Αύγνπζηνο 2015

BEΘ: Με ην ζηαγνλόκεηξν νη εγθξίζεηο εκβαζκάηωλ
από ηηο ηξάπεδεο
Με αλεζπρία δηαπηζηψλεη ε επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα φηη νη
απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Έγθξηζεο Σξαπεδηθψλ πλαιιαγψλ
γηα ηε κεηαθνξά εκβαζκάησλ ζην εμσηεξηθφ πινπνηνχληαη κε
ην… ζηαγνλφκεηξν. Πην ζπγθεθξηκέλα ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην
Θεζζαινλίθεο έρεη γίλεη απνδέθηεο παξαπφλσλ κειψλ ηνπ φηη
εκπνξηθέο ηξάπεδεο θαζπζηεξνχλ λα εγθξίλνπλ εκβάζκαηα πξνο
ην εμσηεξηθφ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηηο αξρέο Απγνχζηνπ είρε
ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε πνπ θαζφξηδε ην εκεξήζην εγθξηηηθφ
φξην ησλ ηξαπεδψλ, αλά εξγάζηκε εκέξα, έσο ηα 150.000 επξψ
αλά πειάηε.
«Όπσο φια δείρλνπλ νη θαιέο πξνζέζεηο θαη νη εμαγγειίεο δελ
αξθνχλ. Οη επηρεηξήζεηο εμαθνινπζνχλ λα απεηινχληαη κε νιηθή
θαηαζηξνθή εμαηηίαο ησλ capital controls. Γπζηπρψο πνιινί
επηρεηξεκαηίεο αδπλαηνχλ λα πάξνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο γηα λα
πιεξψζνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο ζην εμσηεξηθφ κε
απνηέιεζκα νη επηρεηξήζεηο λα κελ είλαη ζε ζέζε λα παξάγνπλ
πξντφληα. Οη επηρεηξήζεηο απφ ηηο αξρέο ηεο εθαξκνγήο ησλ
capital controls εμάληιεζαλ ηα απνζέκαηα πνπ είραλ θαη ηψξα
είλαη ππνρξεσκέλεο λα δψζνπλ λέεο παξαγγειίεο γηα λα
ζπλερίζνπλ απξφζθνπηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Πξφζθαηα ε ΣηΔ
άλαςε ην πξάζηλν θψο γηα ηελ έγθξηζε εκβαζκάησλ απφ ηηο
εκπνξηθέο ηξάπεδεο ζπλνιηθνχ χςνπο έσο 150.000 επξψ, απφ
100.000 επξψ πνπ ήηαλ ε αξρηθή απφθαζε. Απνδεηθλχεηαη φκσο
δψξνλ άδσξνλ θαζψο νη ηξάπεδεο θαζπζηεξνχλ λα ιάβνπλ ηηο
ζρεηηθέο απνθάζεηο» ζρνιηάδεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ,
Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο ππνγξακκίδνληαο φηη επηηαθηηθή
αλάγθε είλαη θαη ε ιχζε ζην ζέκα ησλ αθηλεηνπνηεκέλσλ
εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηα ιηκάληα ιφγσ ηεο
επηβνιήο ησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ.
Σελ ίδηα ψξα φπσο ηνλίδεη ν θ. Παπαδφπνπινο ππάξρνπλ
επηρεηξήζεηο θαη πξνκεζεπηέο πνπ θξαηνχλ ζηα ρέξηα ηνπο
αλεμφθιεηεο επηηαγέο, αλακέλνληαο λα πιεξσζνχλ. Μπνξεί ε
πξφζθαηε ξχζκηζε πνπ δίλεη ζηηο εηαηξείεο πεξηζψξην έσο θαη ηηο
30 επηεκβξίνπ λα πιεξψζνπλ ηηο ελ ιφγσ επηηαγέο, - πνπ ηα
capital controls εθηξνρίαζαλ- ρσξίο λα εληαρζνχλ ζηνλ
«Σεηξεζία», λα δίλεη αλάζα ζηνπο επηρεηξεκαηίεο πνπ ιφγσ
νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο αδπλαηνχλ λα ηηο απνπιεξψζνπλ,
σζηφζν ηελ ίδηα ψξα ηηλάδεη ζηνλ αέξα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο
αγνξάο, κε απνηέιεζκα πνιιέο επηρεηξήζεηο λα αλαγθάδνληαη λα
κεηψζνπλ ηνπο παξαγσγηθνχο ηνπο ξπζκνχο.
«Σα πξνβιήκαηα, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ειέγρνπο
θεθαιαίσλ είλαη αιπζηδσηά. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα
πξνσζεζνχλ νπζηαζηηθέο ξπζκίζεηο, πνπ δελ ζα κέλνπλ ζηα
ιφγηα πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ νη κηθξνκεζαίεο
επηρεηξήζεηο, ψζηε λα κελ νδεγεζνχκε ζε λέα ινπθέηα θαη
πεξεηαίξσ αχμεζε ηεο αλεξγίαο», θαηαιήγεη ν πξφεδξνο ηνπ
ΒΔΘ.

