Ηνύιηνο 2016

Έηνο 15ν

Σεύρνο 28

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ
ε
πκκεηνρή Β.Δ.Θ. ζηελ 81 Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο

Γηνξγάλωζε εκηλαξίωλ Τγηεηλήο
θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκωλ από ην Β.Δ.Θ

Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο ζα ζπκκεηέρεη ζηελ
ε
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 ΓΔΘ-HELEXPO
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, 22 Ηνπιίνπ 2016.

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 ζην
email: sme-industry@veth.gov.gr
πλεξγαζία ηνπ ΒΔΘ κε ην Διιελν-Σνπξθηθό
Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην
ην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ
Θεζζαινλίθεο
κε
ην
Διιελν-Σνπξθηθφ
Δκπνξηθφ
Δπηκειεηήξην δίλεηαη ε δπλαηφηεηα, ζε πέληε θαη’ αλψηαην
φξην κέιε ηνπ ΒΔΘ, λα επηζθέπηνληαη εθζέζεηο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ Σνπξθία, απνιακβάλνληαο ηελ
πξνβιεπφκελε θάιπςε εμφδσλ (θφζηνο μελνδνρείνπ,
κεηαθνξάο θαη εηζφδνπ ζηελ έθζεζε) ησλ επηρεηξεκαηηθψλ
απνζηνιψλ πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ην Διιελν-Σνπξθηθφ
Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηνξγαλψηξηα
εηαηξία ησλ εθζέζεσλ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, Γξαθείν
Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ ΒΔΘ, ηει. 2310271708.

Ζκεξίδα κε ζέκα : Οη αιιαγέο πνπ επηθέξεη ε εθαξκνγή ηνπ Δλωζηαθνύ Σειωλεηαθνύ Κώδηθα
Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο δηνξγαλψλεη εθδήισζε κε ζέκα : «Οη αιιαγέο πνπ επηθέξεη ε εθαξκνγή
ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα» γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν, ε νπνία ζα
νο
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Γεπηέξα 18 Ινπιίνπ 2016 ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ ΔΒΔΘ (Σζηκηζθή 29, 2 φξνθνο). Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: ηει.: 2310370132, θαμ: 2310370136, email: root@ebeth.gr, site: www.ebeth.gr.

Γηαβνπιεύζεηο πνπ Αλαξηήζεθαλ πξνο Γηαβνύιεπζε γηα
Δλδύκαηα Σερληθνύ Πξνζωπηθνύ
αο γλσξίδνπκε φηη ζηελ ηζηνζειίδα ησλ ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ www.promitheus.gov.gr ζην πεδίν «Γηαβνπιεχζεηο»
αλαξηήζεθαλ πξνο δηαβνχιεπζε νη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα:
1. Μπινχδα θνχηεξ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ
2. Μπινχδα ηχπνπ «polo» ηερληθνχ πξνζσπηθνχ
3. αθάθη
εξγαζίαο-παληειφλη-παληειφλη
εξγαζίαο
κε
ηηξάληεο ηερληθνχ πξνζσπηθνχ
4. Σδάθεη βακβαθεξφ κε επέλδπζε ηερληθνχ πξνζσπηθνχ
5. Αλαθιαζηηθφ γηιέθν ηερληθνχ πξνζσπηθνχ,
Οη αλσηέξσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζπληάρζεθαλ απφ ηελ αξκφδηα
Τπεξεζία κε αθνξκή ζρεηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ θνξέα «Οδηθέο πγθνηλσλίεο Α.Δ» θαη ζα
απνηειέζνπλ Δληαίεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ηα ελ ιφγσ αγαζά.
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζα παξακείλνπλ ελεξγέο γηα
νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο κέρξη ηηο 20/7/2016.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2131514293.

Δπελδπηηθόο Οδεγόο Greek Law Digest
ηάιζεθε απφ ηε ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΔΒΔ ζην ΒΔΘ θαη είλαη
ε
ζηε δηάζεζε θάζε ελδηαθεξφκελνπ ε 2 έθδνζε ηνπ Οδεγνχ «Greek
law Digest – The Official Guide Law», ν νπνίνο εμεδφζε ππφ ηελ
αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ, ην
ΣΑΙΠΔΓ, ηνπ Οξγαληζκνχ Enterprise Greece θαη ηνπ ΔΒΔΑ, κε
ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ θαη ηελ πξνβνιή ηεο ρψξαο
ζην εμσηεξηθφ. Πξφθεηηαη γηα κηα νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε ηνπ
ειιεληθνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ε νπνία
επηθαηξνπνηείηαη αλά ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηφζν ζηελ έληππε
φζν θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηεο κνξθή www.greeklawdigest.gr .

