Αύγνπζηνο 2016

Πξνδεκνζίεπζε Δληαίαο Γξάζεο Κξαηηθώλ
Δληζρύζεωλ «ΔΡΔΤΝΩ – ΓΖΜΗΟΤΡΓΩ – ΚΑΗΝΟΣΟΜΩ»
Βαζηθφο ζηφρνο ηεο εληαίαο δξάζεο «Δξεπλώ – Γεκηνπξγώ –
Καηλνηνκώ» είλαη ε ζχλδεζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο
κε
ηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα
θαη
ε
ελίζρπζε
ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο,
ηεο
παξαγσγηθφηεηαο
θαη
ηεο
εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο δηεζλείο αγνξέο, κε
ζθνπφ
ηε
κεηάβαζε
ζηελ
πνηνηηθή
θαηλνηφκα
επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ αχμεζε ηεο εγρψξηαο πξνζηηζέκελεο
αμίαο. Η δξάζε απηή έρεη σο ζθνπφ ηελ άκεζε θαη
απνηειεζκαηηθή δηνρέηεπζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ γηα ηελ
πξνψζεζε εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ εθαξκνγή
θαηλνηνκηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηδηαίηεξα ζηηο κηθξνκεζαίεο
επηρεηξήζεηο κέζσ κίαο ζεηξάο παξεκβάζεσλ. ηόρνη ηεο
δξάζεο: Οηθνλνκηθή αλάπηπμε βαζηζκέλε ζηε γλψζε θαη ηε
βηψζηκε εμεηδίθεπζε, Δλζσκάησζε ηεο λέαο γλψζεο θαη ηεο
θαηλνηνκίαο ζηα ππάξρνληα αιιά θαη ζε λέα πξντφληα,
ππεξεζίεο, παξαγσγηθά ζπζηήκαηα θαη αιπζίδεο αμίαο,
χλδεζε ηεο αθαδεκατθήο έξεπλαο κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο
θαη ηελ νηθνλνκία. Πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ
ηεο δξάζεο είλαη ε επηθέληξσζε ησλ πφξσλ θαη ησλ
πξνζπαζεηψλ
ζε
επηιεγκέλνπο
ηνκείο
νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο θαη ζε πεδία παξέκβαζεο, φπνπ αληρλεχεηαη
δπλακηθφ επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη εξεπλεηηθήο αξηζηείαο
ζχκθσλα κε ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο γηα
έμππλε εμεηδίθεπζε (ζηξαηεγηθή RIS3), ζε εζληθφ θαζψο θαη ζε
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, κε ζθνπφ ηνλ εθζπγρξνληζκφ, ηε
δηαθνξνπνίεζε θαη ηελ εθκεηάιιεπζε λέσλ επθαηξηψλ ζηελ
ειιεληθή νηθνλνκία. Η Γξάζε απνζθνπεί ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
αλαγθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ππφινηπσλ θνξέσλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην νηθνζχζηεκα ηεο έξεπλαο θαη
θαηλνηνκίαο, θαιχπηνληαο ην κέγηζην δπλαηφ θάζκα ησλ
δπλεηηθψλ Γηθαηνχρσλ. Οη εληζρπφκελεο επηρεηξήζεηο είλαη
δπλαηφλ λα θαηαηάζζνληαη ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο κε βάζε ην
κέγεζφο ηνπο (κηθξέο, κεζαίεο, κεγάιεο). Οη πξνηάζεηο πνπ ζα
εληζρπζνχλ ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη
είηε απφ κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο, είηε απφ νκάδεο
επηρεηξήζεσλ, είηε απφ ζπκπξάμεηο επηρεηξήζεσλ κε
εξεπλεηηθνχο νξγαληζκνχο. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεδίσλ
ηνπο, νη δπλεηηθνί Γηθαηνχρνη κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ην
θαηάιιειν γηα ηελ πεξίπησζή ηνπο κίγκα ελεξγεηψλ,
αμηνπνηψληαο έλα επξχ θάζκα εληζρπφκελσλ δαπαλψλ απφ ηηο
αθφινπζεο θαηεγνξίεο:
Κιαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (π.ρ. βαζηθή
έξεπλα, βηνκεραληθή έξεπλα, πεηξακαηηθή αλάπηπμε, κειέηεο
ζθνπηκφηεηαο). Γξάζεηο πξνψζεζεο ηεο θαηλνηνκίαο (π.ρ.
απφθηεζε/ επηθχξσζε/ πξνζηαζία δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο,
απφζπαζε πξνζσπηθνχ απφ νξγαληζκνχο έξεπλαο θαη
δηάδνζεο γλψζεσλ). Τπνζηεξηθηηθέο ελέξγεηεο (π.ρ. ζπκκεηνρή
ζε εκπνξηθέο εθζέζεηο, ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο).
Αλαιπηηθή πξφζθιεζε ηεο Γξάζεο κπνξείηε λα βξείηε ζην
δηθηπαθφ ζχλδεζκν : http://www.eyde-etak.gr.
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ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ
ε
πκκεηνρή Β.Δ.Θ. ζηελ 81 Γηεζλή Έθζεζε
Θεζζαινλίθεο
Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο ζα ζπκκεηέρεη
ε
ζηελ 81
Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί απφ 10 έωο 18 επηεκβξίνπ 2016,
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:
1.Σεο εμαηξεηηθήο εθπηωηηθήο ηηκήο 80€/κ2 πιένλ ΦΠΑ,
αληί γηα 129€/κ2 πιένλ ΦΠΑ, ηηκή ηηκνθαηαιφγνπ ζε stand κε
ην βαζηθφ εμνπιηζκφ, αιιά θαη ηεο επηδόηεζεο ηνπ 50%
ελόο stand έωο 12 ηεηξαγωληθώλ κέηξωλ [πνπ ζα δηαζέηεη
ην βαζηθφ εμνπιηζκφ] απφ ην Δπηκειεηήξην,
Ή 2.Σεο εμαηξεηηθήο εθπηωηηθήο ηηκήο 63€/κ2 πιένλ ΦΠΑ,
αληί 110€/κ2 πιένλ ΦΠΑ, ηηκή ηηκνθαηαιφγνπ ζε stand ρσξίο
εμνπιηζκφ, αιιά θαη ηεο επηδόηεζεο ηνπ 50% stand έωο
16 ηεηξαγωληθώλ κέηξωλ
(ίρλνπο εδάθνπο, ρσξίο
εμνπιηζκφ) απφ ην Δπηκειεηήξην.ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα
ζπκκεηέρνπλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δηαζέηνπλ ηα πξντφληα
ηνπο πξνο πψιεζε ζην ρψξν ηεο έθζεζεο κε ηελ
πξνυπφζεζε λα ηεξήζνπλ φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ
λφκν θαη ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηεο ΓΔΘ πξνυπνζέζεηο.
Πξνϋπνζέζεηο 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 πξνηεξαηόηεηαο,
είλαη:
 ε επηρείξεζε λα είλαη κέινο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ
 λα έρεη εμνθιεζεί ε ζπλδξνκή ηνπ έηνπο 2016
 λα ζπκπιεξσζεί ε δήισζε ζπκκεηνρήο ζην Β.Δ.Θ.
 λα γίλεη θαηάζεζε ζε ινγαξηαζκφ ηεο
ΓΔΘHELEXPO A.E. 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
απνδεηθηηθό
πξνηεξαηόηεηαο
ζπκκεηνρήο]
 λα απνζηαιεί ζπκπιεξσκέλν ζηε ΓΔΘ-HELEXPO
ην έληππν εθζεκάησλ, γηα ηε ζσζηή εγγξαθή ηεο
επηρείξεζεο ζηνλ ειεθηξνληθφ θαηάινγν ηεο
Έθζεζεο.
εκεηψλνπκε φηη ην ΒΔΘ ζα επηδνηήζεη ηηο πξώηεο
ζαξάληα (40) επηρεηξήζεηο-κέιε ηνπ πνπ ζα δειώζνπλ
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, 26 Απγνύζηνπ 2016.