Έηνο 14ν

Σεύρνο 33

Π. Παπαδόπνπινο: Οη πξόωξεο εθινγέο δελ
δίλνπλ ιύζε ζηελ θαζεκαγκέλε νηθνλνκία
Γηα είζνδν ηεο νηθνλνκίαο ζε λέν θαχιν θχθιν θαρεμίαο,
ελφςεη ησλ πξφσξσλ εθινγψλ πνπ αλαθνίλσζε ν Αιέμεο
Σζίπξαο, θάλεη ιφγν ν πξφεδξνο ηνπ Βηνηερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ
Θεζζαινλίθεο,
Παλαγηψηεο
Παπαδφπνπινο
ππνγξακκίδνληαο
φηη
ε
επηρεηξεκαηηθφηεηα κπαίλεη ζε λέεο άγλσζηεο γηα ην
απνηέιεζκα ηνπο, πεξηπέηεηεο.
«Σελ ψξα πνπ ε ρψξα πξνζπαζεί λα επηβηψζεη, ε
θπβέξλεζε απνθάζηζε λα απνδξάζεη απφ ηηο επζχλεο
ηεο. Οη εθινγέο ζα έπξεπε λα απνηεινχλ ηελ έζραηε
ιχζε» ηνλίδεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ θαη ζπλερίδεη ιέγνληαο
«ε θνηλσλία, ε νηθνλνκία, ν ηδησηηθφο ηνκέαο, ελ κέζσ,
κάιηζηα, capital controls, νδεγνχληαη ζε εθινγέο ζην
βσκφ ελφο εζσθνκκαηηθνχ μεθαζαξίζκαηνο».
«Ζ ρψξα δελ έρεη άιιεο αληνρέο, ν ηδησηηθφο ηνκέαο δελ
κπνξεί λα αληηκεησπίζεη λένπο θξαδαζκνχο» επηζεκαίλεη
ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ πξνζζέηνληαο φηη πιένλ ε ρψξα,
κεηά θαη ην ηξίην, επαρζέο, κλεκφλην είλαη πεξηζζφηεξν
παξά πνηέ βνπηεγκέλε ζηα ρξέε. Αληί λα γίλνληαη
θηλήζεηο γηα επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη πινπνίεζε
κεηαξξπζκίζεσλ, ν ΤΡΗΕΑ επηιέγεη ιχζεηο πνπ
δεκηνπξγνχλ κεγαιχηεξε αλαζθάιεηα, λέα χθεζε,
κεγαιχηεξε ηαιαηπσξία ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ θνηλσλία
επξχηεξα» ζεκεηψλεη ν θ. Παπαδφπνπινο.
«Με ζχλεζε θαη ζνβαξφηεηα, κε πςειή αίζζεζε επζχλεο
θαη γλψκνλα ην κέιινλ θαη ην θαιφ ηεο ρψξαο θαη φρη
εζσθνκκαηηθά παηρλίδηα, φιεο νη δεκνθξαηηθέο πνιηηηθέο
δπλάκεηο νθείινπλ λα ζπλεξγαζηνχλ πξνθεηκέλνπ ε ρψξα
λα θάλεη ην άικα πξνο ηα εκπξφο» θαηαιήγεη ν θ.
Παπαδφπνπινο.

Παξάηαζε έωο 28 Απγνύζηνπ γηα ηηο Φνξνινγηθέο
Γειώζεηο Δπηρεηξήζεωλ
Λφγσ ησλ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ
ηελ Σεηάξηε θαη ηελ Πέκπηε ζην TAXISnet, ππνγξάθεθε
απφ ηνλ αλαπιεξσηή ππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Σξχθσλα
Αιεμηάδε απφθαζε γηα παξάηαζε ηεο ππνβνιήο ησλ
θνξνινγηθψλ δειψζεσλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ κέρξη
ηηο 28 Απγνχζηνπ. Παξάιιεια, γηα ηα θπζηθά πξφζσπα ζα
εθδνζεί
αλαθνίλσζε
ζήκεξα,
Παξαζθεπή.