Πεηξαηάο θαη λέεο επθαηξίεο αλάπηπμεο γηα ηελ Διιάδα
Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Πεηξαηψο δηνξγαλψλεη
εθδήισζε κε ζέκα : «Πεηξαηάο θαη λέεο επθαηξίεο αλάπηπμεο γηα ηελ
Διιάδα», πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Γεπηέξα 18 Ινπιίνπ ζηηο
17:00 ζηελ Αίζνπζα «Γεψξγηνο Καζηκάηεο», Λνπδνβίθνπ 1, Πι.
Οδεζζνχ, Πεηξαηάο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2104170529, θαμ:
2104174601, email: studies@pcci.gr, site: www.pcci.gr.

15 κήλεο Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο
Η Γεληθή Γξακκαηεία Καηαπνιέκεζεο ηεο Γηαθζνξάο δηνξγαλψλεη
εκεξίδα κε ζέκα: «15 κήλεο Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο
Γηαθζνξάο», ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Πέκπηε 21 Ινπιίνπ
2016 ζηελ Αζήλα ζηελ Καιιηζέα (ηζφγεην, νδφο Φξαγθνχδε 11 &
Αιεμάλδξνπ Πάληνπ).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2107714336, 2107714425,
θαμ: 2107758742, email: yyddad@justice.gov.gr.
Γξάζεηο κε ζθνπό ηε ράηαμε ζηξαηεγηθήο ηωλ ειιεληθώλ
εμαγωγηθώλ επηρεηξήζεωλ
ηελ
ηζηνζειίδα
ηνπ
Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ
www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresr
c=1430&cnode=115 αλαξηήζεθαλ αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα
φινπο ηνπο θιάδνπο/πξντφληα πνπ ζπλζέηνπλ ην πξνθίι ησλ
εηζαγσγψλ 15 ρσξψλ, πνπ βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ησλ λέσλ
πξνζαλαηνιηζκψλ ηεο νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο ηνπ ΤΠΔΞ. Ο
θαηάινγνο απηφο ζα εκπινπηίδεηαη θαη ζα ζπκπιεξσζεί κε ηα ίδηα
ζηνηρεία θαη άιισλ ρσξψλ ελδηαθέξνληνο ησλ εμαγσγέσλ.

ΓΔΖ Έθπηωζε 15% ζε Όινπο ηνπο Δπαγγεικαηηθνύο
Πειάηεο Υακειήο θαη Μέζεο Σάζεο
ΓΔΗ ε ρνξήγεζε έθπησζεο15% ζε φινπο ηνπο
επαγγεικαηηθνχο πειάηεο κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο, έρεη
σο ζηφρν ηελ ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ
ελίζρπζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο
λέεο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηνλ ηνκέα ηεο
νηθνλνκίαο θαη ηεο απαζρφιεζεο.
Όινη αλεμαηξέησο νη επαγγεικαηηθνί πειάηεο, ζα
ιακβάλνπλ ππφ κνξθή επηζηξνθήο ζηνλ επφκελν
ινγαξηαζκφ ηνπο , ην 15% ηεο αμίαο ηεο ρξέσζεο
πξνκήζεηαο ηνπ πξνεγνχκελνπ ινγαξηαζκνχ πνπ έρεη ήδε
εμνθιεζεί. Μφλε πξνυπφζεζε γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο
έθπησζεο απνηειεί ε εκπξφζεζκε εμφθιεζε ησλ
ηξερφλησλ ινγαξηαζκψλ θαη ε ηήξεζε ησλ δηαθαλνληζκψλ
πνπ έρνπλ ζπλαθζεί ή ζα ζπλαθζνχλ κε ην ηζρχνλ, ή
έρνπλ ζπλαθζεί κε ην πξνεγνχκελν πξφγξακκα. Η
Δπηρείξεζε πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπ
επαγγεικαηηθνχο πειάηεο ηεο λα ξπζκίζνπλ ηηο νθεηιέο
ηνπο ζε 36 κεληαίεο δφζεηο, ρσξίο θακία πξνθαηαβνιή
κέρξη θαη 31/07/2016.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2103642119, θαμ:
2103644989, site: www.dei.gr.

