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1 ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Summer School)
∆ιοργάνωση Σεµιναρίων Υγιεινής
και Ασφάλειας Τροφίµων από το Β.Ε.Θ
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, στην προσπάθειά
του να στηρίξει τις επιχειρήσεις – µέλη του µε αντικείµενο
εργασιών την παραγωγή, επεξεργασία και διάθεση τροφίµων
και σε όσους εµπλέκονται µε τη διαχείριση τροφίµων µε
οιοδήποτε τρόπο κατά το στάδιο της διατροφικής αλυσίδας,
διοργανώνει εκπαιδευτικά σεµινάρια για τις «Βασικές αρχές
Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων», σύµφωνα µε την Υπουργική
Απόφαση ΥΑ.14708/10.08.2007/ΦΕΚ.1616/Β/17.08.2007.
Στόχος των σεµιναρίων είναι η διασφάλιση της ποιότητας στην
παραγωγή – συντήρηση και διάθεση τροφίµων µε ασφάλεια και
η προστασία των καταναλωτών , σύµφωνα µε τον Κανονισµό
852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
ης
της 29 Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίµων.
Τα σεµινάρια θα είναι συνολικής διάρκειας 10 ωρών το καθένα
και πραγµατοποιούνται στην αίθουσα σεµιναρίων του ΒΕΘ –
ος
Αριστοτέλους 27, 4 όροφος.
Το κόστος συµµετοχής ανέρχεται συνολικά σε 50 ευρώ για
τα µέλη του επιµελητηρίου και σε 60 ευρώ για τα µη µέλη ,
ποσό το οποίο πρέπει να καταβληθεί συγχρόνως µε την
κατάθεση της αίτησης στο Οικονοµικό τµήµα του
Επιµελητηρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τα µέλη του ΒΕΘ
είναι η ταµειακή τακτοποίησή τους , όσον αφορά την καταβολή
της ετήσιας συνδροµής τους.
Η αίτηση συµµετοχής βρίσκεται αναρτηµένη και στην ιστοσελίδα
του Β.Ε.Θ
www.veth.gov.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στο
τµήµα Βιοτεχνικών Θεµάτων του ΒΕΘ, αρµόδια κα.Α.Γούτα ,
στο τηλέφωνο : 2310-241383
και στο e-mail : smeindustry@veth.gov.gr

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο – Σχολή Θετικών
Επιστηµών και Τεχνολογίας
και συγκεκριµένα το
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συστήµατα
Κινητού και ∆ιάχυτου Υπολογισµού» µε την υποστήριξη
ο
της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτοµίας, διοργανώνει το 1
Θερινό Σχολείο (Summer School) µε θέµα : «Τεχνολογίες
Ασύρµατων και Κινητών Επικοινωνιών & Εφαρµογές
Κινητού και ∆ιάχυτου Υπολογισµού»
Το Θερινό Σχολείο θα πραγµατοποιηθεί από 8 έως 20
Σεπτεµβρίου 2014 στις εγκαταστάσεις της Αλεξάνδρειας
Ζώνης Καινοτοµίας στο ΝΟΗΣΙΣ.
Απευθύνεται σε πτυχιούχους τµηµάτων πληροφορικής ή
ηλεκτρολόγων µηχανικών και µηχανικών υπολογιστών ΑΕΙ
και ΤΕΙ ή άλλων συναφών ειδικοτήτων.
Το Θερινό Σχολείο τελεί υπό την αιγίδα του Υπ.
Μακεδονίας Θράκης, του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
του Συνδέσµου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, του
Εµπορικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης και του
Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε
στην
ιστοσελίδα
του
Θερινού
Σχολείου
http://sdy.eap.gr/summerschool.
Τηλ. επικοινωνίας : 2310-379341

6o Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Στρατηγικού Σχεδιασµού µας
ενηµερώνει για το 6o Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού &
Προϊόντων Μέλισσας, που διοργανώνεται στις 5 – 7
∆εκεµβρίου 2014, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας .
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το φεστιβάλ στο
τηλέφωνο 210 3622205 , φαξ 210 3610276 ή στο e-mail :
info@edpa.gr, site : www.edpa.gr

ΝΕΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Τους τελευταίους µήνες η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου (Γ.Γ.Ε)
του Υπουργείου Ανάπτυξης, έχει αναλάβει σηµαντικές
πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την
υποστήριξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ).
Τα τελευταία χρόνια η ΕΚΕ, αποτελεί το κεντρικό σηµείο
αναφοράς κάθε προσπάθειας σύνδεσης της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας µε τις πραγµατικές ανάγκες της κοινωνίας,
όπως τα ανθρώπινα δικαιώµατα, την απασχόληση, το
ελάχιστο εισόδηµα, τα δικαιώµατα των καταναλωτών, το
φυσικό περιβάλλον καθώς και τη διαφάνεια και την ορθή
εταιρική διακυβέρνηση.
Σύµφωνα µε το Νέο Σχέδιο , η ΕΚΕ:
-Περικλείει την ευθύνη κάθε επιχείρησης ή οργανισµού
απέναντι στους ανθρώπους , την κοινωνία και το περιβάλλον
για τον τρόπο που τους επηρεάζει από την άσκηση της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας
-Αποτελεί εθελοντική αυτό-δέσµευση επιχειρήσεων και
οργανισµών και στοχεύει στην υπεύθυνη λειτουργία και
διαχείριση των δραστηριοτήτων τους
-Προϋποθέτει
την
ανάληψη
πρωτοβουλιών
και
δραστηριοτήτων , επιπλέον της ελάχιστης συµµόρφωσης µε
την εκάστοτε νοµοθεσία.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 17 ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ - ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
Η
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – ∆/ΝΣΗ 17 ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
Ανάκληση διαταγών σχετικά µε τον έλεγχο εισαγωγών στην
κοινότητα προϊόντων µε υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ - ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
Η
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – ∆/ΝΣΗ 17 ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
Ανάκληση διαταγής σχετικά µε την ανακοίνωση της
επιτροπής για βάσιµες αµφιβολίες σχετικά µε την καταγωγή
προϊόντων τόνου που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση
από την Κολοµβία και ο Ελ Σαλβαδόρ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ - ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – ∆/ΝΣΗ 17Η ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
Επιβολή δασµών αντιντάµπιγκ σε προϊόντα που εισέρχονται
στην Ελλάδα από την Τουρκία µε χρήση ATR – µέτρο 570
στο ΤARIC.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ - ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
Η
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – ∆/ΝΣΗ 17 ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
Εισαγωγή
καπνών για τα οποία προβλέπονται
πιστοποιητικά γνησιότητας.

Με πρωτοβουλία της ΓΓΕ, η Ελλάδα έρχεται να προστεθεί στις
υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης που διαθέτουν σχέδιο δράσης
για την ΕΚΕ
Είναι κατανοητό ότι ένα τέτοιο Σχέδιο ∆ράσης, θα αποδειχθεί
αποτελεσµατικό µόνο εάν αποτυπώνει την ελληνική
πραγµατικότητα τόσο στην κοινωνία όσο και στον
επιχειρηµατικό κόσµο.

Με την Εθνική Στρατηγική για την ΕΚΕ εµπεδώνονται,
διαδίδονται και εφαρµόζονται οι αρχές της ΕΚΕ στην Ελλάδα
για την περίοδο 2014-2020. Οι Ελληνικές επιχειρήσεις αλλά
και οι φορείς του ∆ηµοσίου καλούνται να ενσωµατώσουν την
ΕΚΕ στην επιχειρησιακή στρατηγική τους και να αναπτύξουν
δράσεις και πρακτικές εταιρικής υπευθυνότητας για να
αυξήσουν το θετικό αντίκτυπο της λειτουργίας τους.
Η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου του Υπ.Ανάπτυξης
διοργανώνει ηµερίδα διαλόγου στις 16 Σεπτεµβρίου 2014,
και ώρα 9:30 στο Μέγαρο Καρατζά (Αιόλου και Σοφοκλέους,
Αθήνα). Η ηµερίδα θα έχει σαν στόχο:
•
την καταγραφή των θέσεων και προτάσεων
αναφορικά µε τα ζητήµατα που θίγονται στο Εθνικό Σχέδιο
∆ράσης για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
•

