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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
ε
πκκεηνρή Β.Δ.Θ. ζηελ 81 Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο
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 ΠΔΡΗΠΣΔΡΟ 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, 05 Απγνύζηνπ 2016.

Σεύρνο 30

Δπηζηνιή ηωλ παξαγωγηθώλ θνξέωλ πξνο
ηνλ Πξωζππνπξγό γηα ην Ληκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο
Σελ αγσλία ηνπο γηα ην κέιινλ ηνπ ιηκέλα ηεο Θεζζαινλίθεο
ελφςεη ηεο ηδησηηθνπνίεζήο ηνπ εθθξάδνπλ νη εθπξφζσπνη
ησλ παξαγσγηθψλ θνξέσλ ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο θαη ηεο
Βφξεηαο Διιάδαο κε θνηλή επηζηνιή ηνπο πξνο ηνλ
Πξσζππνπξγφ, Αιέμε Σζίπξα θαη ηνπο αξκφδηνπο
Τπνπξγνχο, Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο & Σνπξηζκνχ, Γηψξγν
ηαζάθε, Οηθνλνκηθψλ, Δπθιείδε Σζαθαιψην, Τπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Υξήζην πίξηδε, Ναπηηιίαο θαη
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, Θεφδσξν Γξίηζα θαη ηελ Τθππνπξγφ
Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο (ΜαθεδνλίαοΘξάθεο), Μαξία Κφιιηα –Σζαξνπρά. Σελ επηζηνιή
ππνγξάθνπλ νη Πξφεδξνη ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ
Θεζζαινλίθεο
(ΔΒΔΘ),
Γεκήηξεο
Μπαθαηζέινο, ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ (ΔΔΘ),
Μηράιεο Ενξπίδεο, ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ (ΒΔΘ),
Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο, ηνπ πλδέζκνπ Βηνκεραληψλ
Βνξείνπ Διιάδνο (ΒΒΔ), Αζαλάζηνο αββάθεο, ηνπ
πλδέζκνπ Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδνο (ΔΒΔ), Κπξηάθνο
Λνπθάθεο, ηνπ Δκπνξηθνχ πιιφγνπ Θεζζαινλίθεο (ΔΘ),
Παληειήο Φηιηππίδεο, ηνπ πιιφγνπ Ναπηηθψλ Πξαθηφξσλ
Θεζζαινλίθεο, Βαζίιεηνο Κακπάθεο θαη ηνπ πιιφγνπ
Δθηεισληζηψλ Θεζζαινλίθεο, Γεψξγηνο Κνζκίδεο. ηελ
επηζηνιή ηνπο, νη εθπξφζσπνη ησλ παξαγσγηθψλ θνξέσλ
επηζεκαίλνπλ, κεηαμχ άιισλ, φηη «έλα απφ ηα θνξπθαία
ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ απηφλ ηνλ θαηξφ ηελ ηνπηθή
επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα, είλαη νη εμειίμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ
ηδησηηθνπνίεζε ηνπ Ληκέλα ηεο Θεζζαινλίθεο, ελφο απφ ηνπο
βαζηθφηεξνπο ππιψλεο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο, πνπ κπνξεί
λα δψζεη κία ηζρπξή επελδπηηθή ψζεζε, ηθαλή λα
αλαδσνγνλήζεη ηελ ηνπηθή νηθνλνκία, αληηζηξέθνληαο ηε
δπζκελή πνξεία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ε νπνία βξίζθεηαη
αληηκέησπε κε ζπζηεκαηηθή απνβηνκεράληζε θαη δηφγθσζε
ηεο αλεξγίαο». Γεδνκέλνπ φηη ε δηαδηθαζία πψιεζεο ησλ
κεηνρψλ ηεο ΟΛΘ ΑΔ ζε ελδηαθεξφκελν ηδηψηε επελδπηή
εηζέξρεηαη ζε ηειεπηαία ζηάδηά ηεο, νη επηρεηξεκαηηθνί θνξείο