Πξόγξακκα «React»: Δλνηθίαζε Γηακεξηζκάηωλ ε
Πξόζθπγεο»
Ση πξνβιέπεη ε Γηαδηθαζία γηα ηνπο Ηδηνθηήηεο
Ο Γήκνο Θεζζαινλίθεο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο
REACT, πνπ ρξεκαηνδνηεί ε ΔΔ κέζσ ηεο Ύπαηεο
Αξκνζηείαο ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο πξφζθπγεο, πξνζθέξεη ηε
δπλαηφηεηα ελνηθίαζεο δηακεξηζκάησλ, απφ ηα 60 ηκ θαη
άλσ, ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ πξνζσξηλή θηινμελία
πξνζθχγσλ, νηθνγελεηψλ θαη αηφκσλ, πνπ έρνπλ δεηήζεη
άζπιν θαη κε ζηφρν ηε ζηαδηαθή κεηεγθαηάζηαζή ηνπο ζε
άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ.
1) Σν πξφγξακκα ζα κηζζψλεη θαηά θαλφλα έλα
δηακέξηζκα αλά πνιπθαηνηθία.
2) Οη ηδηνθηήηεο ησλ δηακεξηζκάησλ ζα ιακβάλνπλ σο
κεληαίν ελνίθην έσο θαη 400€ , αλάινγα κε ηα ηκ, ηελ
θαηάζηαζε θαη ην ζηαζεξφ εμνπιηζκφ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα
ηεο κίζζσζεο.
3) Παξάιιεια, ππάξρεη πξφβιεςε πνζνχ γηα επηζθεπέο
πνπ ζα απαηηεζνχλ, ελψ πξνβιέπεηαη πιήξεο
απνθαηάζηαζε ηπρψλ δεκηψλ θαηά ηελ παξάδνζε ησλ
δηακεξηζκάησλ ζηνπο ηδηνθηήηεο, ζην ηέινο ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
4) Σα ζπκβφιαηα πνπ ζα ζπληαρζνχλ ζε πξψην ζηάδην ζα
είλαη εμάκελεο δηάξθεηαο, σζηφζν πξνβιέπεηαη αλαλέσζή
ηνπο γηα έλα ηνπιάρηζηνλ έηνο κε ηελ πξνυπφζεζε
ζπλέρηζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Έξγνπ απφ ηελ
Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ.
5) Σν κίζζσκα ζα πιεξψλεηαη αλά ηξίκελν, κέρξη ηηο
31/12/2016, ελψ ζε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαηά ην 2017, ε πξψηε πιεξσκή ζα γίλεη
ακέζσο κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ λένπ πξνυπνινγηζκνχ.
6) Οη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ δηακεξηζκάησλ
(ινγαξηαζκνί ζέξκαλζεο, ειεθηξηζκνχ, λεξνχ θαη
θνηλνρξήζησλ) θαιχπηνληαη εμ νινθιήξνπ απφ ην Γήκν
Θεζζαινλίθεο.
Γηα επηπιένλ πιεξνθνξίεο:

2313 317101, 2313 317254 (Σκήκα Γηαρείξηζεο
Γεκνηηθήο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο)

2310 509011-012-013 (Σκήκα Κνηλωληθήο
Πνιηηηθήο θαη Ηζόηεηαο ηωλ Φύιωλ).

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
Ζ
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ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΔΚΘΔΖ ΥΔΗΡΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ
ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΡΔΜΑΣΖ
Πόιε: Κξεκαζηή, Ρφδνο
Ζκεξνκελία:12-23 Απγνχζηνπ 2016
Δθζέκαηα: ρεηξνηερληθά θαη αγξνηηθά πξντφληα (Διαηφιαδν,
θξαζί, κειηζζνθνκηθά, γαιαθηνθνκηθά, ηνπηθά παξαδνζηαθά
πξντφληα, βφηαλα, αιιαληηθά, παξαδνζηαθά δπκαξηθά,
άιεπξα, ρεηξνηερλήκαηα θαη γιππηά. Πιεξνθνξίεο: ηει.:
2109610135, θαμ: 2103644285, email: info@kremastiexpo.gr, www.kremasti-expo.gr.
Ζ

1 ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΠΑΗΓΗΚΩΝ - ΒΡΔΦΑΝΑΠΣΤΞΖ ΜΖΣΡΟΣΖΣΑ
Πόιε :HELEXPOMAROUSSI
Ζκεξνκελία:10-11 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: έλδπζε, ππφδεζε, είδε βξεθαλάπηπμεο θαη
κεηξφηεηαο, κεηαιιηθά είδε, βξεθηθφ & παηδηθφ δσκάηην,
αμεζνπάξ. Πιεξνθνξίεο :Σει.: 2102856070, Φαμ:
2102856098, e-mail: info@linea.gr, site: www.linea.gr.

