Ηαλνπάξηνο 2015

ηαζεξή επξωπαϊθή πνξεία δεηά ην ΒΔΘ από ηε
λέα θπβέξλεζε
Σελ αλάγθε ζηαζεξήο πνξείαο εληφο ηεο Δπξψπεο θαη ηνπ
επξψ επηζεκαίλεη ν πξφεδξνο ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ
Θεζζαινλίθεο
(ΒΔΘ)
Παλαγηψηεο
Παπαδφπνπινο
αλαθεξφκελνο ζηα απνηειέζκαηα ηεο ηειεπηαίαο εθινγηθήο
αλακέηξεζεο. «Οη δπζθνιίεο βξίζθνληαη κπξνζηά καο. Οη
επζχλεο πνπ επσκίδεηαη ε λέα θπβέξλεζε είλαη ηεξάζηηεο, δελ
ζα πξέπεη επ’ νπδελί ιφγν λα πάλε ρακέλεο νη ζπζίεο ηνπ
ειιεληθνχ ιανχ» ππνγξακκίδεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ.
«Σψξα είλαη ε ψξα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πιεγψλ, γηα
λα εληζρχζεη ε ρψξα καο ηε ζέζε ηεο ζηελ Δπξψπε. Όινη καο
επηζπκνχκε λα δνχκε θαιχηεξεο εκέξεο, φινη καο επηζπκνχκε
λα αιιάμνπκε ζειίδα, λα μεπεξάζνπκε ηελ αλειέεηε ιηηφηεηα.
Χζηφζν δελ κπνξνχκε λα θιείλνπκε ηα απηηά καο ζε απηά
πνπ καο δηακελχνπλ νη εηαίξνη καο» αλαθέξεη ν θ.
Παπαδφπνπινο επηζεκαίλνληαο φηη «ε λέα θπβέξλεζε πξέπεη
λα ππεξεηήζεη εζληθέο πξνηεξαηφηεηεο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα
ηελ επίηεπμε ζηαζεξνχ πεξηβάιινληνο, ηελ απξφζθνπηε
ζπλέρηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ηελ ελίζρπζε ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη δε ηεο κηθξνκεζαίαο, αιιά θαη ηελ
επαλεθθίλεζε ηεο παξαγσγήο. Υσξίο κεηαπνίεζε θακία
ρψξα δελ έρεη κέιινλ».
«Απηφ πνπ έρεη αλάγθε ε ρψξα είλαη λα βγεη απφ ην θαχιν
θχθιν ηεο ιηηφηεηαο θαη ηεο ππεξθνξνιφγεζεο. Έρεη αλάγθε
απφ κία ππεχζπλε θπβέξλεζε πνπ ζα εγγπεζεί ζηαζεξφ
πνιηηηθφ θιίκα, ζα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ εκπέδσζε
θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο, ζα δηαζθαιίζεη ηελ επξσπατθή
πνξεία
ηεο
ρψξαο
κέζα
απφ
επηηπρεκέλεο
δηαπξαγκαηεχζεηο, πνπ ζην επίθεληξν ηνπο, ζα έρνπλ πάληα
ην ζπκθέξνλ ηεο Διιάδαο» ζεκεηψλεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ
ηνλίδνληαο φηη «δελ ππάξρεη θαηξφο γηα ράζηκν».

Έηνο 14ν

Σεύρνο 4

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

ΔΠΗΚΑΗΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΔΜΗΝΑΡΗΟ
Ο χιινγνο Οηθνλνκνιφγσλ Λνγηζηψλ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο δηνξγαλψλεη Δπίθαηξν Φνξνινγηθφ εκηλάξην κε ζέκα : «Αιιαγέο ζηε
Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Φ.Π. θαη Ν.Π. – Αιιαγέο Κ.Φ.Δ. », ην άββαην 31 Ηαλνπαξίνπ 2015 θαη ψξα 10:00-15.00 ζην
Ξελνδνρείν Holiday Inn, Μνλαζηεξίνπ 8.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζεκηλάξην : ηει 2310 513875, email: solnth@gmail.com , website: www.solnth.gr