ηεο πεξηνρήο, θξίλνπλ «σο απνιχησο αλαγθαίν» λα
γλσζηνπνηήζνπλ ζην πξσζππνπξγφ ηηο απφςεηο ηνπο,
πξνθεηκέλνπ –φπσο ηνλίδνπλ ζηελ επηζηνιή ηνπο- «λα
εμαζθαιηζζεί ην κεγαιχηεξν δπλαηφ φθεινο γηα ηνλ ηφπν καο
απφ ηελ ελ ιφγσ ηδησηηθνπνίεζε». πγθεθξηκέλα, ηξία είλαη
ηα βαζηθά ζεκεία πνπ αλαδεηθλχνπλ, κέζσ ηεο επηζηνιήο
ηνπο πξνο ηνλ θ. Αιέμε Σζίπξα:
1. Κξίλεηαη σο απνιχησο απαξαίηεην λα ιεθζεί θάζε
κέξηκλα, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα άξζξα ηεο
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο γηα ηα εξγαζηαθά θαη ηηο
ππεξγνιαβίεο δελ ζα είλαη - γηαηί δελ πξέπεη λα
είλαη- δηαθνξεηηθά γηα ηελ Ο.Λ.Θ. Α.Δ, απφ φζα
ζπκθσλήζεθαλ γηα ηελ Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Δίλαη θξίζηκν λα δεζκεπηνχλ νη ππνςήθηνη επελδπηέο
ζε έλα απνιχησο απαξαίηεην χςνο επελδχζεσλ, πνπ
νπ
ζα δηαζθαιίδεη ηελ επέθηαζε ηνπ 6 πξνβιήηα, ψζηε
λα επηηεπρζεί ν ζηξαηεγηθφο ζηφρνο αλάδεημεο ηνπ
ιηκαληνχ ηεο Θεζζαινλίθεο σο θνκβηθνχ ζεκείνπ γηα
ηηο κεηαθνξέο ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε. Ζ
δέζκεπζε απηή κπνξεί θαη πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ
έλα ξεαιηζηηθφ ρξνλνδηάγξακκα, πνπ ζα ιακβάλεη
ππφςε ηε βξαρππξφζεζκε θαη κεζνπξφζεζκε
ζπγθπξία.
3 Σέινο, αθφκε πην θξίζηκε είλαη ε δέζκεπζε ησλ
επελδπηψλ γηα πξνζέιθπζε θνξηίσλ θαη βειηίσζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ ζην
ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο. Ηδηαίηεξα, ην χςνο ησλ
δηαθηλνχκελσλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ κπνξεί θαη
πξέπεη λα απνηειέζεη ηε κεηαβιεηή εθείλε πνπ ζα
παξαθνινπζείηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ ην Διιεληθφ
Γεκφζην ζε φηη αθνξά ηελ εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο
ζχκβαζεο.
«Έρνπκε ηελ πξνζδνθία φηη νη αλσηέξσ δχν ηειεπηαίεο
επηζεκάλζεηο ζα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε
ησλ πξνζθνξψλ ζε αληηζηνηρία κε ηελ θνηλή ζπληζηακέλε ησλ
ζηξαηεγηθψλ επηδηψμεψλ καο γηα ηελ αλάδεημε θαη θαζηέξσζε
ηνπ Ληκέλα ηεο Θεζζαινλίθεο σο βαζηθφηαηνπ θφκβνπ
κεηαθνξψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο», ππνγξακκίδνπλ νη
εθπξφζσπνη ησλ θνξέσλ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Βφξεηαο
Διιάδαο νη νπνίνη, κάιηζηα δεηνχλ γηα ην ζέκα θαη ζπλάληεζε
κε ηνλ Πξσζππνπξγφ.
2

ΣηΔ – ηνπ ζηα πκβόιαηα ηεο Enterprise θαη Σνπνζέηεζε
Δθθαζαξηζηή
Ζ Δπηηξνπή Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γηβξαιηάξ
απαγφξεπζε ηελ έθδνζε ζπκβνιαίσλ θαη επέβαιε παχζε
ζπλαιιαγψλ ζηελ εηαηξεία Enterprise θαη ζην πιαίζην απηφ ε ΣηΔ
ελεκεξψλεη ηελ ειιεληθή αγνξά θαζψο ε εηαηξεία έρεη θαη εδψ
εηδηθφ αληηπξφζσπν ηελ Enterprise HELLAS.

