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ε

Γπλακηθή παξνπζία ηνπ ΒΔΘ ζηελ 81 ΓΔΘ
Μήλπκα αηζηνδνμίαο, κε δπλακηθή παξνπζία, παξά ηηο
αληημνφηεηεο, δίλνπλ επηρεηξήζεηο – κέιε ηνπ Βηνηερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο, ζπκκεηέρνληαο ζηελ 81ε ΓΔΘ
πνπ αλνίγεη ηελ απιαία ηεο ζηηο 10 επηεκβξίνπ.
Σν ΒΔΘ, ζπλεπέο ζην θζηλνπσξηλφ ξαληεβνχ κε ηελ Γηεζλή
Έθζεζε Θεζζαινλίθεο, απνηειεί ην „φρεκα‟ γηα ηελ αλάπηπμε
εμσζηξέθεηαο 16 επηρεηξήζεσλ - κειψλ ηνπ πνπ ιακβάλνπλ
κέξνο ζηε θεηηλή δηνξγάλσζε.
Σν Δπηκειεηήξην, αθνινπζψληαο ηελ πάγηα πνιηηηθή γηα
ελίζρπζε ησλ κειψλ ηνπ ζην πιαίζην ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο
ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, δίλεη ην παξψλ θαη ζηε θεηηλή δηνξγάλσζε
κε επηρεηξήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ζεκαληηθνχο θιάδνπο ηεο
νηθνλνκίαο.
Οη επηρεηξήζεηο κεηαμχ άιισλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ηνπο ρψξνπο
ηεο έθδνζεο βηβιίσλ, ηεο εγθαηάζηαζεο αλειθπζηήξσλ, ηεο
θαηαζθεπήο επίπισλ, ηεο αλάπηπμεο δηαδξαζηηθψλ πνιπκέζσλ,
ηεο
επεμεξγαζίαο
ζηδήξνπ,
ησλ
ζεξκνυδξαπιηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ, ηεο κεηαπνίεζεο- εκπνξίαο αγξνηηθψλ
πξντφλησλ θ.α.
Οη ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο, πνπ επηδνηήζεθαλ απφ ην
επηκειεηήξην γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 81ε ΓΔΘ,
θηινμελνχληαη ζην πεξίπηεξν 13 ζε έλα ρψξν 350 η.κ.
«Σν ΒΔΘ ζηεξίδεη δηαρξνληθά ην ζεζκφ ηεο ΓΔΘ. Παξά ηνπο
δχζθνινπο θαηξνχο πνπ αληηκεησπίδνπκε, ε κηθξνκεζαία
επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα δελ ζηακαηά λα ηνικά θαη λα επηκέλεη,
άιισζηε απηή είλαη πνπ ζα ηξαβήμεη θαη πάιη ην θάξν ηεο
αλάπηπμεο» επηζεκαίλεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ, Παλαγηψηεο
Παπαδφπνπινο ππνγξακκίδνληαο φηη απηφ πνπ έρεη αλάγθε ν
επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο δελ είλαη ηα κεγάια ιφγηα θαη ε
αλαβιεηηθφηεηα αιιά ε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ
επαλεθθίλεζε
ηεο
νηθνλνκίαο
θαη
ηεο παξαγσγηθήο
αλαζπγθξφηεζεο.
Σν „πεξίπηεξν‟ ηνπ ΒΔΘ, ζα παξακείλεη αλνηρηφ γηα ην θνηλφ ηηο
ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο 81εο ΓΔΘ, δειαδή, ηηο θαζεκεξηλέο απφ
ηηο 16.00 έσο ηηο 22.00 θαη ηα αββαηνθχξηαθα απφ ηηο 10.00
έσο ηηο 22.00 ην βξάδπ.

Δλεκέξωζε γηα ην πιαίζην ηνπ λένπ Αλαπηπμηαθνύ Νόκνπ
4399/2016
Ζ Τθππνπξγφο Δζσηεξηθψλ & Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο
Μαξία Κφιιηα – Σζαξνπρά αλαθνίλσζε ηελ δηνξγάλσζε ηεο
εθδήισζεο κε ζέκα: «Δλεκέξσζε γηα ην πιαίζην ηνπ λένπ
Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ 4399/2016» ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ηελ Κπξηαθή 11 επηεκβξίνπ 2016 θαη ψξα 19:00 ζην
ζπλεδξηαθφ θέληξν Νηθφιανο Γεξκαλφο ζην Πεξίπηεξν 8 ηεο
νο
ΓΔΘ – HELEXPO (2 φξνθνο, αίζνπζα C).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.:2310379401-4, email:
minister@mathra.gr .
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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 email:
sme-industry@veth.gov.gr.