Έξρνληαη ηα Κέληξα Δλεκέξωζεο δαλεηνιεπηώλ γηα ηα
«θόθθηλα δάλεηα»
ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Μεηαξξχζκηζε Γεκφζηνπ Σνκέα
2014-2020» εληάρζεθε ε πξάμε «Παξνρή ππεξεζηψλ
ππνζηήξημεο ζην ππνπξγείν Οηθνλνκίαο Αλάπηπμεο θαη
Σoπξηζκνχ γηα ηελ νξγάλσζε θαη έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ
Κέληξσλ Δλεκέξσζεο Γαλεηνιεπηψλ». Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ,
γηα ηηο πεξηθέξεηεο φιεο ηεο ρψξαο, απνηειεί ε ππνζηήξημε ηνπ
ππνπξγείνπ Οηθνλνκίαο Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ «θφθθηλσλ δαλείσλ», κέζσ ηεο παξνρήο
ππεξεζηψλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πξνηχπνπ νξγάλσζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Δλεκέξσζεο Γαλεηνιεπηψλ (ΚΔΓ) σο
πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Γηαρείξηζεο
Ιδησηηθνχ
Υξένπο
(ΔΓΓΙΥ).

Κωδηθνπνίεζε Γεζκεπηηθώλ Γαζκνινγηθώλ Πιεξνθνξηώλ
Η Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ καο γλσξίδεη φηη έρεη αλαξηεζεί ζηε δηαδηθηπαθή
πχιε ηεο Σεισλεηαθήο Τπεξεζίαο, θσδηθνπνηεκέλνο πίλαθαο κε
ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ φισλ ησλ
Γεζκεπηηθψλ Γαζκνινγηθψλ Πιεξνθνξηψλ πνπ έρεη εθδψζεη
θαηά ηα έηε 2010-2015, αλά θσδηθφ εκπνξεχκαηνο, ν νπνίνο ζα
επηθαηξνπνηείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο site:
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?serid=10
382270&adreseeID=10001980 .

Κωδηθνπνίεζε Καλνληζκώλ Γαζκνινγηθήο Καηάηαμεο-Κεθ.
1-66
Η Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ καο γλσξίδεη φηη έρνπλ αλαξηεζεί ζηε δηαδηθηπαθή
πχιε ηεο Σεισλεηαθήο Τπεξεζίαο, θσδηθνπνηεκέλνη πίλαθεο κε
ζπλνπηηθή θαηαγξαθή αλά θσδηθφ εκπνξεχκαηνο φισλ ησλ
θαλνληζκψλ θαηάηαμεο ηεο Δ. Δπηηξνπήο πνπ βξίζθνληαη ζε
ηζρχ, νη νπνίνη ζα επηθαηξνπνηνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα. Δηδηθφηεξα έρνπλ αλαξηεζεί δχν πίλαθεο, έλαο γηα
ηα θεθάιαηα 1 έσο 38 θαη έλαο γηα ηα θεθάιαηα 39 έσο 66 ηνπ
Γαζκνινγίνπ. Θα αθνινπζήζεη κε λεφηεξε αλάξηεζε ν
ηειεπηαίνο πίλαθαο θσδηθνπνίεζεο θαλνληζκψλ θαηάηαμεο, γηα
ηα θεθάιαηα 67 έσο 97.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο site:
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?serid=1
0358696&adreseeID=10026938