ΓΔΗ Έθπηωζε 15% ζε Όινπο ηνπο Δπαγγεικαηηθνύο
Πειάηεο Υακειήο θαη Μέζεο Σάζεο
Ζ ρνξήγεζε έθπησζεο 15% 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. Ζ 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.
Πξόζθιεζε γηα πκκεηνρή ζην Μεηξών Αμηνινγεηώλ
ηνπ ΔΦΔΠΑΔ
Ο ΔΦΔΠΑΔ θαηφπηλ αλάιεςεο ηνπ έξγνπ ηνπ Δλδηάκεζνπ
Φνξέα
Γηαρείξηζεο
Κξαηηθψλ
Δληζρχζεσλ
ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο
Αληαγσληζηηθφηεηα
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία (ΔΠΑΝΔΚ 20142020) θαη ζχκθσλα κε ηελ Α.Π. 1557/432Γ/Γ01 Απφθαζε
Αλάδεημεο ΔΦΓ ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη
Σνπξηζκνχ, πξνρσξά
ζηελ
πξφζθιεζε
εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε
ηνπ Μεηξψνπ Αμηνινγεηψλ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2310480000, θαμ:
2310480003, email: info@e-kepa.gr, site:
http://www.ekepa.gr/frontend/article.php?aid=3683&cid=149.

Παθέην Γηαθνπώλ Hellenic Seaways
Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ
Σν Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο αλαθνίλσζε ηελ έλαξμε ηνπ έλαηνπ
νπ
(9 ) θχθινπ ζπνπδψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ
πνπδψλ ζηηο Γηεζλείο πνπδέο ζην Σκήκα Γηεζλψλ θαη
Δπξσπατθψλ πνπδψλ, ην νπνίν έρεη δχν θαηεπζχλζεηο:
1)Γηεζλείο πνπδέο κε εηδίθεπζε ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο θαη
ηε Γηπισκαηία.
2)Γηεζλείο πνπδέο κε εηδίθεπζε ζηηο ηξαηεγηθέο πνπδέο θαη ηε
Γηεζλή Πνιηηηθή.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 2310891507,
email:
atomanovic@uom.gr
ε

1 ΡνδαθΟΙΝΟγλωζία
Ο Μνξθσηηθφο χιινγνο Κνπάλνπ «Ζ ΜΗΔΕΑ» αλαθνίλσζε ηελ
εο
δηνξγάλσζε ηεο 1 ΡνδαθΟΗΝΟγλσζίαο ζηελ Ζκαζία πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί απφ 05 – 07 Απγνχζηνπ θαη ψξα 09.00 κκ ζην
Δκπνξηθφ Κέληξν Κνπάλνπ Νάνπζαο, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο
ζην πλεδξηαθφ Κέληξν ηεο ρνιήο Αξηζηνηέινπο ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ νη παξαθάησ νκηιίεο:
Σν άββαην 06 Απγνχζηνπ 2016 ζηηο 12.15 κκ ζα απεπζχλεη
νκηιία ν Οηθνλνκνιφγνο θ. Κσλζηαληίλνο Πνξηνθάιεο κε ζέκα:
«Οη δπλαηφηεηεο εμαγσγήο θξαζηνχ ζηελ Ρσζία».
Σελ Κπξηαθή 07 Απγνχζηνπ 2016 ζηηο 12.15 κκ ζα απεπζχλεη
νκηιία ε Γηεπζχληξηα Marketing & Business θ. Άηληα Νίθα κε
ζέκα: «Δκπνξηθή Σαπηφηεηα (branding) ζ’έλα αγξνηηθφ πξντφλ
ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη πψο ρηίδεηαη ε εκπηζηνζχλε ησλ
θαηαλαισηψλ γη’απηφ ην πξντφλ». Γηα παξαπάλσ πιεξνθνξίεο:
email: rodakoinognosia@yahoo.com.