πκκεηνρή Β.Δ.Θ. ζηελ
80ε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο
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 Δπηκειεηεξίνπ
λα έρεη εμνθιεζεί ε ζπλδξνκή ηνπ έηνπο 2015
λα ζπκπιεξσζεί ε δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπ Β.Δ.Θ.
λα γίλεη θαηάζεζε ζε ινγαξηαζκφ ηεο ΓΔΘ HELEXPO 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,
Fax: 2310232667, email: public@veth.gov.gr





εκηλάξην κε Θέκα
BUSINESS MODEL ARCHITECT
Ζ Intzeidis Consulting ζαο πξνζθαιεί ζην εκηλάξην πνπ
δηνξγαλψλεη κε ζέκα «Business Model Architect - Γίλεηε
Αξρηηέθηνλεο
επηρεηξεκαηηθψλ
Μνληέισλ»,
πνπ
ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 08 θαη 09 Οθησβξίνπ 2015 ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηεο ΟΣΔ Academy (Πέιηθα& πάξηεο
1,Μαξνχζη). Σν θφζηνο ζπκκεηνρήο έσο 31/07/2015 αλέξρεηαη
ζηα 599επξψ/άηνκν εηδάιισο 660επξψ/άηνκν. ην θφζηνο
ζπκκεηνρήο ζπκπεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, ην βηβιίν ηνπ
Osterwalder«Αλάπηπμε Δπηρεηξεκαηηθψλ Μνληέισλ», θαζψο
θαη ε βεβαίσζε ζπκκεηνρήο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: +49 (0) 8930002077,
θαμ: +49 (0) 8930002079, email:office@intzeidis.de ,site:
http://www.intzeidis.de

Γηαδηθηπαθά εκηλάξηα γηα ηελ Ιαπωληθή αγνξά
Ζ Πξεζβεία ηεο Διιάδαο ζην Σφθπν, Γξαθείν ΟΔΤ καο
ελεκεξψλεη φηη έρεη αλαξηεζεί ην πξφγξακκα ησλ δηαδηθηπαθψλ
ζεκηλαξίσλ (webinars) πνπ δηνξγαλψλεη ην Κέληξν
Βηνκεραληθήο πλεξγαζίαο ΔΔ – Ηαπσλίαο γηα ηελ ηαπσληθή
αγνξά. Σα ζεκηλάξηα ζα δηεμαρζνχλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα
εληφο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο θαηά ηνπο κήλεο επηέκβξην θαη
Οθηψβξην 2015.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:
site: www.japan-greecebusiness.gr

Υαιαξώλνπλ νη Πεξηνξηζκνί ζηα CAPITAL CONTROLS

Mε ηελ απφθαζή κε αξηζκ.Γ.Γ.Ο.Π.0001133ΔΞ2015/
Υ.Π.2524/17.08.2015 ηνπ ππνπξγνχ Oηθνλνκηθψλ πνπ
δεκνζηεχζεθε ζην ΦEK 1721η.Β΄/17.08.2015 «Ρπζκίζεηο
ζεκάησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ αλάιεςε κεηξεηψλ θαη ηε
κεηαθνξά θεθαιαίσλ», ραιαξψλνπλ κεξηθψο νη πεξηνξηζκνί
ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ.Mε βάζε ηελ απφθαζε απηή
πξνβιέπεηαη
πσ ο
θάζε
θπζηθφ
πξφζσπν
ζπλαιιαζζφκελνο κπνξεί κεληαίσο λα κεηαθέξεη ζην
εμσηεξηθφ κέζσ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ην πνζφ ησλ 500
επξψ. Eλψ, ζπλερίδεη λα απαγνξεχεηαη ε πξφσξε κεξηθή ή
νιηθή εμφθιεζε δαλείνπ, εθηφο αλ γίλεηαη κε κεηξεηά ή
έκβαζκα απφ ην εμσηεξηθφ επηηξέπεηαη απηή λα γίλεηαη κέζσ
αλαδηάξζξσζεο δαλείνπ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην πνζφ
ηνπ λένπ δαλείνπ είλαη ίζν ηνπιάρηζηνλ κε ην πνζφ ηνπ
αλεμφθιεηνπ θεθαιαίνπ ηνπ αξρηθνχ δαλείνπ.
Eπίζεο,
επηηξέπεηαη ην άλνηγκα ινγαξηαζκνχ εηδηθνχ ζθνπνχ ρσξίο
ην δηθαίσκα αλάιεςεο απφ θπζηθφ πξφζσπν γηα ηελ
εμππεξέηεζε ξπζκίζεσλ νθεηιψλ ζε θνξείο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο θαη ζην ειιεληθφ δεκφζην θαζψο θαη ην άλνηγκα
ινγαξηαζκνχ
απφ
θνξείο
θνηλσληθήο
αζθάιηζεο
απνθιεηζηηθά
γηα ηελ είζπξαμε νθεηιψλ. Tέινο,
ραιαξψλνπλ νη πεξηνξηζκνί ζε ζπλαιιαγέο θίλεζεο
θεθαιαίσλ πνπ αθνξνχλ ζε δηαρείξηζε ξεπζηφηεηαο ησλ
πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη δηεπθνιχλνληαη νη ζπλαιιαγέο
πνπ αθνξνχλ αμίεο (κεηνρέο, νκφινγα θ.ιπ) .

