαη αλνηθηφ.
Σο σπόκλεκα ηοσ ΒΔΘ
Αλαθεξφκελνο ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ην επηρεηξείλ ν
πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ είπε ραξαθηεξηζηηθά φηη «ην πξαγκαηηθφ
δηαθχβεπκα γηα ηελ αγνξά, αιιά θαη γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο
ειιεληθήο θνηλσλίαο, είλαη ην πψο ζα δεκηνπξγεζνχλ μαλά ζηελ
Διιάδα ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Μηαο αλάπηπμεο, ε
νπνία ζα δεκηνπξγεί ζέζεηο εξγαζίαο, ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ε
κάζηηγα ηεο αλεξγίαο θαη ζα επηηξέπεη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο».

Σεύτος 30

ην πιαίζην απηφ ην ΒΔΘ κεηαμχ άιισλ κε
ππφκλεκα ηνπ πξνο ηνλ θ. Θενραξφπνπιν πξνηείλεη:
βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ξεπζηφηεηαο ζηελ πξαγκαηηθή
νηθνλνκία,
επηηάρπλζε
θαη
νινθιήξσζε
ησλ
δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ ζηελ νηθνλνκία θαη ζην θξάηνο,
δηακφξθσζε ζαθνχο εζληθνχ ζρεδίνπ αλάπηπμεο, κε
καθξφπλνν πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζαθείο πξνηεξαηφηεηεο,
απιφ, ζηαζεξφ θαη αληαγσληζηηθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα,
ηνικεξφ πξφγξακκα θαηαπνιέκεζεο ηεο θνξνδηαθπγήο,
αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηνπ ΔΠΑ 2014 – 2020 γηα λα
εληζρπζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ΜκΔ, κείσζε ησλ
θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ψζηε ε
Διιάδα λα θαηαζηεί αληαγσληζηηθή ζε ζρέζε κε ηηο
γεηηνληθέο ηεο ρψξεο, θίλεηξα γηα ηελ επηζηξνθή ησλ
άκεζσλ
μέλσλ
επελδχζεσλ,
ελίζρπζε
ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο, ζηήξημε
ηεο
εμαγσγηθήο
δξαζηεξηφηεηαο
ησλ
ειιεληθψλ
επηρεηξήζεσλ.

Μεηαπηστηαθό ζηελ Σραπεδηθή, Λογηζηηθή θαη
Υρεκαηοοηθολοκηθή
Σν Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηεκίνπ θαη ην Παλεπηζηήκην
Λεπθσζίαο
αλαθνηλψλνπλ
(http://www.eap.gr/view.php?artid=4679) ηελ πξφζθιεζε
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πιήξσζε 250 ζέζεσλ
θνηηεηψλ, νη νπνίνη ζα παξαθνινπζήζνπλ ην εμ
απνζηάζεσο θνηλφ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ
(ΜΠ)
ζηελ
«Σξαπεδηθή,
Λνγηζηηθή
θαη
Υξεκαηννηθνλνκηθή» (Masterin Banking, Accountingand
Finance).
Υποβολή Αιτήσεων:
Οη αηηήζεηο θαηαζέηνληαη απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ
ε
ε
δηαδηθηχνπ απφ ηελ 1 Απγνχζηνπ 2015 έσο ηελ 31
Απγνχζηνπ 2015. Γηα πιεξνθνξίεο γηα ηελ εγγξαθή ζην
πξφγξακκα, έληππν αίηεζεο εγγξαθήο θαη έληππν
ζπζηαηηθήο επηζηνιήο παξαθαιψ επηζθεθηείηε ηνλ
ζχλδεζκν:
http://www.unic.ac.cy/news-andevents/73/prosklisi-gia-tin-ekdilosi-endiaferontos-foititonsto-koino-programma-metaptyhiakonspoydon/753640#.Vbcm9csw8kl
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην πξφγξακκα,
νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο www.mbaf.hou-unic.eu ,λα
απεπζχλνληαη ζην email:tlx@eap.grή ζηα ηειέθσλα 2109097206, 210-9097212, 2109097220.