Δμαίξεζε από ηνλ ΦΠΑ γηα πξώηεο ύιεο πξνϊόληωλ πξνο

Πνηνη γιηηώλνπλ ηηο ππνρξεώζεηο ηωλ Λνγηζηηθώλ

εμαγωγή

Πξνηύπωλ

Νέεο δηαδηθαζίεο πνπ επηηξέπνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο λα κελ

Όζν πην «κεγάιε» ραξαθηεξίδεηαη κηα επηρείξεζε βάζεη ησλ

θαηαβάινπλ, ππφ πξνυπνζέζεηο, ΦΠΑ γηα ηηο πξψηεο χιεο πνπ

θξηηεξίσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ ηα θαηλνχξηα Διιεληθά

αγνξάδνπλ κε ζθνπφ λα αλαπηχμνπλ πξντφληα πξνο εμαγσγή

Λνγηζηηθά Πξφηππα, ηφζεο πεξηζζφηεξεο ππνρξεψζεηο έρεη

ζε ρψξεο ηεο Δ.Δ. πξνβιέπεη απφθαζε (ΠΟΛ.1006/ΦΔΚ

(π.ρ. ηήξεζε δηπινγξαθηθψλ βηβιίσλ θιπ). Βαζηθά θξηηήξηα

Β120/21.01.2015)

γηα λα ραξαθηεξηζηεί κηα επηρείξεζε είλαη ν ηδίξνο ηεο θαη ν

πνπ

ππφγξαςε

ε

Γεληθή

Γξακκαηέαο

αξηζκφο

Γεκνζίσλ Δζφδσλ Καηεξίλα αββαΐδνπ.

πξνζσπηθνχ.

Γηα

ζπγθεθξηκέλεο

θαηεγνξίεο

επηρεηξήζεσλ, θαη πξνθεηκέλνπ λα γίλεη νκαιά ε κεηάβαζε, ε
ηφρνο ηεο απφθαζεο, φπσο ζεκεηψλεη ε ΓΓΓΔ, είλαη ε

γ.γ. δεκνζίσλ Δζφδσλ Καηεξίλα αββαίδνπ ππέγξαςε

δεκηνπξγία επλντθφηεξνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηνπο

απφθαζε βάζεη ηεο νπνίαο ην φξην ηνπ ηδίξνπ δελ ζα ηζρχζεη

νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα καο,

γηα ην 2015 έηζη ψζηε φιεο αλεμαηξέησο νη εηαηξείεο λα

θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ ηεο ρψξαο.

ραξαθηεξηζηνχλ «πνιχ κηθξέο» (κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα
ηελ ηήξεζε ησλ βηβιίσλ θαη ησλ ινηπψλ θνξνινγηθψλ

Με ηελ θαζηέξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ εμαιείθεηαη ην

ππνρξεψζεσλ).

κεηνλέθηεκα ησλ ειιεληθψλ παξαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ έλαληη

αλαθνίλσζε ηεο ΓΓΓΔ πνιχ κηθξέο νληφηεηεο γηα ην 2015 ζα

ησλ

ραξαθηεξηζηνχλ:

εηζαγσγηθψλ,

νη

νπνίεο

κέρξη

ζήκεξα

είραλ

ην

Όπσο

αλαθέξεηαη

θαη

ζε

ζρεηηθή

πιενλέθηεκα ηεο ζέζεο ησλ εκπνξεπκάησλ ζην ηεισλεηαθφ
θαζεζηψο

ηεο ηειεηνπνίεζεο κε απαιιαγή θαηαβνιήο ηνπ

α) Οη επηζηεκνληθνί ζχιινγνη ηεο ρψξαο, πνπ έρνπλ
ζπζηαζεί

ΦΠΑ. Δηδηθφηεξα κε ηελ απφθαζε πξνβιέπεηαη:

σο

ΝΠΓΓ,

έρνπλ

ίδηα

πεξηνπζία,

έζνδα

πξνεξρφκελα απφ ζπλδξνκέο ησλ κειψλ ηνπο θαη δελ
1. Γηαδηθαζία απαιιαγήο απφ ηνλ ΦΠΑ ησλ εγρψξησλ

εκπίπηνπλ ζηηο νληφηεηεο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ηνπ Ν.