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 ΤΕΛΩΝΕΑΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ - ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
Η
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – ∆/ΝΣΗ 19 ΤΕΛ.∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ
Κοινοποίηση της αριθ. ∆19Γ5043253ΕΞ2013, του
ης
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής της 4
∆εκεµβρίου 2013 « για την κατάρτιση των εντύπων που
προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΕ) 608/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε
την τελωνειακή επιβολή των δικαιωµάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ - ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
Η
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – ∆/ΝΣΗ 19 ΤΕΛ.∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ
Κοινοποίηση της αριθ. 591/8211/21-1-2014 έγγραφο του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε
την
εισαγωγή
φυτοπροστατευτικών
προϊόντων
(φυτοφάρµακα).

την προβλεπόµενη εξέλιξη εφαρµογής του

•
τα µέσα που επιλέγονται για την υλοποίησή του
το ρόλο που θα διαδραµατίσει κάθε συµµέτοχος στην επιτυχή
υιοθέτησή του.
Καλούνται όλοι οι εµπλεκόµενοι µε την ΕΚΕ
φορείς,
επιχειρήσεις, πολίτες να καταθέσουν τις προτάσεις τους και να
συνδράµουν στην κοινή προσπάθεια για δηµιουργία Εθνικού
Σχεδίου ∆ράσης για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ,
επισκεπτόµενοι
την
ιστοσελίδα
www.opengov.gr/ypoian/?p=5188 έως τις 22.9.2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ - ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ – ∆/ΝΣΗ 19Η –ΤΜΗΜΑ Γ’
Κοινοποίηση της αριθ.∆.19A5013811ΕΞ2014/03.06.14 «
Οδηγίες για την εφαρµογή του Συστήµατος ελέγχου
Εξαγωγών (ECS) στο ICISnet – Αντικατάσταση της αριθ.
∆19Α5012006 ΕΞ2012/12-3-12 ∆ΥΟ, «Οδηγίες για την
εφαρµογή του Συστήµατος ελέγχου Εξαγωγών (ECS) στο
πλαίσιο της παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήµατος
Εξαγωγών
του
Ολοκληρωµένου
Πληροφοριακού
Συστήµατος Τελωνείων – ICISnet ».

Έως 30 Σεπτεµβρίου η πρώτη δόση καταβολής του ΕΝΦΙΑ
Μέχρι την Τρίτη 30 Σεπτεµβρίου θα µπορεί να καταβληθεί η
πρώτη από τις έξι δόσεις του ΕΝΦΙΑ, σύµφωνα µε την τροπολογία
που κατατέθηκε στη Βουλή στο νοµοσχέδιο για τις
υδατοκαλλιέργειες.

ΚΕΕΕ - Κ.Μίχαλος:
Καταλογίζει στη κυβέρνηση εµµονή στη γερµανική
λιτότητα

Στην τροπολογία ορίζεται ότι µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου δεν
καθίστανται ληξιπρόθεσµες οι οφειλές για τον ΕΝΦΙΑ ούτε
λαµβάνονται υπόψη για την έκδοση φορολογικής ενηµέρωσης και
βεβαίωσης. Τη ρύθµιση υπογράφουν οι υπουργοί, Οικονοµικών
Γκίκας Χαρδούβελης και Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος
Καρασµάνης.

Εµµονή στην πολιτική εξάλειψης των ελλειµµάτων και της
µείωσης του πληθωρισµού που επιβάλλει η Γερµανία στη
ΕΕ καταλογίζει στην κυβέρνηση ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ. Ο
Κωνσταντίνος Μίχαλος απέστειλε υπόµνηµα στον
πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των κοµµάτων του
Κοινοβουλίου µε τις θέσεις και τις προτάσεις της Κεντρικής
Ένωσης Επιµελητηρίων για την οικονοµία εν όψει ∆ΕΘ.

Θέσεις εργασίας για 12.000 άνεργους νέους σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις

Ο ίδιος τονίζει πως τα προβλήµατα στην πραγµατική
οικονοµία και στην αγορά παραµένουν και µάλιστα
αυξάνονται, καθώς η εµµονή στην πολιτική της εξάλειψης
των ελλειµµάτων και της µείωσης του πληθωρισµού που
επιβάλλει η Γερµανία στο σύνολο της ΕΕ, εµποδίζουν την
ανάπτυξη και ενισχύουν την ανεργία.