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

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. Η
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.

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 ΠΔΡΙΠΣΔΡΟ ηνπ
Β.Δ.Θ., ζηελ νπνία ζα ηεξεζεί απζηεξά ε ζεηξά
πξνηεξαηφηεηαο, είλαη:






Μεηαπηστηαθό ζηης Ποιηηηθές θαη Οηθολοκηθές ποσδές
ύγτρολες Αλαηοιηθής θαη Νοηηοαλαηοιηθής Δσρώπες
.
Σν Σκήκα Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ ηεο
ζρνιήο

Οηθνλνκηθψλ

θαη

Πεξηθεξεηαθψλ

Μειεηψλ

ηνπ

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο καο ελεκεξψλεη γηα ην Μεηαπηπρηαθφ
πξφγξακκα ζηηο Πνιηηηθέο θαη Οηθνλνκηθέο πνπδέο χγρξνλεο
Αλαηνιηθήο θαη Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο
2015/2016. Οη ζέζεηο είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη ε ηειηθή εκεξνκελία
ππνβνιήο αηηήζεσλ είλαη ζηηο 18 επηεκβξίνπ 2015.
Γηα

πεξηζζφηεξεο

πιεξνθνξίεο:

ηει:

2310891527,

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.

email:

tneskov@uom.gr ,site: http://mabsos.uom.gr

Δπαγγεικαηηθή Μεηαπηστηαθή Πηζηοποίεζε θαηά ISO 17024
Σν Παλεπηζηήκηο Πεηραηώς Κέληξν Δξεπλψλ πξαγκαηνπνηεί
Δπαγγεικαηηθή Μεηαπηστηαθή Πηζηοποίεζε θαηά ISO 17024
κε θαηεπζχλζεηο: Project Management, E- Business &Social
Media.
Σο CSAP Αλαδοκεί θαη Προζθέρεη Οθέιε ηειέτοσς από ηο
CSAP Τποηροθίες Γηδάθηρωλ.
Αηηήζεης κέτρη 31/08/2015
Γσλαηόηεηα δωληαλής παραθοιούζεζες από απόζηαζε
κέζω PC ή Mac ή ipad ή smartphone
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: www.csap.gr

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]

ΔΛΔΓΥΟΗ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΓΗΑ ΔΚΓΟΖ ΑΠΟΓΔΗΞΔΩΝ
Eληαηηθνχο ειέγρνπο ζηελ αγνξά, κε πξνηεξαηφηεηα ηνπο
ειέγρνπο γηα ηελ έθδνζε απνδείμεσλ, μεθηλά ε Γεληθή
Γξακκαηεία
Γεκνζίσλ
Δζφδσλ
ηνπ
ππνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ κε εηδηθά ζπλεξγεία εθνξηαθψλ ππαιιήισλ.
Η Γεληθή Γξακκαηέαο Αηθ. αββατδνπ κε εγθχθιηφ ηεο δίλεη
ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο ζηηο εθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν
δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ.
Οη ειεγθηέο ζα δεηνχλ ηελ επίδεημε ηεο απφδεημεο απφ ηνλ
πειάηε έμσ απφ ην θαηάζηεκα ή ηελ έδξα ηνπ
επαγγεικαηία (ηαηξείν, ζπλεξγείν, εθπαηδεπηήξην θ.ά). Καη
κφλν αλ δελ ππάξρεη ή δελ επηδεηθλχεηαη απηή, ν έιεγρνο
ζα ζπλερίδεηαη εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηεο επηρείξεζεο.
ρεηηθή κε ηα αλσηέξσ είλαη ε εξκελεπηηθή εγθχθιηνο
ΠΟΛ.1003/31.12.2014 «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4308/2014 (ΦΔΚ Α' 251)
πεξί ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, ζπλαθείο
ξπζκίζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο» ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο
Γεκνζίσλ Δζφδσλ.