ROIEDU 16-25: Έλα πξόγξακκα-εξγαιείν ζηα ρέξηα ηωλ
λέωλ
Η hyphen SA θαη ν εθπαηδεπηηθφο θνξέαο the Ariston project,
επηζπκψληαο λα παξέρνπλ ζηνπο λένπο πνπ νινθιεξψλνπλ ηε
βαζηθή ηνπο εθπαίδεπζε φια ηα εθφδηα, γηα λα είλαη έηνηκνη ηφζν
γηα ηνλ εξγαζηαθφ ζηίβν ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, φζν θαη
γηα ηελ θνίηεζε ηνπο ζηα ειιεληθά θαη μέλα παλεπηζηήκηα,
δεκηνχξγεζαλ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ROIEDU 16-25. Η
ζπκκεηνρή ζην δηάξθεηαο ηξηψλ κελψλ ζεκηλάξην δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα γλσξίζνπλ πξαθηηθέο
δηαρείξηζεο ηεο αγνξάο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο
πνξηνθφιην, καζαίλνληαο παξάιιεια πψο λα πξαγκαηνπνηνχλ
κηα επηηπρεκέλε ζπλέληεπμε γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην
παλεπηζηήκην ή γηα λα ζπζηεζνχλ ζηνπο κειινληηθνχο
εξγνδφηεο ηνπο νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.:+302310888125, fax:
+302310887208,
email:
info@hyphensa.com,
site:
www.hyphensa.com .

Εήηεζε ζπλεξγαζίαο από ην Ηζξαήι
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΔΞ (www.agora.mfa.gr) έρεη
αλαξηεζεί πξνθήξπμε ηνπ Ιζξαήι κε ηελ νπνία απεπζχλεηαη
ζε αιινδαπέο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο νη νπνίεο
ελδηαθέξνληαη γηα αλάζεζε κεγάισλ νηθηζηηθψλ θαη
θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ ζηε ρψξα απηή.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site: http://www.moch.gov.il

Γηεζλείο Γηαγωληζκνί
ΚΤΠΡΟ
Σν Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηελ Κχπξν
απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν κε πξνθεξχμεηο θξαηηθψλ
δηαγσληζκψλ πνπ αθνξνχλ:
1.Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη δεθαεηή ζπληήξεζε ηξηψλ (3)
Απαγσγψλ Αεξίσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ιζηνπαζνινγηθνχ
Σκήκαηνο ηνπ Γ.Ν.Λεπθσζίαο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
http://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfT
WS.do?resourceld=1673667
2.Πξνζθνξά γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο
ηερλεηψλ ιηκλψλ θαη ζηληξηβαληψλ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
http://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfT
WS.do?resourceld=1673831
3.Γεκνηηθφ ρνιείν Παισδίαο Λεκεζνχ (Αλέγεξζε) –
Ηιεθηξνινγηθέο Δγθαηαζηάζεηο (Σ.Τ. 63/2016).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
http://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfT
WS.do?resourceld=1674624
4.Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη 7εηή ζπληήξεζε ηξηψλ (3)
Αθηηλνδηαγλσζηηθψλ πζηεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
Σκήκαηνο Σεισλείσλ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
http://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfT
WS.do?resourceld=1674676
5.Πξνκήζεηα εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο
θιεηζηνχ θπθιψκαηνο παξαθνινχζεζεο ζην Κππξηαθφ
Μνπζείν.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
http://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfT
WS.do?resourceld=1674889
6.Γηαγσληζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα αλαιψζηκσλ γηα
Οπξεηεξνζθνπήζεηο κε LASER γηα ηηο αλάγθεο ηεο
Οπξνινγηθήο Κιηληθήο ηνπ Γ.Ν.Λεπθσζίαο .Τ. 33/16.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
http://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfT
WS.do?resourceld=1675465
7.Πξνζθνξά γηα ηελ Αλαβάζκηζε ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ
πληνληζκνχ (EUROSUR) ηεο Ληκεληθήο θαη Ναπηηθήο
Αζηπλνκίαο γηα ηελ πξνκήζεηα Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ
θαη ελφο ζπζηήκαηνο VideoWall κε ηελ αθφινπζε πεξηγξαθή
'' Πξνζθνξά γηα ηελ Αλαβάζκηζε ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ
πληνληζκνχ (EUROSUR) ηεο Ληκεληθήο θαη Ναπηηθήο
Αζηπλνκίαο σο αθνινχζσο:
Καηεγνξία Α: Η πξνκήζεηα Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ
θαζψο θαη ησλ ππεξεζηψλ εγθαηάζηαζεο, ελεξγνπνίεζεο,
παξακεηξνπνίεζεο- ξχζκηζεο θαη εθπαίδεπζεο ζηε ρξήζε
Καηεγνξία Β: Η πξνκήζεηα πζηήκαηνο (VideoWall), θαζψο
θαη ησλ ππεξεζηψλ εγθαηάζηαζεο, ελεξγνπνίεζεο,
παξακεηξνπνίεζεο- ξχζκηζεο θαη εθπαίδεπζεο ζηε ρξήζε''.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
http://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfT
WS.do?resourceld=1676278
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε
κε ην Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηε Λεπθσζία ηει.:
+35722672219/ 22672604,
θαμ: +35722672703 θαη ζην
email: ecocom-nicosia@mfa.gr.