Δθδήιωζε κε Θέκα «ηα Βήκαηα ηνπ Δπηρεηξείλ»
Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο ζαο πξνζθαιεί ζηελ εθδήισζε κε
ζέκα «ΣΑ ΒΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΔΗΝ» πνπ δηνξγαλψλεη ζην
εο
πιαίζην ηεο 81
Γηεζλνχο Έθζεζεο Θεζζαινλίθεο, κε
θεληξηθφ Οκηιεηή ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη
Σνπξηζκνχ θ. Γηψξγν ηαζάθε. Ζ εθδήισζε ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Γεπηέξα 12/9/2016 θαη ψξα 18:00 ζην
Βειιίδεην πλεδξηαθφ Κέληξν,
Helexpo, Αίζνπζα 6
«Οιπκπηάο».
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: +30210333578,-2626 ,
θαμ: +302103332775 , email: minister.sec@mnec.gr .
Ηκεξίδα κε ηίηιν «Αιιαγέο ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε»
Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο
(πξψελ ΤΓΜΖΓ) ζαο πξνζθαιεί ζε εκεξίδα κε ηίηιν «Αιιαγέο
ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε» ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ
Κπξηαθή 11 επηεκβξίνπ 2016 ζηελ Αίζνπζα «Αηκίιηνο
Ρηάδεο» ζηηο 16:30 ζην θέληξν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΓΔΘ
HELEXPO.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 2131313506,508,590,565
θαμ: 2103641048, email: ypourgos@ydmed.gov.gr

Δκπνξηθόο ύιινγνο Θεζζαινλίθεο Αλνηρηά ηα
θαηαζηήκαηα ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο ηηο
δύν Κπξηαθέο ηεο ΓΔΘ 11 θαη 18/09/2016
Απφ ηηο 10 έσο ηηο 18 επηεκβξίνπ δηνξγαλψλεηαη ζηε
ε
Θεζζαινλίθε ε 81
ΓΔΘ, έλαο ζεζκφο άξξεθηα
ζπλδεδεκέλνο κε ηελ ηζηνξία ηεο πφιεο, ην θνξπθαίν γεγνλφο
γηα ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηεο
Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Βφξεηαο Διιάδαο. Ο Δκπνξηθφο
χιινγνο Θεζζαινλίθεο πξνθεηκέλνπ λα ηηκήζεη ην
κεγαιχηεξν εκπνξηθφ θαη νηθνλνκηθφ γεγνλφο νξφζεκν γηα
ηελ πφιε καο, πξνηείλεη ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα ηεο
πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο λα παξακείλνπλ αλνηρηά
ηηο δπν Κπξηαθέο ηεο ΓΔΘ 11 θαη 18 επηεκβξίνπ. Απνηειεί
ηελ επθαηξία γηα ηηο κηθξέο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ
εθπξνζσπεί ν χιινγνο , λα δψζνπλ, ηφζν ζηνπο
επηζθέπηεο φζν θαη ζηνπο θαηνίθνπο απηήο ηεο πφιεο, ηε
δπλαηφηεηα λα επσθειεζνχλ, ςσλίδνληαο κε ηηο θαιχηεξεο
ηηκέο απηέο ηηο δπν εκέξεο. Καινχληαη ηα θαηαζηήκαηα λα
δηνξγαλψζνπλ πάξηη ηηκψλ δίλνληαο κηα λφηα αηζηνδνμίαο θαη
δσληάληαο
ζηελ
αγνξά.
Ο
Δκπνξηθφο
χιινγνο
Θεζζαινλίθεο
επηζεκαίλεη
φηη
ε
ιεηηνπξγία
ησλ
θαηαζηεκάησλ θαηά ηηο δπν Κπξηαθέο ηεο ΓΔΘ, αθνξά κφλν
ηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο ζχκθσλα κε ηελ ΓΑΝ
ΜΔΘ νηθ.1897/24-10-2013 απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε
Μεηξνπνιηηηθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο θαη ζα πξέπεη λα
πιεξνχλ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο:
1. λα έρνπλ ζπλνιηθή επηθάλεηα εκβαδνχ, φπσο απηφ
αλαγξάθεηαη ζην ινγαξηαζκφ παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο
κέρξη δηαθφζηα πελήληα (250) ηεηξαγσληθά κέηξα
2.λα κελ αλήθνπλ ππφ νπνηαδήπνηε λνκηθή ζρέζε ζε
αιπζίδα θαηαζηεκάησλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ
ζπκβάζεσλ δηθαηφρξεζεο (franchise)
3. λα κελ ιεηηνπξγνχλ κε ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο ηχπνπ
''θαηάζηεκα εληφο θαηαζηήκαηνο '' (shops-in-a-shop) θαη λα
κελ βξίζθνληαη ζε εθπησηηθά θαηαζηήκαηα ( ''outlet'' ),
εκπνξηθά θέληξα ή εθπησηηθά ρσξηά. Πξνηεηλφκελν σξάξην
ιεηηνπξγίαο εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ ηηο δπν Κπξηαθέο ηεο
ΓΔΘ 11 & 18 επηεκβξίνπ 2016 : 11:00 – 18:00. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2310538790, θαμ:
2310538263,
email:
empsylth@otenet.gr
,
site:
www.tradesupport.gr/esth , www.agorabonus.gr .
Δθδειώζεηο ηνπ Διιελνηνπξθηθνύ Δπηκειεηεξίνπ
εο
Βνξείνπ Διιάδνο ζην πιαίζην ηεο 81 ΓΔΘ
Σν Διιελν-ηνπξθηθφ Δπηκειεηήξην Βνξείνπ Διιάδαο, κε
αθνξκή ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηε Γηεζλή Έθζεζε
Θεζζαινλίθεο δηνξγαλψλεη ηηο παξαθάησ εκεξίδεοπαξνπζηάζεηο:

Κπξηαθή 11/9, 19:00: Δπίζεκα εγθαίληα ηνπ
Πεξηπηέξνπ ηνπ (πεξίπηεξν 4)

Γεπηέξα 12/9, 18:00: «Σν θιίκα Σνπξηζκνχ ζηελ
Σνπξθία θαη νη Σνπξηζηηθέο ρέζεηο ΣνπξθίαοΔιιάδαο»

Σξίηε 13/9, 18:00: «Ζ νηθνλνκία, ην Δκπφξην, νη
Δπελδχζεηο θαη ην Σξαπεδηθφ χζηεκα ζηελ
Σνπξθία»

Σεηάξηε 14/9, 18:00: «Οη Μεηαθνξέο θαη νη
Τπεξεζίεο Δθνδηαζκνχ (logistics) κεηαμχ ΣνπξθίαοΔιιάδαο»

Πέκπηε 15/9, 18:00: «ν Μαξαζψληνο ηεο Gelibolu»
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 2310965070-73, θαμ:
2310965084, email: consulate.thessaloniki@mfa.gov.tr

Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή από ην ΔΒΔ ηεο Πεξηθέξεηαο
Οδεζζνύ ζην ΔΒΔΘ, ηελ Σξίηε 13/9/2016, ώξα 14:00
Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο καο
ελεκεξψλεη φηη ηελ Σξίηε 13 επηεκβξίνπ 2016 θαη ψξα 14:00.
ζα ππνδερηεί ζηελ Αίζνπζα εθδειψζεψλ ηνπ, ζην 2ν φξνθν,
Σζηκηζθή 29, 9κειή Οπθξαληθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή, ε
νπνία δηνξγαλψλεηαη απφ ην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ
Δπηκειεηήξην ηεο Πεξηθέξεηαο Οδεζζνχ, ζην πιαίζην ηεο
ε
επίζθεςήο ηεο ζηελ 81 Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο. Όζνη
ελδηαθέξνληαη λα κεηάζρνπλ ζηελ εθδήισζε, παξαθαινχληαη λα
ζπκπιεξψζνπλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα ην αληίζηνηρν Γειηίν
πκκεηνρήο θαη λα ην ζηείινπλ κε fax ζην ΔΒΔΘ, Fax: 2310370136 ή ζηα email: beni@ebeth.gr ή georgiou@ebeth.gr , κέρξη
ην κεζεκέξη ηεο 12/9/2016, ελψ γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
θαζψο θαη ην Γειηίν ηχπνπ κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην ηει.:
2310-370132 θαη ζην site: www.ebeth.gr
πκπιήξωζε δηαζαθήζεωλ εμαγωγήο: θαηάξγεζε –
αληηθαηάζηαζε θωδηθνύ 1710
Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ ζηα πιαίζηα ζπκπιήξσζεο ησλ δηαζαθήζεσλ
εμαγσγήο ζην χζηεκα ειέγρνπ Δμαγσγψλ- ECS ηνπ
κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ICISnet θαη κε ζθνπφ ηελ νξζή
δηαρείξηζε ησλ εζληθψλ πξφζζεησλ θσδηθψλ θαη ηελ απνθπγή
αιιεινεπηθαιχςεσλ, καο γλσξίδεη φηη, απφ 29/07/2016, ν
θσδηθφο 1710 (ΑΦΜ ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζε άιιν Κξάηνο
Μέινο εμαγσγέα) πνπ είρε δεκηνπξγεζεί γηα ζθνπνχο
εθαξκνγήο ηεο ΠΟΛ.1167/2013 θαηαξγείηαη. Γηα ηελ
νινθιήξσζε ηεο ζέζεο 44 ηεο δηαζάθεζεο εμαγσγήο κε ην
ΑΦΜ ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζε άιιν Κξάηνο Μέινο εμαγσγέα,
φπνπ απαηηείηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο,
εθεμήο, ζα ρξεζηκνπνηείηαη ν ηζρχνλ θσδηθφο 1734 κε ηελ ίδηα
πεξηγξαθή (ΑΦΜ εγθαηεζηεκέλνπ ζε άιιν Κξάηνο Μέινο
εμαγσγέα). Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο :Υ. Γεψξγα: ηει.:
2106987409,
θαμ:
2106987408,
email:
vatcustoms@2001.syzefxis.gov.gr
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ Πνζόζηωζε κε αύμνληα αξηζκό
090096 γηα εκπνξεύκαηα Ηλωκέλωλ Πνιηηεηώλ Ακεξηθήο
Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ χζηεξα απφ ελεκέξσζε απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε
TAXUD ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, καο γλσξίδεη φηη ζηελ
ιίζηα ησλ αξκφδησλ θνξέσλ γηα ηελ έθδνζε ησλ
πηζηνπνηεηηθψλ θαηαγσγήο γηα ηελ πνζφζησζε 090096 γηα
εκπνξεχκαηα
(παξαζθεπάζκαηα
δηαηξνθήο
πνπ
δελ
θαηνλνκάδνληαη νχηε πεξηιακβάλνληαη αιινχ) θαηαγσγήο
Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο, πνπ ππάγνληαη ζηνλ θσδηθφ
.Ο. 21069098, ηα νπνία πξνζθνκίδνληαη ζηηο ηεισλεηαθέο
αξρέο θαη αληαπνθξίλνληαη ζηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ
Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 2447/2015, πνπ έρεη
απνζηαιεί κε ην παξαπάλσ (α) ζρεηηθφ, πξνζηίζεληαη θαη νη
παξαθάησ θνξείο:
1.Northern Anne Arundel Country Chamber of Commerce, 7439
Baltimore, Annapolis Blvd, Glen Burnie, MD 21061
2.One Southern Indiana Chamber of Commerce, 4100
Charlestown Road, New Albany, IN 47150
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
2106987495/2106987477,
fr.taprantzi@2001.syzefxis.gov.gr