εκπνξεπκάησλ (πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ) πνπ ηίζεληαη ζε

4270/2014, ζα εκπίπηνπλ ζην εμήο ζηηο πνιχ κηθξέο

θαζεζηψο

λα

νληφηεηεο θαη ζα έρνπλ ηηο ινγηζηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ πνιχ

απνηειέζνπλ απηά αληηθείκελν εμαγσγήο ή παξάδνζεο ζε άιιν

κηθξψλ νληνηήησλ. β) Σα πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ θαζψο

θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ. Με ηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία κπνξνχλ λα

θαη

πξαγκαηνπνηνχληαη απνθηήζεηο εγρσξίσλ πξντφλησλ εληφο

θαπλνβηνκεραληθψλ πξντφλησλ εληάζζνληαη απνθιεηζηηθά

ηνπ θαζεζηψηνο ηεο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή κε

θαη κφλν γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2015 ζηελ θαηεγνξία ησλ

απαιιαγή ηνπ ΦΠΑ ππφ ηελ πξνυπφζεζε δηαηήξεζεο ηνπ

πνιχ κηθξψλ νληνηήησλ, αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ηνπ

ηεισλεηαθνχ θαζεζηψηνο θαη ηελ έθδνζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ

θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο. Οη ελ ιφγσ νληφηεηεο ζα ηεξνχλ γηα

ηηκνινγίνπ ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη, κεηαμχ άιισλ, φηη ηα

ην θνξνινγηθφ έηνο 2015 απινγξαθηθά βηβιία θαη γεληθφηεξα

αγαζά έρνπλ ηεζεί ζε θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο (κεηαπνίεζεο).

ζα έρνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ησλ πνιχ κηθξψλ νληνηήησλ.

ηειεηνπνίεζεο

(κεηαπνίεζεο)

κε

ζθνπφ

νη

πξαηεξηνχρνη

ρνλδξηθήο

πψιεζεο

Δπίζεο, κε άιιε εγθχθιην (ΠΟΛ 1024/21.01.2015) πνπ
2. Γηαδηθαζία απαιιαγήο απφ ηνλ ΦΠΑ εκπνξεπκάησλ ηξίησλ

ππέγξαςε ε θπξία αββαΐδνπ, παξέρνληαη δηεπθνιχλζεηο

ρσξψλ πνπ ηίζεληαη ζε θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο

φζνλ αθνξά ζηελ ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ θαη γηα

επαλεμαγσγή (ελεξγεηηθήο ηειεηνπνίεζεο). Με ηε ζπγθεθξηκέλε

ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο: Οη ζπλεηαηξηζκνί, νη νπνίνη εθ ηνπ

δηαδηθαζία νη παξνρέο ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη

ηδξπηηθνχ ηνπο λφκνπ ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο, νθείινπλ λα

εληφο ηνπ θαζεζηψηνο ηεο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή

ζπληάζζνπλ

απφ ππνθείκελα ζην ΦΠΑ πξφζσπα, απαιιάζζνληαη ηνπ ΦΠΑ

δηπινγξαθηθά βηβιία, κπνξνχλ λα ηεξνχλ απινγξαθηθά

κε ηε δηαηήξεζε ηνπ ηεισλεηαθνχ θαζεζηψηνο θαη ηελ έθδνζε

βηβιία, εθφζνλ ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπο δελ ππεξβαίλεη ην

ηνπ πξνβιεπφκελνπ ηηκνινγίνπ ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη,

πνζφ ησλ 1.500.000 επξψ. Οη εηεξφξξπζκεο θαηά κεηνρέο

κεηαμχ άιισλ, φηη ηα αγαζά έρνπλ ηεζεί ζε θαζεζηψο

εηαηξείεο, δελ ππνρξενχληαη ζε ηήξεζε δηπινγξαθηθψλ

ελεξγεηηθήο ηειεηνπνίεζεο.