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
ε

32 ΔΜΠΟΡΟ-ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ & ΓΔΩΡΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΤΣ.
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
Πόιε:Κνίια, Κνδάλε (Δγθαηαζηάζεηο Δπηκειεηεξίνπ,
Δθζεζηαθφ θέληξν)
Ζκεξνκελία:21-26 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: εκπνξν-βηνηερληθά θαη γεσξγηθά πξντφληα,
απηνθίλεηα, είδε εμνπιηζκνχ, κεραλήκαηα θιπ.
Πιεξνθνξίεο:
ηει.:
2461045980-3,45978,θαμ:
2461045977,
e-mail:info@ekthesiako.gr,
site:
www.ekthesiako.gr
ΔΚΘΔΖSUPER MARKET – MINI MARKET &ΠΔΡΗΠΣΔΡΟ
2016
Πόιε: MetropolitanExpo, Αζήλα
Ζκεξνκελία:30 επηεκβξίνπ – 2 Οθησβξίνπ 2016
Δθζέκαηα:ηξφθηκα, γαιαθηνθνκηθά/ηπξνθνκηθά,
παξαδνζηαθά πξντφληα, πνηά-αλαςπθηηθά, δαραξψδε,
πξντφληα επξείαο θαηαλάισζεο, θαπληθά, πξντφληα
ηδησηηθήο εηηθέηαο, ζπζηήκαηα θαη ιχζεηο πιεξνθνξηθήο,
ηειεπηθνηλσλίεο, ηχπνο, θ.α.
Πιεξνθνξίεο:ηει.:2111801801, email: svrettos@rota.gr ,
site: http://www.supermarket-minimarketperiptero.gr,www.rota.gr.
7ε ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΔΚΘΔΖ «ΚΟΡΗΝΘΗΑ 2016»
Πόιε : Κφξηλζνο
Ζκεξνκελία :5-10 Οθησβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: γεληθή έθζεζε
Πιεξνθνξίεο: ηει: 2741024464, email: info@korinthcc.gr,
site: www.korinthiacc.gr.

Γηεζλείο Γηαγωληζκνί
ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ
Σν Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε φθηα
απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν κε πξνθεξχμεηο θξαηηθψλ
δηαγσληζκψλ πνπ αθνξνχλ:
1.Αλαβάζκηζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηεξίσλ θαηνηθηψλ
ζηελ επηθξάηεηα ηνπ Γήκνπ φθηαο (πεξηνρή Izgrev), ζην πιαίζην
ηνπ «Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθφηεηαο»
Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 07/09/2016 -17:00
Πιεξνθνξίεο : +35929701012, info@so-izgrev.bg
2.Αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε ζε πεξίπησζε πξνβιεκάησλ
πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο (OBHC [SAP])
Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 01/09/2016 -15:45
Πιεξνθνξίεο :+359291451961, http://www.bnb.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.
ΑΟΤΓΗΚΖ ΑΡΑΒΗΑ - ΣΕΔΝΣΑ
Σo Γεληθφ Πξνμελείν ηεο Διιάδαο ζηε Σδέληα απέζηεηιε
ελεκεξσηηθφ δειηίν γηα δηεζλείο κεηνδνηηθνχο δηαγσληζκνχο ζηε
ανπδηθή Αξαβία, ην νπνίν αθνξά:
Γηαγσληζκφο γηα εηδηθέο δπλάκεηο αζθαιείαο θαη ζπληήξεζεο γηα
εθπαηδεπηηθέο ζπζθεπέο θαη εξγαιεία γηα ειεθηξνληθά γπξίζκαηα.
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 01/10/2016.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε
ην Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηε Σδέληα ηει.:
00966126690824, email: ecocom-jeddah@mfa.gr.