Δπητεηρεκαηηθή αποζηοιή ζηελ Κωλζηαληηλούποιε ηες
Σοσρθίας
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή
th
ζηα πιαίζηα ησλ εθζέζεσλ1)«Fire&RescueExhibition», 19
International Fire, Emergency & Rescue Exhibition
(σζηήκαηα Πσρόζβεζες - Πσροπροζηαζίας) θαη 2)Safety &
th
Health Exhibition, 4 International Occupational Safety &
Health Exhibition (Αζθάιεηα ζηελ Τγεία), ζηηο 10 έως
13επηεκβρίοσ 2015 ζηελ Κωλζηαληηλούποιε, Σοσρθία.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 211 7000264-7, θαμ:
2117409283, e-mail : info@etee.gr , fairs@etee.gr , website
:www.etee.gr

Δθζέζεης ζηελ Διιάδα
ε

80 Γηεζλής Έθζεζε Θεζζαιολίθες
Πόιε :ΓΔΘ- HELEXPO, Θεζζαινλίθε
Ζκεροκελία:5 – 13 επηεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: Γεληθή Έθζεζε κε θάζε είδοσς εθζέκαηα
Πιεροθορίες :Σει.: 2310 291 548, 2310 291 257, Φαμ: 2310
291 553, e-mail: tif@helexpo.gr, tif3@helexpo.gr, site:
http://tif.helexpo.gr/tif/el
ε

7 Δκποροβηοηετληθή Έθζεζε Πηερίας - Κεληρηθής
Μαθεδολίας
Πόιε : Δθζεζηαθφο ρψξνο Γήκνπ, Καηεξίλε
Ζκεροκελία: 25 – 30 επηεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: αγξνηηθά, απηνθίλεηα - κφην, βηνκεραληθά πξντφληα,
γξαθηθέο ηέρλεο - εθηππψζεηο, δεξκάηηλα - ελδχκαηα ππνδήκαηα, δνκηθά - κνλσηηθά πιηθά, είδε θαηνηθίαο, εθπαίδεπζε,
έπηπια - θνπθψκαηα, επαγγεικαηηθφο εμνπιηζκφο, ειεθηξνληθά ειεθηξηθά είδε, θιηκαηηζκφο - ςχμε - ζέξκαλζε, θσηνβνιηατθά,
ιεπθά είδε - ζηξψκαηα, κεραλέο γξαθείνπ - ζπζηήκαηα
πιεξνθνξηθήο, ηδάθηα, ηξφθηκα - πνηά, θίιηξα λεξνχ, ππεξεζίεο
Πιεροθορίες: ηει. 2351047263 / 2351023211,
site:
www.champier.gr
Προζεζκία αίηεζες ζσκκεηοτής: 10 Ασγούζηοσ 2015.