Aπό την Παρασκευή 29.09.2014, µπορούν να υποβάλουν
ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους οι άνεργοι νέοι, που επιθυµούν να
συµµετάσχουν στο πρόγραµµα «Επιταγή εισόδου για νέους από
18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση
εργασιακής εµπειρίας».

Τρέξε χωρίς τερµατισµό …στην 79η ∆ΕΘ

Πρόκειται για την πρώτη δράση που υλοποιείται στο πλαίσιο του
Εθνικού Σχεδίου. ∆ράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία», το οποίο
είχαν εξαγγείλει ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εργασίας
Γιάννης Βρούτσης.
Οι ωφελούµενοι άνεργοι ανέρχονται σε 12.000 από τους οποίους
3.000 θα είναι απόφοιτοι πανεπιστηµίων και ανώτερων
τεχνολογικών ιδρυµάτων και 9.000 θα είναι απόφοιτοι
υποχρεωτικής,
δευτεροβάθµιας
και
µεταδευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης. Η δράση, προϋπολογισµού 43.200.000 ευρώ,
χρηµατοδοτείται µέσα από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την
Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ - «Youth Employment Initiative»)
και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ).
Το πρόγραµµα προσφέρει µέσω voucher θεωρητική κατάρτιση
και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, ενώ το εκπαιδευτικό
επίδοµα που θα λαµβάνουν οι ωφελούµενοι ανέρχεται σε 2.410
ευρώ για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και 2.240 ευρώ για τους
αποφοίτους
υποχρεωτικής,
δευτεροβάθµιας
και
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Ανοίγουν οι φάκελοι των τραπεζών για τα «κόκκινα»
εταιρικά δάνεια
Με τρία νοµοθετήµατα-εργαλεία στα χέρια των πιστωτικών
ιδρυµάτων θα πραγµατοποιηθούν οι ρυθµίσεις των «κόκκινων»
δανείων ιδιωτών επιχειρηµατιών.
Το σχέδιο νόµου του υπουργείου Ανάπτυξης για τις ρυθµίσεις
των επιχειρηµατικών δανείων θα είναι έτοιµο στο τέλος του
Σεπτεµβρίου, ενώ αναµένεται να ακολουθήσουν αλλαγές στον
Πτωχευτικό Κώδικα των επιχειρήσεων, όπως επίσης και
µεταβολές στον νόµο Κατσέλη για να λειτουργήσει
αποτελεσµατικά και ο Κώδικας ∆εοντολογίας της ΤτΕ. Το πλαίσιο
για τα «κόκκινα» επιχειρηµατικά δάνεια, θα επιτρέψει στις
τράπεζες «να βάλουν µπρος τις µηχανές» προωθώντας
ρυθµίσεις και λύνοντας ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα
που αντιµετωπίζουν στην παρούσα φάση. Αν µάλιστα
επαληθευτούν οι υπάρχουσες προβλέψεις που θέλουν την
οικονοµία να περνά σε φάση ανάκαµψης µέσα στο τρίτο τρίµηνο
του 2014, το «lifting» στο χαρτοφυλάκιο των τραπεζών
αναµένεται να απελευθερώσει σηµαντικούς οικονοµικούς πόρους
επιταχύνοντας τις διαδικασίες ανάπτυξης. Χθες το προεδρείο της
Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών πραγµατοποίησε συνάντηση µε
θέµα το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο που επεξεργάζεται το
υπουργείο Ανάπτυξης και συζήτησε
συµπληρωµατικές
προτάσεις.