ηει/θαμ.:
email:

εκηλάξηα από ην Διιελν-θηλεδηθό Δκπνξηθό & Βηνκεραληθό Σνπξηζηηθό & Ναπηηιηαθό Δπηκειεηήξην
Σν Διιελν-θηλεδηθφ Δκπνξηθφ, Βηνκεραληθφ, Σνπξηζηηθφ & Ναπηηιηαθφ Δπηκειεηήξην καο ελεκεξψλεη φηη ζε ζπλεξγαζία κε ην θέληξν
Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο CONSULT Α.Δ. δηνξγαλψλεη Δπηδνηνχκελα εκηλάξηα Δξγαδνκέλσλ κε
αληηθείκελν «Πσιήζεηο –Marketing – Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε»: - Δκπφξην – Τπεξεζίεο – Μέζνδνη Πξνζέγγηζεο ηεο αγνξάο ηεο
Λ.Γ. Κίλαο, - Κηλεδηθή γιψζζα θαη εκπνξηθή νξνινγία, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΛΑΔΚ 1-25 ηνπ ΟΑΔΓ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: +302103629445, θαμ.: +302103629052, site.: www.chinese-chamber.gr

Έξεπλα θαη θαηλνηόκνο επηρεηξεκαηηθόηεηα: Η λέα
πξνζέγγηζε θαη ην ΔΠΑ 2014-2020

Maiden Edition Of The African Small and Medium Enterprises
(SME) Expo

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ην
Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ, ζην
πιαίζην ηεο 81εο Γηεζλνχο Έθζεζεο Θεζζαινλίθεο, ζαο
πξνζθαινχλ ην άββαην 10 επηεκβξίνπ 2016 θαη ψξα
16.00–17.30 ζηνλ θεληξηθφ ρψξν ηνπ Πεξηπηέξνπ 15 ζε
εθδήισζε
κε ζέκα
«Έξεπλα
θαη
θαηλνηόκνο
επηρεηξεκαηηθόηεηα: Η λέα πξνζέγγηζε θαη ην ΔΠΑ 20142020». Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: Σ: +302103332902,
email: depminister@mnec.gr .

H African Expo MME αλαθνίλσζε ηελ δηνξγάλσζε ηνπ δηεζλνχο
ζπλεδξίνπ γηα ηηο Αθξηθαληθέο Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο κε ηνλ
ηίηιν “Maiden Edition Of The African Small and Medium
Enterprises (SME) Expo” κε ζέκα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο
θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε (“SME For Sustainable Growth”), ην
νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 12-16 επηεκβξίνπ 2016 ζην
Λάγθνο ηεο Νηγεξίαο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: +2348059617156,
+2348029597791 email: ABDULLAHIKAOTE@YAHOO.COM,
site: www.africans@meexpo.com.