βηβιίσλ εθφζνλ κέρξη ηηο 2.3.2015 κεηαηξαπνχλ ζε απιέο

κφλν

ηζνινγηζκφ

θαη

λα

κε

ηεξνχλ

εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο θαη ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπο δελ
3. Γηαδηθαζία κε θνηλνηηθψλ θαη εγρσξίσλ εκπνξεπκάησλ

ππεξβαίλεη

ην

πνζφ

ησλ

1.500.000

επξψ.

Με

ηε

(πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ) πνπ ηίζεληαη ζε θαζεζηψο

ζπγθεθξηκέλε εγθχθιην

ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή. Γηα ηελ ππαγσγή εγρψξησλ

έθδνζε παξαζηαηηθνχ δηαθίλεζεο θαη ζηελ πεξίπησζε θελψλ

πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ ζε θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο

εηδψλ ζπζθεπαζίαο.

δηεπθξηλίδεηαη, φηη δελ απαηηείηαη ε

πξνο επαλεμαγσγή απαηηείηαη ε έθδνζε άδεηαο απφ ηελ
αξκφδηα Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα.

Πιεξνθνξίεο:Σειέθσλν : 210-3638389.

Εεηήζεηο
Σν Δκπνξηθφ & Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ
αλαθνηλψλεη ζηα κέιε ηνπ θαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν φηη νη
αλαθεξφκελεο ζηε ζπλέρεηα ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη
επηρεηξήζεηο
ηνπ
εμσηεξηθνχ,
επηζπκνχλ
λα
επηθνηλσλήζνπλ
κε
ειιεληθέο,
πξνθεηκέλνπ
λα
ζπλεξγαζηνχλ ζηνπο ηνκείο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θάζε
δήηεζε.
ΔΛΛΑΓΑ
ΚΟΚΚΗΝΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ
ΣΖΛ:69425134110,EMAIL: kokkinakis.dimitrios@gmail.com
ΖΜ/ΝΗΑ ΔΠΗΣΟΛΖ: 23-12-2014 ΑΡ.ΠΡΧΣ. Β 19672
ΑΣΟΜΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΟΤ ΠΑΡΑΓΔΗ ΠΔΣΗΜΔΕΗ ΑΠΟ
ΕΑΥΑΡΟΚΑΛΑΜΟ ΔΝΓΗΑΦΔΡΔΣΑΗ ΓΗΑ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ
ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΔΗΓΧΝ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ.
ΗΡΑΖΛ
SPARTA SPA LTD
ΣΖΛ: (009724) 6274241 FAX: (009724) 6274240 email:
saritb@spartaspa.co.il
ΖΜ/ΝΗΑ ΔΠΗΣΟΛΖ: 07-01-2015 ΑΡ.ΠΡΧΣ. Β.118
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑΗ ΝΑ ΔΗΑΓΟΤΝ ΦΤΓΔΗΑ ΚΑΣΧ ΠΑΓΚΟΤ
Πξνζθνξέο
Σν Δκπνξηθφ & Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ
αλαθνηλψλεη ζηα κέιε ηνπ θαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν φηη νη
αλαθεξφκελεο ζηε ζπλέρεηα ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη
επηρεηξήζεηο
ηνπ
εμσηεξηθνχ,
επηζπκνχλ
λα
επηθνηλσλήζνπλ κε ειιεληθέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζέζνπλ
ηα πξντφληα/ ηηο ππεξεζίεο ηνπο, ή λα αληηπξνζσπεπζνχλ
ζηελ ειιεληθή αγνξά.
ΗΝΓΗΑ
M.R.ORGANISATION LIMITED
Γ/ΝΖ: 83 SWAMINARAYAN GODOWN O/S DARIYAPUR
GATE 380004 GULARAT
ΣΖΛ:
(+91)
7922167201,
7922162826,
EMAIL:
sales@mrocompparts.com
ΖΜ/ΝΗΑ ΔΠΗΣΟΛΖ: 29-12-2014 ΑΡ.ΠΡΧΣ. Δ. 19730
ΚΑΣΑΚΔΤΖ
ΚΑΗ
ΔΞΑΓΧΓΖ
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ
ΤΜΠΗΔΣΧΝ ΑΔΡΗΟΤ.
ΟΤΚΡΑΝΗΑ
ELITEX
Γ/ΝΖ: 65014 ODESSA
ΣΖΛ: (+380) 482300074,967610240 FAX: (+380)
482300075
Web site: www.el-itex.com
ΖΜ/ΝΗΑ ΔΠΗΣΟΛΖ: 10-12-2014 ΑΡ.ΠΡΧΣ. E.18989
ΠΡΟΦΟΡΑ ΗΣΑΛΔΤΡΟΤ
ΣΟΤΡΚΗΑ
DUNYA TAS ITH.IHR.MADENCILIK TIC.A.S.
Γ/ΝΖ: HURRIYET BULVARI NO: 4/1 KAVALA PLAZA
KAT: 5/505 IZMIR
ΣΖΛ: (+90) 2324835225 FAX: (+90) 2324835257 EMAIL:
nevra.kurt@dunyatas.com.tr
ΖΜ/ΝΗΑ ΔΠΗΣΟΛΖ: 30-12-2014 ΑΡ.ΠΡΧΣ. E.19841
ΔΞΑΓΧΓΖ ΜΑΡΜΑΡΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΣΔΛΔΥΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ
2014-2015
Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, ζην
πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο επηρεηξεκαηηψλ θαη
ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ δηνξγαλψλεη ζεκηλάξην κε ζέκα
« Σερληθέο βειηίωζεο ηεο αληαγωληζηηθόηεηαο θαη αύμεζεο
ηωλ πωιήζεωλ γηα κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο». Σν
ζεκηλάξην ζα έρεη δηάξθεηα 20 αθαδεκατθψλ σξψλ θαη ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζε πέληε ζπλεδξίεο (θαηά ηηο εκέξεο Γεπηέξα
ν
θαη Σεηάξηε, απφ ηηο 6κ.κ. έσο ηηο 9 κ.κ) ζηνλ 3 φξνθν ηνπ
θηηξίνπ ΔΒΔΘ, ζηελ Πιαηεία Μνξηρφβνπ 1, ζηα Λαδάδηθα.
Όζνη ελδηαθέξνληαη λα παξαθνινπζήζνπλ ην ζεκηλάξην πξέπεη
λα δειψζνπλ ζπκκεηνρή ην αξγφηεξν κέρξη ηε Γεπηέξα 2
Φεβξνπαξίνπ 2015.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζεκηλάξηo:
ηει.2310 370120, 2310 370132, website: www.ebeth.gr ζηελ
ελφηεηα εκαληηθά Θέκαηα.