Γηεζλείο Δθζέζεηο
MOSCOW INTERNATIONAL AUTOMOBILE SALON 2016
Πόιε: Μφζρα , Ρσζία
Ζκεξνκελία: 24 Απγνχζηνπ – 5 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: Γηεζλή έθζεζε απηνθηλήησλ
Πιεξνθνξίεο:+7
(495)
727-2631
Email: vasilkina@crocus-off.ru , gromova@crocus-off.ru ,
shkambarniy@crocus-off.ru
,
guskova@crocus-off.ru,
korovkin@crocus-off.ru,
norman@crocus-off.ru,
usp@crocus-off.ru
CPM. COLLECTION PREMIERE MOSCOW’ 2016.
AUTUMN
Πόιε: Μφζρα, Ρσζία
Ζκεξνκελία: 31 Απγνχζηνπ- 3 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: Έλδπζε, ξνχρα, εζψξνπρα θαη αμεζνπάξ
Πιεξνθνξίεο:+7 (495) 925-3036
AGRORUS
Πόιε: Αγ. Πεηξνχπνιε , Ρσζία
Ζκεξνκελία: 31 Απγνχζηνπ-4 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: Αγξνηηθά είδε, θάξκεο
Πιεξνθνξίεο:(812) 240 40 40
ISTANBULWATER& WASTE WATER TREATMENT
TECHNOLOGIES EXHIBITION AND CONFERENCE
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία:1-3 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: Αλαθχθισζε, ηερλνινγίεο πεξηβάιινληνο θαη
δηαρείξηζε απνβιήησλ
Πιεξνθνξίεο: ηει. 2310254460, θαμ: 2310254448, email:
selanik@ekonomi.gov.tr , site: http://ite-turkey.com

Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή
ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο ZUCHEXHOME 2016 ζηηο 22 - 24
επηεκβξίνπ 2016 ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο Σνπξθίαο θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηηο εγθαηαζηάζεηο: Tuyap Fair and Convention
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 ην εθζεζηαθφ
ρψξν θαη αληηζηξφθσο θαζεκεξηλά, δσξεάλ εηζηηήξην γηα ηελ
είζνδν ζηελ έθζεζε. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει.
211 7000264-7, θαμ: 2110127466, e-mail:info@etee.gr,
fairs@etee.gr, site:www.etee.gr
Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή
ζηα πιαίζηα ησλ εθζέζεσλ Fire & Rescue Exhibition θαη Safety &
Health Exhibition ζηηο 22 - 25 επηεκβξίνπ 2016 ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο Σνπξθίαο
θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο
εγθαηαζηάζεηο: Istanbul Expo 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 ην εθζεζηαθφ ρψξν θαη αληηζηξφθσο
θαζεκεξηλά, δσξεάλ εηζηηήξην γηα ηελ είζνδν ζηελ έθζεζε.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 211 7000264-7, θαμ:
2110127466,
e-mail:info@etee.gr,
fairs@etee.gr,
site:www.etee.gr
G11/GRWGLOBALΕήηεζε λέωλ Διιεληθώλ πξνϊόληωλ γηα
εμαγωγή –
εύξεζε λέωλ Διιήλωλ εηζαγωγέωλ
Η G11/GRW GLOBAL απεπζχλεη θάιεζκα ζε Έιιελεο
εμαγσγείο θαη εηζαγσγείο λα επηζθεθζνχλ ην portalηεο εηαηξείαο
(www.grwglobal.com) θαη αλ ελδηαθέξνληαη λα ζηείινπλ άκεζα
ηνλ εμαγσγηθφ θαηάινγφ ηνπο, θσηνγξαθίεο πξντφλησλ κε
πεξηγξαθή θαη ην εηαηξηθφ πξνθίι ή ην link ηεο ηζηνζειίδαο ηνπο
ζηα Αγγιηθά.Η επηηξνπή πξντφλησλ πνπ εδξεχεη ζην Ηλ. Βαζ.
ζα επηιέμεη ηα πξντφληα πνπ ζα πξνσζήζεη κέζσ ηνπ
πξνγξάκκαηνο emailalert ζηνπο πειάηεο ηεο εηαηξείαο
(http://www.grwglobal.com/emailalertprogram.htm)
θαη
κέζσ
ηνπ
δηθηχνπ
αληηπξνζψπσλ
(http://www.grwglobal.com/grwagencynetwork.htm) θαζψο
θαη
πηζαλή
αλάξηεζή
ηνπο
ζην
θεληξηθφ
portal(www.grwglobal.com) πξνθεηκέλνπ λα δερηεί δεηήζεηο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 0030 2106140979, θηλ.:
0030
6933348800,email:
g11_grw@otenet.gr,
site:
http://www.grwglobal.com/greecespotlight.htm.