Φηιαλζξωπηθή Δθδήιωζε «Βνεζάκε ηνλ πλάλζξωπό
καο»
Φηιαλζξσπηθή εθδήισζε «Βνεζάκε ηνλ πλάλζξσπφ καο» ,
κία κνπζηθνρνξεπηηθή εθδήισζε ηεο κεγάιεο πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο, ε νπνία ζα δηεμαρζεί Γεπηέξα & Σξίηε 12 & 13
επηεκβξίνπ 2016, ζηηο 18:00 ζην Παιαί Νηε πνξ Γ.Δ.Θ. Ζ
εθδήισζε ηειεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο
Ακχλεο, ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ & ηνπ Τπνπξγείνπ
Μαθεδνλίαο Θξάθεο.Σα έζνδα ηεο εθδήισζεο ζα δηαηεζνχλ
γηα ηελ ζεξαπεία ηξηψλ παηδηψλ πνπ πάζρνπλ απφ
ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:
christosstaggos@gmail.com

th

5 AFW Aviation Development Conference
H Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηεο Athens Flying Week αλαθνίλσζε
ηελ δηνξγάλσζε ηνπ 5νπ Athens Flying Week Aviation
Development Conference πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σξίηε
13 επηεκβξίνπ 2016 ζην μελνδνρείν Μεγάιε Βξεηαλία
(αίζνπζα
Golden)
ζηηο
09:30.
Παξαθαινχληαη
νη
ελδηαθεξφκελνη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ θφξκα ζπκκεηνρήο θαη
λα ηελ απνζηείινπλ ζην email: s.tsomokou@tsomokos.gr ή
ζην θαμ: +302107295978. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:
ηει.: 210728900.

Νέεο Δηδηθόηεηεο ΙΔΚ Δπαλνκήο γηα ην ρεηκεξηλό Δμάκελν
2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Βνεζφο Φπζηθνζεξαπείαο
Δθπαηδεπηήο Τπνςήθησλ Οδεγψλ Απηνθηλήησλ θαη
Μνηνζηθιεηψλ
Ζρνιεςία
Ραδηνθσληθφο Παξαγσγφο
ηέιερνο Μεραλνγξαθεκέλνπ Λνγηζηεξίνπ –
Φνξνηερληθνχ Γξαθείνπ
Σερληθφο εγθαηαζηάζεσλ ςχμεο αεξηζκνχ θαη
θιηκαηηζκνχ
Σερληθφο Δθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο (πνιπκέζα/
web designer- developer/ video games)
Σερληθφο Σνπξηζηηθψλ Μνλάδσλ θαη ππεξεζηψλ
Φηινμελίαο (Τπεξεζία ππνδνρήο – ππεξεζία
νξφθσλ- εκπνξεπκαηνγλσζία)

Απφ ηε Γεπηέξα 5/9/2016 θαη ψξα 14:00 κέρξη ηε Γεπηέξα
12/9/2016 θαη ψξα 14:00 γίλεηαη ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ
αηηήζεσλ ησλ ππνςήθησλ πνπ ελδηαθέξνληαη λα εγγξαθνχλ
θαη κπνξνχλ λα δειψζνπλ κέρξη 4 επηινγέο (ΗΔΚ &
Δηδηθφηεηεο Παλειιαδηθά).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 2392044960-1, fax:
2392045477,
email:
iekepanom@gmail.com
,
grammateia@iek-epanom.thess.sch.gr

Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 04-09 Οθησβξίνπ 2016 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ νη Γηεζλείο Δθζέζεηο «INTERNATIONAL
LED, LIGHTING AND INTERIOR ELECTRIC INSTALLATION
EXHIBITION – INTERNATIONAL ELECTRICITY EXHIBITION –
INTERNATIONAL ELECTRONIC SUB-INTUSTRY EXHIBITION»
απφ ηελ εηαηξεία Maramara Fair Organisation θαη ζηελ Σνπξθία
– Κσλζηαληηλνχπνιε – ζην Istanbul Expo Center κε ηελ
επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε
πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο: Κιάδνο θσηηζκνχ θαη LED
θσηηζκνχ.
Απηνκαηηζκνί
θαη
ειεθηξνληθά
ζπζηήκαηα.
Ζιεθηξνινγηθά πιηθά. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληψλ ηεο
Έθζεζεο (04-09 Οθησβξίνπ 2016) ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ
ηεο Σνπξθίαο ζα θαιχςεη ηα έμνδα δηακνλήο ελφο εθπξνζψπνπ
απφ θάζε εηαηξία γηα 3 λχρηεο ζε μελνδνρείν 5 αζηέξσλ. Οη
εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έθζεζε ζα πξέπεη λα
πξνγξακκαηίζνπλ ην ηαμίδη ηνπο πξνηνχ ιάβνπλ ηελ ηειηθή
έγθξηζε απφ ηνπ ελ ιφγσ ππνπξγείνπ γηαηί ιφγσ απμεκέλνπ
ελδηαθέξνληνο ζηελ έθζεζε ελδέρεηαη ην ππνπξγείν λα κεηψζεη
ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη εηαηξίεο πνπ ζέινπλ λα
επηζθεθζνχλ ηελ έθζεζε πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηε ζρεηηθή
αίηεζε κέρξη ηηο 26/09//2016 ζην θαμ: 2310254448 ή ζην email:
selanik@ekonomi.gov.tr
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 2310254460, θαμ:
2310254448,
e-mail:
selanik@ekonomi.gov.tr,
site:
http://www.ledfuari.com/en/

Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή ζηελ Πξνύζζα ηεο Σνπξθίαο
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή
ζηα πιαίζηα ησλ εθζέζεσλ Bursa Agriculture – Bursa Stock
breeding and Equipment Fair, ζηνπο ηνκείο: γεσξγίαο, ζπφξνη,
δελδξχιιην θαη βηνκεραλία γάιαθηνο, απφ 12 – 16 Οθησβξίνπ
2016 ζηηο εγθαηαζηάζεηο Tuyap Bursa International Fair and
Congress Center. Σν Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία θαιχπηνπλ ην θφζηνο ηνπ μελνδνρείνπ 4 ή 5
αζηέξσλ γηα 2 λχρηεο κε πξσηλφ, ην θφζηνο κεηαθνξάο απφ ην
αεξνδξφκην πξνο ην μελνδνρείν θαη απφ ην μελνδνρείν πξνο ηνλ
εθζεζηαθφ ρψξν θαη αληηζηξφθσο θαζεκεξηλά, δσξεάλ εηζηηήξην
γηα ηελ είζνδν ζηελ έθζεζε, ρξήζε ηεο αίζνπζαο VIP ηνπ
εθζεζηαθνχ θέληξνπ γηα επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο. Οη εηαηξίεο
πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ
αίηεζε θαη λα ηελ απνζηείινπλ ζην email: info@etee.gr
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 211 7000264-7, θαμ:
2110127466, e-mail: info@etee.gr , fairs@etee.gr, site:
www.etee.gr.

Γηεζλείο Γηαγωληζκνί

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
ε

32 ΔΜΠΟΡΟ-ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΗ & ΓΔΩΡΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΤΣ.
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
Πόιε:Κνίια, Κνδάλε (Δγθαηαζηάζεηο Δπηκειεηεξίνπ,
Δθζεζηαθφ θέληξν)
Ηκεξνκελία:21-26 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα:εκπνξν-βηνηερληθά θαη γεσξγηθά πξντφληα,
απηνθίλεηα, είδε εμνπιηζκνχ, κεραλήκαηα θιπ.
Πιεξνθνξίεο :Σει.: 45980-3, 45978,θαμ: 2461045977, email:info@ekthesiako.gr, site: www.ekthesiako.gr
ν

4 ΦΔΣΙΒΑΛ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ ΚΑΙ ΣΤΡΙΟΤ
Πόιε :ΔΦ ΑΘΖΝΑ
Ηκεξνκελία :14-16Οθησβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: ηπξνθνκηθά θαη γαιαθηνθνκηθά πξντφληα
Πιεξνθνξίεο: ηει 2103610265, θαμ, 2103610276 ,
www.edpa.gr
ε

31 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΚΟΜΗΜΑΣΟ, ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ,
ΠΟΛΤΣΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ
Πφιε : ΓΔΘ- HELEXPO, Θεζζαινλίθε
Ζκεξνκελία : 15-17 Οθησβξίνπ 2016
Δθζέκαηα : θνζκήκαηα, σξνιφγηα, πνιχηηκνη ιίζνη,
ζπζθεπαζίεο, κεραλήκαηα, εμνπιηζκφο
Πιεξνθνξίεο: ηει:2310291162, θαμ: 2310291553,
site: http://kosmima.helexpo.gr/kosmima