Δθζέζεηο ζηoλ θόζκν
AMBIENTE
Πόιε : Φξαλθθνχξηε, Γεξκαλία.
Ζκεξνκελία: 13- 17 Φεβξνπαξίνπ 2015
Δθζέκαηα: Γηαθφζκεζε, εμνπιηζκφο θαηνηθίαο, εμνπιηζκφο
θνπδίλαο, είδε δψξσλ
Πιεξνθνξίεο: ηει. 2106410405
FOOD PROCESSING TECHNOLOGIES
Πόιε : Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 5– 8 Μαξηίνπ 2015
Δθζέκαηα: ηερλνινγίεο ηξνθίκσλ
Πιεξνθνξίεο: site: www.fotegistanbul.com
INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2015- ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ
AYTOKINHTOY
Πόιε : Γελεχε, Διβεηία
Ζκεξνκελία: 5 – 15 Μαξηίνπ 2015
Δθζέκαηα: έθζεζε απηνθηλήησλ
Πιεξνθνξίεο: ηει. 210 4282780, e-mail : inc-out@antacus.gr

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
πληήξεζε, θαζαξηζκφο, κε-ηαηξηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηαηξηθή
ζπληήξεζε ππεξεζηψλ γηα ην 100-bed Ohud Rufaidah
λνζνθνκείν ζην Asir Region.
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 22/2/2015 Πιεξνθνξίεο :
ηει. (9661) 4015292/4012220/4015555, fax: (9661) 4026944 /
4029876, email: info@moh.gov.sa , website: www.moh.gov.sa
Πξνκήζεηα πιηθψλ νδνληηαηξηθήο.
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 18/2/2015
Πιεξνθνξίεο : ηει. (9661) 2520088, fax: (9661) 2520140,
website: www.ngha.med.sa