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΚΤΠΡΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Λεπθσζία, απέζηεηιε Δπηρεηξεκαηηθφ Οδεγφ
2016 γηα ηελ Κχπξν.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηε
Λεπθσζία (, www.agora.mfa.gr/cy93 ),email: ecocom-nikosia@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr
ΖΝΩΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Λνλδίλν, απέζηεηιε ηηο Δθηηκήζεηο λνκηθψλ
επηπηψζεσλ απνηειέζκαηνο βξεηαληθνχ δεκνςεθίζκαηνο ζε δξαζηεξηφηεηα επηρεηξήζεσλ απφ δηθεγνξηθή εηαηξεία Allen & Overy.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζην
Λνλδίλν (www.agora.mfa.gr/gb66), email: ecocom.london@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr .

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
373

444

384

385

389

451

435
362

375

376

361

386

425

426

19/07/2016 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΜΔ ΦΡΑΓΙΜΔΝΔ
ΠΡΟΦΟΡΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ.
ΣΗΛ.: 23210 94291
19/07/2016
ΔΠΙΜΔΡΟΤ
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ
ΓΙΑ
ΣΗΝ
ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ
ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ. ΣΗΛ.:
213 2005170
19/07/2016 ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ
ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ
ΚΑΛΛΩΓΙΩΝ
ΥΑΛΚΟΤ
ΣΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ
-ΣΗΛΔΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΔΣΟΙΜΟΤ ΓΑΡΜΠΙΛΟΓΔΜΑΣΟ ΣΟΝ
ΦΟΡΔΑ ΣΩΝ ΚΑΛΩΓΙΩΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΡΑΜΜΗ ΟΙΝΟΗΥΑΛΚΙΓΑ». ΣΗΛ: 210 5297261
19/07/2016 ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ
ΔΛΛΗΝΙΚΗ Η ΑΛΛΟΓΑΠΗ ΠΡΟΔΛΔΤΗ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ Δ ΔΤΡΩ». ΣΗΛ: 210 5297261
19/07/2016 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
«ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΑΤΛΩΝ ΜΔ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ».
ΣΗΛ:2313 317538
ΑΚΤΡΩΗ
20/07/2016
ΑΝΟΙΚΣΟΤ
ΓΗΜΟΙΟΤ
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ
ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ». ΣΗΛ: 213 2030136
20/07/2016 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ Μ.Σ.Ν. ΣΗΛ.: 2413504379
21/07/2016 ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΗΜΟΙΟ ΣΑΚΣΙΚΟ
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ « ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ
ΣΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΤΝΔΡΓΔΙΩΝ ΣΗ Γ/ΝΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΚΑΙ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ».
ΣΗΛ: 2313 317535
21/07/2016
ΠΡΟΥΔΙΡΟ
ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ
ΜΔ
ΦΡΑΓΙΜΔΝΔ ΠΡΟΦΟΡΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑ
ΤΚΔΤΔ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΓΓΡΑΦΩΝ .ΣΗΛ.: 23210 94291
21/07/2016
ΑΝΟΙΚΣΟ
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ
ΜΔ
ΦΡΑΓΙΜΔΝΔ ΠΡΟΦΟΡΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΣΟΙΜΟΤ
ΦΑΓΗΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΙΣΙΗ ΜΑΘΗΣΩΝ ΜΟΤΙΚΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ-ΛΤΚΔΙΟΤ
ΙΛΙΟΤ. ΣΗΛ.: 213 2030136,213 2030185
25/07/2016 ΑΝΟΙΥΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ
« ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΥΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΦΑΝΔΙΩΝ ΚΤ/ΤΠΑ, ΚΔΠ, ΛΔΚ».
ΣΗΛ:210 8916356
26/07/2016 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΩΝ ΠΑΙΓΙΚΩΝ
ΣΑΘΜΩΝ». ΣΗΛ: 2310 944447
26/07/2016 ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΣΩΝ
«ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΓΙΚΣΤΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ». ΣΗΛ: 2313
317538
26/07/2016 ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΣΩΝ
«ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΓΑΚΣΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΗ ΠΡΟΒΑΗ
ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ». ΣΗΛ: 2313 317538

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΡΡΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΩΝ
ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΩΝ
ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.
ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΗΛΙΟΤ
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΛΑΡΙΑ
ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΡΡΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ
ΓΗΜΟ ΙΛΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ
ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ
ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ
ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

.
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.