Γηεζλείο Δθζέζεηο
NATIONAL FRANCHISE AND BUSINESS
OPPORTUNITIES SHOW
Πόιε: Σνξφλην, Καλαδάο
Ζκεξνκελία: 10-11επηεκβξίνηπ 2016
Δθζέκαηα: Γηθαηνρξεζία
Πιεξνθνξίεο:http://www.franchiseshowinfo.com/torontoseptember-show/visitor , info@chfa.ca
HONG KONG JEWELRY & GEM FAIR
Πόιε : Hong Kong
Ζκεξνκελία: 13 - 17 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: θνζκήκαηα, πνιχηηκνη ιίζνη
Πιεξνθνξίεο: Tel : +852- 2516 1677/2585
6179Fax: +852-3749 7319E-mail : salesjgf-hk@ubm.com
STYLISH HOME OBJECTS & TABLE WARE 2016
Πόιε: Μφζρα, Ρσζία
Ζκεξνκελία: 13-15 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: είδε νηθηαθήο ρξήζεο θαη αμεζνπάξ ζπηηηνχ
Πιεξνθνξίεο:+7(495)363-50-32/33
MEDICARE ERBIL
Πόιε: Βαγδάηε, Ιξάθ
Ζκεξνκελία: 13-15 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: εμνπιηζκφο λνζνθνκείσλ, θιηληθψλ θαη άιισλ
ππνδνκψλ πγείαο
Πιεξνθνξίεο: ηει.: +964662645511, email:
info@ifpiraq.com , site:
www.iraqmedicare.com/Erbil/home.php
th

THE 19 MOSCOW INTERNATIONAL OPTICAL FAIR
(MIOF) 2016
Πόιε: Μφζρα, Ρσζία
Ζκεξνκελία: 13-16 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: νπηηθά
Πιεξνθνξίεο:Phone/fax: +7 (495) 983-06-78, Email: begunova@crocus-off.ru.

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
Β8 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
Η Β8 Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ απέζηεηιε ην
κεληαίν ελεκεξσηηθφ δειηίν επηρεηξεκαηηθήο πιεξνθφξεζεο
«Γλνπο Πξάηηε» (Σεχρνο Νν 10) γηα ηνλ Ινχλην – Ινχιην 2016.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηθνηλσλνχλ κε : ηει: 210 3682766, θαμ: 210 3682771, e-mail:
b08@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr
ΣΕΔΝΣΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ ππνζέζεσλ ηνπ
πξνμελείνπ ηεο Διιάδαο ζηε Σδέληα απέζηεηιε έγγξαθν κε
ζέκα: «Πξφζθαηεο εμειίμεηο νηθνλνκίαο ανπδηθήο Αξαβίαο,
Οκάλ θαη Τεκέλεο – Μαθξννηθνλνκηθνί Γείθηεο θαη Γηκεξέο
Δμσηεξηθφ Δκπφξην Διιάδνο κε ανπδηθή Αξαβία, Οκάλ θαη
Τεκέλε».
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηθνηλσλνχλ κε: e-mail: ecocom-jeddah@mfa.gr, λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηε Σδέληα (www.agora.mfa.gr) ή ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΒΔΘ
www.veth.gov.gr
ΣΤΝΖΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηελ Σχληδα, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ
έγγξαθν κε ζέκα «Έξγα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ Δ.Δ., θαη
ηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ., ηελ Διβεηία, ηελ Ιαπσλία, ηελ Κνξέα
θαη αλαπηπμηαθέο Σξάπεδεο γηα ην πεξηβάιινλ (ηειεπηαία
ελεκέξσζε 15.7.2016)».
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.gr
ή
ηελ
ηζηνζειίδα
ηνπ
ΒΔΘ
www.veth.gov.gr.