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

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
ε

1 ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΡΡΩΝ
Πόιε : Απιή Γηνηθεηεξίνπ πξψελ Ννκαξρίαο, έξξεο
Ηκεξνκελία : 2 – 4 Οθησβξίνπ 2015
Δθζέκαηα : ηνπηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο
Πιεξνθνξίεο: ηει. 2321099732 / 6944525105,
fax:2321099740/2321099728
site:www.eves.gr,email:eves@otenet.gr
9ε ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΠΛΟΤ
Πόιε : ΓΔΘ- HELEXPO, Θεζζαινλίθε
Ηκεξνκελία: 02 – 04 Οθησβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: έπηπια
Πιεξνθνξίεο : ηει. 2310 291161
EXPO MEDITERRANEAN
Πόιε : HELEXPO Μαξνχζη, Αζήλα
Ηκεξνκελία :03 – 05 Οθησβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: ηξφθηκα, πνηά θαη θαθέο
Πιεξνθνξίεο : ηει. 2114099200, θαμ: 2114099203,email:
info@expomediterranean.gr,site: www.expomediterranean.gr

Δθζέζεηο ζην Δμωηεξηθό
ELECTRONICA INDIA 2015
Πόιε: Νέν Γειρί, Ηλδία
Ηκεξνκελία: 9-11 επηεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα, ζπζηήκαηα θαη
εθαξκνγέο
Πιεξνθνξίεο: ηει:+91 22 4255-4700, fax:+91 22 42554719,email:info@mmi-india.in,site:http://www.electronicaindia.com/en/home.html
PRODUCTRONICA INDIA 2015
Πόιε: Νέν Γειρί, Ηλδία
Ηκεξνκελία: 9-11 επηεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: ειεθηξηθά είδε, ειεθηξνληθέο ηερλνινγίεο
παξαγσγήο
Πιεξνθνξίεο:ηει:+91 22 4255-4700, fax:+91 22 4255-4719,
email:info@mmi-india.in,site:http://www.productronicaindia.com/en/home.html
International Gift & Decoration Fair
Πόιε: Μαδξίηε, Ηζπαλία
Ηκεξνκελία: 9-13 επηεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: δψξν, θφζκεκα
Πιεξνθνξίεο: fax: (34) 91 722 57 95, email:
servifema@ifema.es ,site: http://www.ifema.es/intergift_06/
19th INTERNATIONAL FIRE, EMERGENCY & RESCUE
EXHIBITION
Πόιε : Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 10 - 13 επηεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: ππξφζβεζεο, έθηαθηεο αλάγθεο, δηάζσζε,
Πιεξνθνξίεο: site: www.isafshf.com/en
KIND+JUGEND
Πόιε: Κνισλία, Γεξκαλία
Ηκεξνκελία: 10-13 επηεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: παηδηθφο εμνπιηζκφο
Πιεξνθνξίεο: ηει:+49 221 821-2740, fax:+49 221 821-3283,
email:t.postert@koelnmesse.de,site:http://www.kindundjugen
d.com/kindundjugend/index-2.php
4th INTERNATIONAL OCUPATIONAL SAFETY & HEALTH
EXHIBITION
Πόιε : Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 10 - 13 επηεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: επαγγεικαηηθή αζθάιεηα θαη πγεία
Πιεξνθνξίεο: site: www.isafshf.com/en
MELA2015
Πόιε: Mühlengeez, Γεξκαλία
Ηκεξνκελία: 10-13 επηεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: ηξφθηκα, αιηεία, δαζνθνκία θαη θεπνπξηθή
Πιεξνθνξίεο: ηει: 038450/302-0, Fax: 038450 / 302-20, email: mela@maz-messe.de ,
Site: http://www.mela-messe.de/
SANA 2015
Πόιε: Μπνιψληα, Ηηαιία
Ηκεξνκελία: 10 -17 επηεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: ηξφθηκα, θπζηθά πξντνληα
Πιεξνθνξίεο: ηει: 0039-051.282111, Fax:
0039.051.6374031, e-mail: sana@bolognafiere.it ,
Site: http://www.sana.it/en/home/1229.html
MOMAD
Πόιε: Μαδξίηε, Ηζπαλία
Ηκεξνκελία: 11-13 επηεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: ελδχκαηα
Πιεξνθνξίεο: fax: (34) 91 722 57 95, email:
servifema@ifema.es ,site:
http://www.ifema.es/momadmetropolis_06/