Γηεζλείο Δθζέζεηο
TH

11 WATER – WATER SUPPLY SYSTEMS– SANITARY
TECHNOLOGIES FAIR
Πόιε : Μπνχληβα, Μαπξνβνχλην
Ηκεξνκελία: 21- 25 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: χδξεπζε, απνρέηεπζε, θαζαξηζκφο πδάησλ θαη
εμνπιηζκφο
Πιεξνθνξίεο: ηει.:+382 33410407 / +382 33410400,
fax:+38233452132, e-mail: sme@jadranskisajam.co.me, site:
www.adriafair.org
EMPACK 2016 – LOGISTICS & DISTRIBUTION
Πόιε: Βξπμέιιεο, Βέιγην
Ηκεξνκελία: 21 – 22επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: ζπζθεπαζία, εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη ζπζηήκαηα
δηαλνκήο
Πιεξνθνξίεο:
site:
http://www.easyfairs.com/events_216/prologistics-brussels2016_66403/logistics-distribution-2016_66404/
,
http://www.easyfairs.com/events_216/empack-brussels2016_84385/belgium_84386/, email: antwerp@easyfairs.com ,
ηει.: +3232805300, θαμ: +3232805353
BEIRUT INTERNATIONAL MEDIPHARMA FAIR
Πόιε: Βεξπηφο, Λίβαλνο
Ηκεξνκελία: 22-24 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: ηαηξηθά, θαξκαθεπηηθά
Πιεξνθνξίεο: ηει: +9611339050, email: sm@promoteamltd.com , site: www.promoteam-ltd.com
ZUCHEX HOME 2016
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε , Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 22-25 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: νηθηαθά είδε – επηηξαπέδηα ζθεχε – δψξα –
ειεθηξηθέο ζπζθεπέο – πιαζηηθά θαη αλνμείδσηα είδε –
αμεζνπάξ κπάληνπ θαη θνπδίλαο – πθάζκαηα επηπιψζεσλ –
θσηηζηηθά – πνιπέιαηνη
Πιεξνθνξίεο: ηει.: 2117000264-7, θαμ:2110127466, email:
info@etee.gr , fairs@etee.gr , site: www.etee.gr

ΚΤΠΡΟ
Σν Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηελ Κχπξν
απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν κε πξνθεξχμεηο δηαγσληζκψλ
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πνπ αθνξνχλ:
1.Τπνπξγείν Τγείαο: Πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα
αλαισζίκσλ γηα ην κνξηαθφ πνηνηηθφ πξνζδηνξηζκφ
pneumocystis jinoveci (carinii), Influenza A and B (screening),
Influenza A and B (typing and subtyping) θαη πνζνηηθφ
πξνζδηνξηζκφ ησλ BK, JC Virus κε ηελ παξνρή ζπλνδνχ
εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εξγαζηεξίνπ Μηθξνβηνινγίαο
ηνπ Γ.Ν Λεπθσζίαο, .Τ. 38/16
Κσδηθνί CPV: 33696500-Αληηδξαζηήξηα εξγαζηεξίσλ
33696300-Υεκηθά αληηδξαζηήξηα
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:
http://www.eprocurement.gov.cv/ceproc/cft/prepareViewCfTW
S.do?resourceId=16800116
2.Σκήκα Γεκνζίωλ Έξγωλ: Πξνκήζεηα ξπζκηζηψλ θψησλ
ηξνραίαο θσηνειεγρφκελσλ δηαβάζεσλ ηχπνπ 'Pelican' θαη
ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ
Κσδηθνί CPV: 34923000-Δμνπιηζκφο ειέγρνπ νδηθήο
θπθινθνξίαο 34996100-Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfT
WS.do?resourceId=1679659
3.Γεληθό Λνγηζηήξην Γεκνθξαηίαο: "ζπκθσλία πιαίζην γηα
ηελ πξνκήζεηα πιαζηηθψλ ζσιήλσλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ
θαη ζπλαθψλ εμαξηεκάησλ" κε ηελ αθφινπζε πεξηγξαθή
"ζπκθσλία πιαίζην γηα ηελ πξνκήζεηα πιαζηηθψλ ζσιήλσλ
δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ θαη ζπλαθψλ εμαξηεκάησλ".
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/announcements/list
Announcements.do
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.

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΔΤ ΒΟΡΔΙΑ ΔΛΛΑΓΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ζηε
Θεζζαινλίθε απέζηεηιε ειεθηξνληθά ηα ζηνηρεία εηζαγσγψλ
– εμαγσγψλ ησλ λνκψλ Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο γηα ην
έηνο 2015, ζε ηεηξαςήθηα θαηάηαμε ζπλδπαζκέλεο
νλνκαηνινγίαο, ηα νπνία ηνπο ηα ρνξήγεζε ε Διιεληθή
ηαηηζηηθή Αξρή. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: email:
groeybe@mfa.gr
ΓΔΡΜΑΝΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Νηχζζειληνξθ
απέζηεηιε
ελεκεξσηηθφ έγγξαθν ζε ζπλέρεηα κε ηελ πξφζθαηε
ελεκέξσζε πνπ είρε απφ ην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ
Δπηκειεηήξην Νηχζζειληνξθ (ΗΖΚ) θαζψο θαη απφ ηα θαηά
ηφπνπο Δκπνξηθά θαη Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα ηεο BPB,
παξαθαιεί γηα ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζε
πεξίπησζε πνπ αλαδεηνχλ εκπνξηθνχο αληηπξνζψπνπο ζην
θξαηίδην ηεο BPB λα απνζηείινπλ ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπο
πξνθίι, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, θαζψο θαη ηνπο ηνκείο
δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 25 Ννεκβξίνπ
2016 ζην email ηνπ Γξ. ΟΔΤ Νηχζζειληνξθ ecocomdusseldorf@mfa.gr .
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζην Βεξνιίλν (www.agora.mfa.gr/de62 ) , email:
ecocom-berlin@mfa.gr
ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr.