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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29/08/2016 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ
«ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΗ
ΜΔΣΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ».
ΣΗΛ.: 2103483161
29/08/2016 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «45.000 ΣΔΜ. ΦΑΝΔΛΧΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΓΑΟΤ
ΚΟΝΣΟΜΑΝΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ ΑΝΑΓΚΧΝ ΝΔΟΤΛΛΔΚΣΧΝ
ΟΠΛΙΣΧΝ ΔΣΟΤ 2017». ΣΗΛ.: 210 3483161
29/08/2016 1ν ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ-ΔΠΙΓΔΜΙΚΟΤ
ΤΛΙΚΟΤ (ΙΑΣΡΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ) ΣΟΤ ΓΔΔΘΑ ΔΣΧΝ 2014-17». ΣΗΛ: 210
3483161
29/08/2016 2ν ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ-ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ
ΤΛΙΚΟΤ (ΔΜΒΟΛΙΑ) ΣΟΤ ΓΔΔΘΑ ΔΣΧΝ 2015-18». ΣΗΛ.: 210 3483161
29/08/2016 2ν ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ
ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΤΛΙΚΟΤ ( ΦΑΡΜΑΚΟ ΓΙΑ ΣΟ ΚΑΡΓΙΑΓΓΔΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ) ΣΟΤ ΓΔΔΘΑ
2014-17». ΣΗΛ.: 210 3483161
29/08/2016 3ν ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ
ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΤΛΙΚΟΤ ( ΑΝΘΡΧΠΙΝΗ ΑΛΒΟΤΜΙΝΗ) ΣΟΤ ΓΔΔΘΑ 2014-17». ΣΗΛ.:
2103483161
29/08/2016 2ν ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ
ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΤΛΙΚΟΤ ( ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΔΧΝ ΓΔΡΜΑΣΟ) ΣΟΤ ΓΔΔΘΑ 2014-17».
ΣΗΛ.: 210 3483161
29/08/2016 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ «ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΗ
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ( ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΒΔΠΑΝΑΠΑΣΡΙΜΟΤ)».
ΣΗΛ.: 210 3483161
29/08/2016 ΑΝΟΙΥΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ
ΣΗ ΤΝΑΦΗ ΤΜΦΧΝΙΑ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΔΡΓΟΛΑΒΟΤ(Ι.Φ)
ΠΑΡΟΥΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΣΑ ΤΠΗΡΔΙΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ-EASA (EUROPEAN AVIATION SAFETY
AGENCY) ΜΔ ΚΟΠΟ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΠΣΤΥΙΟΤ
ΑΔΡΟΚΑΦΧΝ
ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ
ΑΔΡΟΜΔΣΑΦΟΡΧΝ
CPL(IR/ME/MCC)
MEATPLTHEORYCREDIT (ATPLFROZENΔ ΔΝΝΔΑ ΣΔΛΔΥΗ ΣΟΤ ΠΝ).
ΣΗΛ.: 210 6551691
29/08/2016 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ Δ ΔΡΓΟΛΑΒΟ
ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΟΤ 424 ΓΝΔ, ΓΙΑ 30
ΗΜΔΡΔ ΑΠΟ 07/09/2016-06/10/2016. ΣΗΛ.: 2310-381080
29/08/2016 ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ». ΣΗΛ.: 2310 381080
30/08/2016 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΥΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ ΑΙΓ. ΣΗΛ.: 2105297229

ΑΝΧΣΑΣΗ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΡΑΣΟΤ «ΘΗΔΑ»
ΑΝΧΣΑΣΗ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΡΑΣΟΤ «ΘΗΔΑ»

ΑΝΧΣΑΣΗ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΡΑΣΟΤ « ΘΗΔΑ»

ΑΝΧΣΑΣΗ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΡΑΣΟΤ «ΘΗΔΑ»
ΑΝΧΣΑΣΗ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΡΑΣΟΤ «ΘΗΔΑ»

ΑΝΧΣΑΣΗ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΡΑΣΟΤ « ΘΗΔΑ»

ΑΝΧΣΑΣΗ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΡΑΣΟΤ «ΘΗΔΑ»

ΑΝΧΣΑΣΗ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ
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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.