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε
ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή
απνζηνιή ζηα πιαίζηα Σσλ εθζέζεσλ κε ζέκα: 1)«Led&Led
th
Lighting Exhibition», 11
International LedSystems,
Technologies, Applications&Led Lighting Exhibition
(πζηήκαηα
Σερλνινγίεο
Φωηηζκόο
Led),
th
2)ElexExhibition,
4
International
Electricity
Materials&Equipment,
Electricity
Transmission
&Distribution Exhibition (Ηιεθηξνινγηθά πιηθά - Μεηαθνξά
ειεθηξηζκνύ θαη δηαλνκή) θαη 3) «Electronist Exhibition»,
th
4 International Electronic Sub-Industry, Components,
Embedded Systems And Power Supplies Exhibition (
Ηιεθηξνληθή Βηνκεραλία - Ηιεθηξνληθά Τιηθά Μεηαζρεκαηηζηέο θιπ.) ζηηο 1 έωο 04 Οθηωβξίνπ 2015 ζηελ
Κωλζηαληηλνύπνιε, Σνπξθία.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 211 7000264-7, θαμ:
2117409283, e-mail : info@etee.gr , fairs@etee.gr , website :
www.etee.gr

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΒΔΛΓΙΟ
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 1 - 10 Απγνχζηνπ 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 ηνπ ΒΔΘwww.veth.gov.gr .
ΚΔΝΤΑ
Σν Πξνμελείν ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κέλπαο ζηελ Διιάδα
απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν κε ζέκα « Γάλεην αζθαιείαο απφ
ΓΝΣ ζε Κέλπα».
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Πξνμελείνπ ηεο Γεκνθξαηίαο
ηεο Κέλπαο ζηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία
(http://www.kenyagreece.com )
Email: info@kenyagreece.com ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr
ΛΟΒΔΝΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Ληνπκπιηάλα,
απέζηεηιε
ελεκεξσηηθφ δειηίν ζρεηηθά κε ην Δμσηεξηθφ Δκπφξην
ινβελίαο Ηαλ – Γεθ. 2014 – Γηκεξέο Δκπφξην Διιάδαο –
ινβελίαο Ηαλ. - Ννε. 2014.Μαθξνηθνλνκηθά ζηνηρεία.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηε Ληνπκπιηάλα ( www.agora.mfa.gr/si108 ) ,
Email: grecom.slovenia@siol.netή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ΒΔΘwww.veth.gov.gr
ΣΤΝΗΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηελ Σχληδα, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ
δειηίν γηα ηηο εκπνξηθέο ζρέζεηο Διιάδνο - Σπλεζίαο ηα έηε
2012 - 2014 .
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηελ
Σχληδα
www.agora.mfa/gr/tn114,
email:
grtradetun@mfa.grή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘwww.veth.gov.gr