Προζθορά ζσλεργαζίας από εηαηρείες ζηελ Σοσρθία
Σν Διιελν-Σνπξθηθφ Δπηκειεηήξην Βνξείνπ Διιάδνο καο
ελεκεξψλεη γηα ηηο παξαθάησ πξνζθνξέο ζπλεξγαζίαο
απφ εηαηξείεο ζηελ Σνπξθία:
Η
Festival
Organik
Ürünler
Dış
Tic.
veMümessillikLtd.Şti, επηζπκεί λα εμάγεη γεσξγηθά,
θεπεπηηθά, θπλεγεηηθά θαη ζπλαθή πξντφληα, ηξφθηκα &
πνηά, είδε έλδπζεο & ππφδεζεο, ρεκηθέο νπζίεο, ρεκηθά
πξντφληα
θαη
ηερλεηέο
ίλεο
.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει +905305513364, site:
www.festivalorganik.com ,email: info@festivalorganik.com
Η
MERİTOTOMOTİVMAKİNATİCARETAHMETMERT,
επηζπκεί λα εμάγεη κεραλήκαηα, εμνπιηζκφ, ζπζθεχεο,
φξγαλα θαη ζπλαθή πξντφληα θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει +905335239742, site:
www.meritautomotive.com
,email:
info@meritautomotive.com
Η SERVETALiKOSEZiDANTEKSTiL, επηζπκεί λα εμάγεη
είδε
έλδπζεο
&
ππφδεζεο.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει +905377116180, θαμ:
+905372211358, site: www.zidansportswear.com ,email:
info@zidansporgiyim.com
Η GimardDeri TekstilInsaat San. ve Dis Tic. Ltd. Sti,
επηζπκεί λα εμάγεη θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα θαη είδε,
είδε έλδπζεο & ππφδεζεο, δεξκάηηλα πξντφληα θαη είδε θαη
θαηαζθεπαζκέλα
πξντφληα
θαη
πιηθά
.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει +902125473678, θαμ:
+902125473678,
site:
www.gimard.com.tr
,email:
gimard@gimard.com.tr
Η RAFANORM TEKNIK MUH. ve RAF SISTEMLERI URT.
SAN.DIS TIC. LTD. STI., επηζπκεί λα εμάγεη βαζηθά
κέηαιια θαη ζπλαθή πξντφληα θαη θαηαζθεπαζκέλα
πξντφληα
θαη
πιηθά
.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει +902128861818, θαμ:
+902128861808,
site:
www.rafanorm.com.tr
,email:
export@rafanorm.com.tr

Γηεζλής Γηαγωληζκοί

Δπητεηρεκαηηθά Νέα

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ
Σo Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε φθηα
απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν κε πξνθεξχμεηο θξαηηθψλ
δηαγσληζκψλ πνπ αθνξνχλ:

ΗΑΠΩΝΗΑ

1.Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ (ζε δπν παξηίδεο).
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 07/09/2015 ,17:00
Πιεξνθνξίεο: ηει: +359 29300767, email: nsb_ead@abv.bg,
site: www.nsb.bg
2.Γηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία ζηε Βνπιγαξία θαη ζε δηεζλή
ζπλέδξηα/ζηξνγγπιέο ηξάπεδεο γηα πξνζέιθπζε επελδχζεσλ
απφ ΗΠΑ θαη Αζία.
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 19/08/2015, 17:30
Πιεξνθνξίεο: ηει:+359 29855517, θαμ: +359 29801320,
email:iba@investbg.government.bg,
site: www.investbg.government.bg
3.Πξαγκαηνπνίεζε πξνζηαηεπηηθψλ αξραηνινγηθψλ αλαζθαθψλ
θαηά κήθνο δηαδξνκήο κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ.
Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 27/08/2015, 17:30
Πιεξνθνξίεο: ηει: +359 24243923/889025544, θαμ:+359
24243921,e-mail:office@ncsip.bg, site:www.ncsip.bg
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 Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Σφθπν, απέζηεηιε έξεπλα κε
ζηνηρεία γηα ηελ Ιαπσληθή αγνξά ιηαληθνχ εκπνξίνπ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζην Σφθπν (www.agora.mfa.gr/jp70 ), email:
ecocom-tokyo@mfa.gr
ή
ηελ
ηζηνζειίδα
ηνπ
ΒΔΘwww.veth.gov.gr
ΣΕΔΝΣΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Σδέληα, απέζηεηιε
Δλεκεξσηηθφ Γειηίν κε ζέκα «Πνηνηηθά Βξαβεία
Οξγαληζκνχ MEED ( MiddleEastBusinessIntelligence QualityAwards)» έηνπο 2015.
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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05/08/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ
ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΧΣΟΣΤΠΙΚΟΤ ΚΑΙ
ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΥΑΡΣΙΟΤ, ΥΑΡΣΙΟΤ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΔΚΣΤΠΧΔΧΝ ΚΑΙ
PLOTTER ΣΗΛ.2313317537
10/08/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΑΝΑΘΔΗ ΠΑΡΑΘΔΗ
COFFEE BREAK ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΓΔΞΙΧΔΧΝ (CATERING) ΓΙΑΦΟΡΧΝ
ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΘΔ/ΝΙΚΗ
ΣΗΛ.2313317354
18/08/2015 ΑΝΟΙΥΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
"ΔΠΙΚΔΤΗ,ΤΝΣΗΡΗΗ,ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΗΛΜ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
ΥΟΛΙΚΧΝ ΚΣΙΡΙΧΝ ΔΣΟΤ 2015" ΣΗΛ. 2313317538
18/08/2015 ΑΝΟΙΥΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
"ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΚΣΙΡΙΧΝ Σ.Π. 2015" ΣΗΛ.
2313317538
19/08/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΣΗΘΑΙΧΝ ΚΑΙ ΚΙΚΛΙΓΧΜΑΣΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΟΓΧΝ ΚΑΙ ΓΔΦΤΡΧΝ
ΣΗΛ. 2313317532
24/08/2015 ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ:
"ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΦΤΛΑΞΗ ΔΙΚΟΙ ΔΝΑ (21) ΙΟΠΔΓΧΝ
ΓΙΑΒΑΔΧΝΣΟΤ ΟΔ ΜΔ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ" ΓΙΑ ΣΔΔΡΙ (4)
ΜΗΝΔ ΣΗΛ. 2105297261
24/08/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΥΗΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΦΡΟΤ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ
ΑΝΑΓΚΧΝ 691 ΒΔΒ ΣΗΛ.2310576275
25/08/2015 ΑΝΟΙΥΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
"ΔΠΙΚΔΤΗ,ΤΝΣΗΡΗΗ,ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΗΛΜ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΚΣΙΡΙΧΝ ΔΣΟΤ 2015" ΣΗΛ. 2313317538
26/08/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΙΜΑΣΙΜΟΤ, ΤΦΑΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΤΝΑΦΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΛ.
2310576275
26/08/2015 ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 18.000 ΚΙΛΧΝ ΔΛΑΣΙΚΟΤ ΒΟΤΛΚΑΝΙΜΟΤ ΑΡΒΤΛΧΝ
ΣΗΛ. 2104612534
27/08/2015 ΓΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΤΛΧΝΧΝ ΦΟΡΣΙΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΟΥΗΜΑΣΧΝ
ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ "ΤΝΔΡΓΔΙΑ-ΔΚΔΣΑ" ΣΗΛ.2310498467
27/08/2015 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ:
"ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΔΚΚΑΦΧΝ, ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ
ΚΑΣΔΓΑΦΙΔΧΝ ΑΜΙΑΝΣΟΤΥΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΚΑΙ ΟΓΚΧΓΧΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΣΧΝ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΟΤ Γ.Θ. ΣΗΛ. 2313317546
28/08/2015 ΓΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ "ΟΡΓΑΝΧΝ ΚΑΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ " ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΜΔ
ΣΙΣΛΟ: ΔΠΔΑ-Θ ΔΤΦΤΗ ΠΟΛΟ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΘΔΑΛΙΑ: ΔΡΔΤΝΑ,ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ,ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ" ΣΗΛ. 2421096744
28/08/2015 ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ: "ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ - ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ - ΘΔΗ Δ
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΜΙΘΟΓΟΙΑ ΚΑΙ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ" ΣΗΛ. 2105297261

ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ
ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

652 ΠΡΟΚΔΥΧΡΗΜΔΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΤΛΙΚΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ
ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

652 ΠΡΟΚΔΥΧΡΗΜΔΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΤΛΙΚΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ
700 ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΟ ΔΡΓΟΣΑΙΟ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
(ΔΚΔΣΑ)
ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ/
ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΑΛΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ
ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

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.