To Δπηκειεηήξην ηεο άκνπ ζηα πιαίζηα ησλ πξνζπαζεηψλ
γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ζηε άκν αλέιαβε
ηελ πξσηνβνπιία ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αληηπεξηθέξεηα ηεο
άκνπ γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο εθπησηηθνχ παθέηνπ
δηαθνπψλ γηα ηε άκν. Σν παθέην πξνζθέξεη ζηα κέιε ησλ
Δπηκειεηεξίσλ ηεο Διιάδαο πνπ πξφθεηηαη λα επηζθεθηνχλ
ην λεζί θαη ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηηο δηαθνπέο ηηο
ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο ( μελνδνρεία, ελνηθηαδφκελα
δσκάηηα, εζηηαηφξηα, ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ θηι) πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζην «Παθέην Γηαθνπψλ Hellenic Seaways» ηελ
δπλαηφηεηα έθπησζεο 30% επί ησλ λαχισλ αηφκσλ θαη
απηνθηλήησλ κε ηα πινία ηεο Hellenic Seaways απφ φια ηα
ιηκάληα ηεο Διιάδνο είηε απ’ επζείαο γηα άκν είηε
ελδηάκεζνπ ζηαζκνχ κε ηειηθφ πξννξηζκφ ηελ άκν. ηελ
δηεχζπλζε http://samoscci.filoxeno.com/el ζα κπνξνχλ ηα
κέιε ζαο λα ελεκεξψλνληαη γηα ηηο ζπκκεηέρνπζεο
επηρεηξήζεηο θαη γηα ηηο εθπηψζεηο πνπ πξνζθέξνπλ. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 2273087970, θαμ:
2273022784 , email: samcci@otenet.gr.
Νέν Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζην Δ.Μ.Π
ην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, ζηελ ζρνιή Πνιηηηθψλ
Μεραληθψλ, ζα ιεηηνπξγήζεη γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα
απφ ην Αθαδεκατθφ έηνο 2016-2017 (επη. 2016) ην πξψην
κεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα κε αληηθείκελν «Οξγάλσζε θαη
Γηαρείξηζε Ληκέλσλ/Port Management». Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: ηει:2107722367, θαμ:2107722368 ,email:
lhw@central.ntua.gr ,site:http://www.ntua.gr

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο

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: ηει.: 45980-3,45978, θαμ: 2461045977,
e-mail:info@ekthesiako.gr, site: www.ekthesiako.gr
ΈθζεζεSuper Market – Mini Market &Πεξίπηεξν 2016
Πόιε: Metropolitan Expo, Αζήλα
Ηκεξνκελία: 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-minimarket-periptero.gr,
www.rota.gr.
Γηεζλείο Δθζέζεηο
IFA 2016
Πόιε : Βεξνιίλν, Γεξκαλία
Ηκεξνκελία: 02 – 07 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: ειεθηξνληθά θαηαλαισηηθά αγαζά
Πιεξνθνξίεο: ηει: Αζήλα: 2106419011 & 2106419037,
ζηε Θεζζαινλίθε: 2310327733
IWE ISTANBUL WATER EXPO 2016
Πόιε : Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 03 - 05 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: κεραλήκαηα επεμεξγαζίαο, θαζαξηζκνχ λεξνχ,
απνβιήησλ, ιπκάησλ, αθαιάησζεο, πηζίλεο, βηνινγηθνί
θαζαξηζκνί θηι.
Πιεξνθνξίεο: ηει.: 2117000264-7, θαμ: 2110127466,
email: info@etee.gr, fairs@etee.gr, site: www.etee.gr
TheMICAM
Πόιε: Μηιάλν, Ηηαιία
Ηκεξνκελία: 03 - 06 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: ππφδεζε
Πιεξνθνξίεο: site: www.micamonline.com
MIPEL
Πόιε: Μηιάλν, Ηηαιία
Ηκεξνκελία: 03 - 06 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: δεξκάηηλα είδε θαη αμεζνπάξ κφδαο
Πιεξνθνξίεο: site: www.mipel.it
Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε φθηα, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ
δειηίν ζρεηηθφ κε ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηε Βνπιγαξία θαη
ηηο δηκεξείο νηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο ζρέζεηο γηα ηνλ Ηνχιην
ηνπ 2016. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ
ηεο Διιάδαο ζηε φθηα (www.agora.mfa.gr/bg60), email:
economy@grembassysofia.org ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr.

Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή
ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο TISSUE WORLD TRADE SHOW &
CONFERENCE ISTANBUL 2016 ζηηο 27 έσο 29 επηεκβξίνπ
2016, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο «Istanbul 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 ζηα email: info@etee.gr. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 211 7000264-7, θαμ:
2110127466, e-mail: fairs@etee.gr, site: www.etee.gr.

Γηεζλείο Γηαγωληζκνί
Σν Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε φθηα
απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν κε πξνθεξχμεηο θξαηηθψλ
δηαγσληζκψλ πνπ αθνξνχλ:
1) Αλαβάζκηζε ινγηζκηθνχ θαη εμαζθάιηζε πξφζζεησλ αδεηψλ
Microsoft.
Γιψζζα πνπ κπνξεί λα ζπληαρζνχλ νη πξνζθνξέο ή νη αηηήζεηο
ζπκκεηνρήο κφλν βνπιγαξηθά.
Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 22/08/2016 – 17:00
Πιεξνθνξίεο: ηει.: +359 29371537, θαμ: +359 29803864, email:
veselin.tzvetkov@bulatsa.com , site: http://www.bulatsa.com
2)Δθαξκνγή ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Δλεξγεηαθή
Απφδνζε ησλ Κηεξίσλ Καηνηθηψλ.
Γιψζζα πνπ κπνξεί λα ζπληαρζνχλ νη πξνζθνξέο ή νη αηηήζεηο
ζπκκεηνρήο κφλν βνπιγαξηθά.
Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 16/08/2016 – 17:00
Πιεξνθνξίεο: ηει.: +359 888006080, θαμ: +359 889848685,
email: oba@gocenet.net , site: http://www.gotsedelchev.bg
3)Δπηινγή εμσηεξηθνχ δηαπηζηεπκέλνπ εξγαζηεξίνπ γηα
δηαγλσζηηθέο
εμεηάζεηο
ζην
πιαίζην
ηνπ
Κξαηηθνχ
Πξνγξάκκαηνο Πξνθχιαμεο 2016 (ζε 5 παξηίδεο).
Γιψζζα πνπ κπνξεί λα ζπληαρζνχλ νη πξνζθνξέο ή νη αηηήζεηο
ζπκκεηνρήο κφλν βνπιγαξηθά.
Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 19/08/2016 – 17:00
Πιεξνθνξίεο: ηει.: +359 29159854, θαμ: +359 29159837,site:
http://babh.government.bg/en/
5)Πξνκήζεηα
ηαηξνηερλνινγηθψλ
πξντφλησλ
γηα
λεπξνρεηξνπξγηθή,
επεκβαηηθή
απεηθφληζε,
επεκβαηηθή
αθηηλνινγία, θ.α.
Γιψζζα πνπ κπνξεί λα ζπληαρζνχλ νη πξνζθνξέο ή νη αηηήζεηο
ζπκκεηνρήο κφλν βνπιγαξηθά.
Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 30/08/2016 – 16:30
Πιεξνθνξίεο: ηει.: +359 29520879, θαμ: +359 29520879, email:
opl@rilski.com , site: http://www.rilski.com
6)Πξνκήζεηα θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ.
Γιψζζα πνπ κπνξεί λα ζπληαρζνχλ νη πξνζθνξέο ή νη αηηήζεηο
ζπκκεηνρήο κφλν βνπιγαξηθά.
Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 24/08/2016 – 15:00
Πιεξνθνξίεο: ηει.: +359 92622549, θαμ: +359 92622549, email:
mdozs_vratza@abv.bg , site: http://onko-vratsa.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.