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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13/09/2016 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 1.300 ΑΝΣΗΜΗΚΡΟΒΗΑΚΩΝ ΦΗΛΣΡΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΜΔ
ΠΛΑΣΗΚΟ ΑΝΑΣΟΜΗΚΟ ΔΠΗΣΟΜΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΔΣΑΖ ΣΖ
ΠΗΡΟΜΔΣΡΖΖ. ΣΖΛ.: 2313320537
13/09/2016 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ
ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΑΤΣΟΜΑΣΩΝ ΠΩΛΖΣΩΝ (ΕΔΣΩΝ &
ΚΡΤΩΝ ΡΟΦΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ SNAK) Δ ΚΔΝΣΡΑ ΤΓΔΗΑ ΣΖΛ.: 2313320537

ΓΗΟΗΚΖΖ 3εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

14/09/2016 ΑΝΟΗΥΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ ΜΗΘΩΖ (LEASING) ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ
ΣΤΠΟΤ ΚΑΗ ΓΤΟ ΜΗΚΡΩΝ ΛΔΩΦΟΡΔΗΩΝ (ΜΗΝΗ BUSES) ΥΡΟΝΗΚΖ
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΔΝΣΔ ΔΣΩΝ ΜΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΔΞΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΣΟ ΣΔΛΟ
ΣΖ ΜΗΘΩΖ. ΣΖΛ.: 210 6551691
14/09/2016 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ. ΣΖΛ.: 26953 60606
14/09/2016 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΥΣΟ
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ. ΣΖΛ.: 26953 60606
15/09/2016
ΠΡΟΥΔΗΡΟ
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΑΝΑΓΔΗΞΖ
«ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΩΝ ΔΗΓΩΝ ΑΡΣΟΣΡΟΦΟΓΟΗΑ». ΣΖΛ: 2310754410
19/09/2016 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΔΛΑΝΟΣΑΗΝΗΩΝ. ΣΖΛ.: 213 2041641

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ

19/09/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ
ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΔΤΜΑΣΩΝ. ΣΖΛ.: 2413504379
20/09/2016 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΔΘΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΚΑΗ ΔΗΓΩΝ ΒΑΗΚΖ ΤΛΗΚΖ ΤΝΓΡΟΜΖ ΣΟ
ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΠΗΗΣΗΣΗΚΖ ΚΑΗ
ΒΑΗΚΖ ΤΛΗΚΖ ΤΝΓΡΟΜΖ ΠΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ
ΣΑΜΔΗΟ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΠΡΟ ΣΟΤ ΑΠΟΡΟΤ. ΣΖΛ.:
2713600462
22/09/2016 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΔΘΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΤΗΜΩΝ. ΣΖΛ.: 2713600641
23/09/2016 ΑΝΟΗΥΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΣΔΑΡΩΝ
ΣΔΣΡΑΚΗΝΖΣΩΝ
ΖΜΗΦΟΡΣΖΓΩΝ
ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΓΗΠΛΖ ΚΑΜΠΗΝΑ (ΖΟΓΚ), ΩΦΔΛΗΜΟΤ ΦΟΡΣΗΟΤ 600
ΚΗΛΩΝ ΚΑΗ ΑΝΩ ΣΖΛ.: 210 6551691
26/09/2016
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΓΗΔΘΝΖ
ΑΝΟΗΥΣΟ
ΣΑΚΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΩΝ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΑΡΑΚΔΤΖ
ΣΟΤ
ΤΗΣΗΟΤ
ΣΩΝ
ΚΡΑΣΟΤΜΔΝΩΝ
ΣΩΝ
ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΖΖ ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΣΖΛ.: 27520 26246
26/09/2016
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ
ΤΜΦΩΝΗΑ ΠΛΑΗΗΟ ΓΩΓΔΚΑΜΖΝΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΔΤΜΑΣΩΝ. ΣΖΛ.: 210-3483161
28/09/ 2016 ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΔΘΝΖ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ «ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΜΟΡΦΩΜΔΝΩΝ ΥΩΡΩΝ
ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ». ΣΖΛ.: 2310 679172

ΓΗΟΗΚΖΖ 3εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
«ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ»
ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΚΡΑΣΖΖ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
Γ.Ν.Α. '' Ο
ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ-ΟΦΘΑΛΜΗΑΣΡΔΗΟ
ΑΘΖΝΩΝ-ΠΟΛΤΚΛΗΝΗΚΖ''
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ
ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΖ

ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΝΑΤΣΗΚΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ
ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ,ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ
&ΑΝΘ.ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ
ΑΝΩΣΑΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ
ΣΡΑΣΟΤ «ΘΖΔΑ»
ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ-ΤΚΔΩΝ

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.