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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10/2/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ 0/89 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΔΡΓΟΤ: ΤΠΖΡΔΗΔ ΦΤΛΑΞΖ ΚΣΗΡΗΟΤ. ΣΖΛ :
2695360606
11/2/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΘΔΖ
ΔΡΓΑΗΧΝ
ΤΝΣΖΡΖΖ
ΔΠΗΚΔΤΖ
ΣΧΝ
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΟΤ Γ.ΝΔΑΠΟΛΖ
ΤΚΔΧΝ. ΣΖΛ : 2313313172
12/2/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΓΗΑ ΟΛΗΚΔ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΗΚΔ. ΣΖΛ : 2413
504379
15/2/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ 1/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΘΔΖ Δ ΔΡΓΟΛΑΒΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ
ΥΧΡΧΝ ΣΟΤ 421 ΓΝΔ. ΣΖΛ: 2310 381080
16/2/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ. 2015-020/
ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ ΑΗΜΑΣΟ. ΣΖΛ :
2313304464-3
20/2/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ.29 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ( ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΑ
ΓΑΝΣΗΑ ) ΣΖΛ : 210 - 3483163
24/2/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ 13052/2 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΑΗΓ ( ΑΦΑΛΔΗΑ ΗΟΠΔΓΧΝ ΓΗΑΒΑΔΧΝ) ΣΖΛ :
210- 5297229
24/2/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ. 14043 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΛΧΓΗΟΤ ΔΝΔΡΓΔΗΑ. ΣΖΛ: 210 - 5297229
27/2/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ. 1/ 2015 ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΝΧΠΟΤ ΚΡΔΑΣΟ. ΣΖΛ : 2310 242464 – 779111 - 779336
6/3/2015 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΚΑΤΗΜΧΝ (ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΘΔΡΜΑΝΖ – ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΒΔΝΕΗΝΖ
ΑΜΟΛΤΒΓΖ) ΣΖΛ: 2310 243896
9/3/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ 1/2015 ΓΖΜΟΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΔΘΝΖ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΦΖΦΗΟΠΟΗΖΖ ΗΣΟΡΗΚΟΤ
ΑΡΥΔΗΟΤ. ΣΖΛ : 2741361835-503
11/3/2015 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
«ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΑΗ ΑΠΟΣΑΓΜΑΣΑ» ΣΖΛ: 23210 94290
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11/3/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ. 01 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ – ΔΠΗΓΔΜΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΣΖΛ :
210-3483163

28

12/3/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ 396/2015 ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΔΚΠΟΗΖΖ ΤΛΗΚΧΝ ΜΟΤΔΗΑΚΟ ΟΠΛΗΜΟ, ΣΔΥΝΗΚΑ ΓΔΛΣΗΑ,
ΠΟΔ
ΤΠΝΟΑΚΟΗ,
ΓΗΑΦΟΡΑ
ΜΔΣΑΛΛΑ,ΤΛΗΚΑ
ΔΜ-ΤΠ
ΚΑΗ
ΑΛΛΑ.ΣΖΛ:210 8194646
13/3/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΘΔΖ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΔ ΣΗΣΛΟ «ΠΑΡΟΥΖ
ΑΦΑΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΛΤΦΔΧΝ ΣΖ ΚΗΝΖΣΖ ΚΑΗ ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΣΟΤ Γ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ»
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ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
«ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ»
ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ ΤΚΔΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ – ΓΔΝΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ «
ΚΟΤΣΛΗΜΠΑΝΔΗΟ & ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΔΗΟ»
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΓΗΟ ΠΑΤΛΟ

ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ « ΘΖΔΑ»
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ
ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ
ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ
ε
1 ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΚΑΣΑΓΡΟΜΧΝ –
ΑΛΔΞΗΠΣΧΣΗΣΧΝ « ΔΛ ΑΛΑΜΔΨΝ»
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝ/ΚΖ
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΔΡΡΧΝ
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ « ΘΖΔΑ»
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ
ΔΚΠΗΟΗΖΔΧ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

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.