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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05/08/2016 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ , ΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ
ΚΑΗ ΑΛΛΧΝ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΤΓΡΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ
ΚΗΝΖΖ ΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΘΔΡΜΑΝΖ ΣΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΣΟΤ ΚΑΗ
ΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΣΟΤ.» ΣΖΛ.: 2313 377535
09/08/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΣΤΠΧΝ (ΔΚΣΤΠΧΔΗ). ΣΖΛ.: 2310 679175
09/08/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
«ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟΤ
ΔΖΟΠΛΗΜΟΤ,
ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΗΚΧΝ
,
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ
ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ
ΜΔ
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ
ΤΣΖΜΑ
ΚΑΗ
ΛΟΓΗΜΗΚΟ,
ΤΚΔΤΧΝ
ΣΖΛΔΜΟΗΟΣΤΠΗΑ, ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΑΚΧΝ ΜΔΣΑΓΧΓΔΧΝ
ΔΣΖΔΡΝΔΣ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ». ΣΖΛ. : 2310679175
10/08/2016 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΔΘΝΖ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΤΗΜΧΝ ΘΔΡΜΑΝΖ ΚΑΗ ΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ
ΚΑΗ ΣΑ Ν.Π. ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ. ΣΖΛ.: 2313 304086
11/08/2016 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΤΗΜΧΝ ΓΖΜΟΤ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ. ΣΖΛ.: 2391330131
12/08/2016 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΛΑΗΟΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ ΓΖΜΟΤ ΥΑΛΚΖΓΟΝΟ. ΣΖΛ:.
2391330131
17/08/2016 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ
ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ ΤΝΔΡΓΔΗΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΜΗΚΡΟΔΡΓΧΝ ΣΟΤ
ΓΖΜΟΤΝΔΑΠΟΛΖ-ΤΚΔΧΝ. ΣΖΛ:. 2310 679172
17/08/2016 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΔΘΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΑΡΣΗΟΤ, ΓΡΑΦΗΚΧΝ ΔΗΓΧΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΤΝΑΦΧΝ
ΤΛΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ
ΔΝΟΣΖΣΑ
ΔΡΡΧΝ
ΚΑΗ
ΣΧΝ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Ν. ΔΡΡΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2016. ΣΖΛ.:
2321350436
19/08/2016 ΔΝΗΑΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΔΗΓΧΝ ΔΝΣΔΡΗΚΖ ΚΑΗ
Ζ
ΠΑΡΔΝΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΓΗΑ ΣΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ ΣΖ 4 ΤΠΔ». ΣΖΛ.:
2521 350228
22/08/2016 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ'' ΔΗΓΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΤΠΡΔΠΗΜΟΤ'' ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ
ΔΗΓΧΝ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ''. ΣΖΛ.: 2313317531
22/08/2016 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΖ ΑΝΑΛΧΗΜΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ. ΣΖΛ.:
2310 357217
22/08/2016 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΤΠΡΔΠΔΗΜΟΤ & ΛΟΗΠΧΝ
ΔΗΓΧΝ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ. ΣΖΛ.: 2313 317531

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΖΜΟ ΤΚΔΧΝ-ΝΔΑΠΟΛΖ
ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ-ΤΚΔΧΝ

ΓΖΜΟ ΧΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ

ΓΖΜΟ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ
ΓΖΜΟ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ-ΤΚΔΧΝ

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΔΡΡΧΝ
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ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

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.