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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24/08/2015 ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΧΝ (ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ) ΓΗΑ ΣΗ
ΑΝΑΓΚΔ
ΣΟΤ
ΓΖΜΟΤ
ΝΔΑΠΟΛΖ-ΤΚΔΧΝ
ΣΖΛ.2310679141/2310679175
27/08/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΘΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΦΧΣΔΗΝΧΝ ΖΜΑΣΟΓΟΣΧΝ ΣΟΤ
ΓΖΜΟΤ ΝΔΑΠΟΛΖ-ΤΚΔΧΝ ΣΖΛ 2313313172/2313313175/2313313141
01/09/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΚΑΓΧΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ
ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑΠΟΛΖ-ΤΚΔΧΝ ΣΖΛ 2313313141/2313313175
01/09/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΤΚΔΤΑΜΔΝΟΤ
ΔΣΟΗΜΟΤ
ΦΤΥΡΟΤ
ΑΦΑΛΣΟΜΗΓΜΑΣΟ ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΔ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ
ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
ΝΔΑΠΟΛΖ-ΤΚΔΧΝ ΣΖΛ.2313313141/2313313175
02/09/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΘΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΘΔΡΜΑΝΔΧΝ
(ΚΑΤΣΖΡΔ-ΛΔΒΖΣΔ) ΣΑ ΥΟΛΔΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 2015-2016
ΣΖΛ.2313313172/2313313175/ 2313313141
09/09/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΘΔΖ Δ ΤΝΔΡΓΔΗΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
ΣΟΤ
ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟΤ ΗΚΑ ΔΣΑΜ ΣΖΛ.2105213710
09/09/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΔΘΝΖ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΣΟΗΜΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ
ΗΓΗΟΚΑΣΑΚΔΤΑΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΚΡΑΣΗΚΟΤ ΜΟΝΟΠΧΛΗΟΤ ΝΑΡΚΧΣΗΚΧΝ
ΣΖΛ.2132161736
09/09/2015 ΑΝΟΗΚΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΗΜΑΣΗΜΟΤ ΣΖΛ. 2108705013
09/09/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΘΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΑΝΑΝΈΧΖ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΟΜΖ ΦΖΛΧΝ
ΓΔΝΣΡΧΝ ΓΗΑ ΛΟΓΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖΛ 2313313141/2313313175
09/09/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΘΔΖ
ΔΡΓΑΗΧΝ
ΤΝΣΖΡΖΖ
ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΧΝ
ΣΗ
ΑΡΓΔΤΣΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ
ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΑΛΤΛΛΗΟ ΣΖ ΓΔΝΓΡΟΦΤΣΔΗΑ ΣΖΛ.
2313313172/2313313175/2313313141
10/09/2015 ΑΝΟΗΚΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΜΗΦΟΡΣΖΓΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΓΗΠΛΖ ΚΑΜΠΗΝΑ (4Υ4)
ΣΤΠΟΤ PICK UP ΣΖΛ. 2108705015
11/09/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ-ΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ:
ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ Δ ΣΑΗΝΗΔ ΜΔ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΚΑΛΤΦΖ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΠΑΝΑΡΚΑΓΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΣΡΗΠΟΛΖ
Δ ΔΣΖΗΑ ΒΑΖ ΣΖΛ.2713601709
11/09/2015 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΔΘΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΤΗΜΧΝ ΣΖΛ. 2713600461
14/09/2015
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΑΝΟΗΚΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΔΝΧΝ ΦΑΓΖΣΧΝ
ΜΔ ΚΡΔΑ ΣΖΛ. 2103483215
14/09/2015 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΔΝΧΝ ΦΑΓΖΣΧΝ
ΑΝΔΤ ΚΡΔΑΣΟ ΣΖΛ. 2103483163

ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ ΤΚΔΧΝ

ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ-ΤΚΔΧΝ

ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ-ΤΚΔΧΝ

ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ-ΤΚΔΧΝ

ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ-ΤΚΔΧΝ

IKA ETAM

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝ/ΚΖ
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ
ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ ΤΚΔΧΝ

ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ ΤΚΔΧΝ

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

ΓΔΝΗΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΓΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΣΡΗΠΟΛΖ " Ζ
ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ "

ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΖ
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ "ΘΖΔΑ"
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ "ΘΖΔΑ"

Δπηζθεθζείηε κέζω ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο www.veth.gov.gr

Σελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα πνπ πξνζθέξεη Τπεξεζίεο Ηιεθηξνληθνύ 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 Ηιεθηξνληθήο Γηθηύωζεο b2bmall ή ζην
www.b2bmall.eu, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώλεζηε θαη λα πξνκεζεύεζηε πξνϊόληα κειώλ ηνπ
επηκειεηεξίνπ.