Μία πρωτοβουλία χωρίς προηγούµενο σε πανελλαδικό
επίπεδο, που «παντρεύει» την αγάπη για τον αθλητισµό µε
την κοινωνική ευθύνη, διοργανώνουν η ∆ΕΘ-HELEXPO και
ο Αθλητικός Σύλλογος «ΕΡΜΗΣ 1877» από την 1η έως τις
3 Σεπτεµβρίου. Πρόκειται για έναν διαφορετικό αγώνα
δρόµου, στον οποίο νικητής είναι µόνο η αγάπη για το
συνάνθρωπο, µε τον τίτλο «Τρέξε Χωρίς Τερµατισµό», µία
ης
∆ΕΘ, που θα
πρόδροµη εκδήλωση της 79
πραγµατοποιηθεί εντός των εγκαταστάσεων του ∆ιεθνούς
Εκθεσιακού Κέντρου. Το ενδιαφέρον είναι ήδη πολύ
µεγάλο, µε τις προεγγραφές να έχουν υπερβεί τις
800 σε διάστηµα µόλις µίας εβδοµάδας. Κάθε χιλιόµετρο
του κάθε δροµέα ξεχωριστά µετατρέπεται σε χρήµατα, τα
οποία θα προσφερθούν στα φιλανθρωπικά και κοινωφελή
ιδρύµατα, Ορφανοτροφείο Θηλέων Μέλισσα, Ελληνικό
Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο και Πολυιατρείο των Γιατρών
του Κόσµου στη Θεσσαλονίκη.
Οι συµµετέχοντες θα µπορούν να τρέχουν ή και να
περπατούν διανύοντας όποια απόσταση και σε όσο χρόνο
θέλουν, χωρίς τερµατισµό, σε χώρο ειδικά διαµορφωµένο
για τη διοργάνωση. Η είσοδος στο Εκθεσιακό Κέντρο θα
µπορεί να γίνεται απ' όλες τις πύλες του.
Σε κάθε δροµέα, αφού πραγµατοποιήσει την εγγραφή του,
θα παρέχεται ένα φορητό chip, για ηλεκτρονική
χρονοµέτρηση, το οποίο θα καταγράφει και την διανυθείσα
απόσταση. Οι συµµετέχοντες µπορούν οποιαδήποτε
στιγµή να διακόψουν την προσπάθειά τους και αν και
όποτε το θελήσουν, να συνεχίσουν εντός των 48 ωρών,
που διαρκεί ο αγώνας, ενώ στο τέλος θα ανακοινωθούν τα
ονόµατα όλων των δροµέων αλφαβητικά και αντίστοιχα ο
αριθµός των χιλιοµέτρων, που κάθε ένας διήνυσε.

Η
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Πόλη : Βέλο Κορινθίας, 15 χλµ Παλαιάς Εθνικής Οδού
Κορίνθου – Πατρών (ΜΑΝ∆ΡΑΚΟΣ CO)
Ηµεροµηνία : 1 – 5 Οκτωβρίου 2014
Εκθέµατα : προϊόντα εµπορίου, τουρισµού, εξοπλισµού
επιχειρήσεων , παροχής υπηρεσιών και κατοικίας.
Πληροφορίες: Επιµελητήριο Κορινθίας, τηλ.: 27410 24464
εσωτ. 3,
site:www.korinthiacc.gr,
e-mail : anaptyxiaki@korinthiacc.gr.

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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04/09/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 5/2014 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΡΟ∆ΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΩ ΤΗΛ. 210
8916264/35
04/09/2014
ΑΡ.
∆ΙΑΚ.
24/14
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ
ΚΡΕΑΤΩΝ» ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΟΠΛΙΤΩΝ ΤΗΣ 124
ΠΒΕ. ΤΗΛ 210 8405015`
04/09/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 21/14 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ. ΜΗΧΑΝΩΝ MTU 595 16V.
ΤΗΛ. 210 3368630
04/09/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 20/14 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΩΝ
SACM DIESEL 25L6. ΤΗΛ. 210 3368630
04/09/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 38/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2421 351133
05/09/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 965 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ.
ΤΗΛ. 210 3368630
05/09/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 15/2014 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΗΛ. 2313 307190
05/09/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ.14/2014 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΠΑΓΙΩΝ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛ. 2313
307190
05/09/2014 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΥ - ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΣΤΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΛ. 2313 3307184
05/09/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 94/2014 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΗΛ. 2313 312268
05/09/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 90/2014 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΥΛΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ"
ΤΗΛ. 2313 312284

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
«ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»
ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ « Γ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Επισκεφθείτε µέσω της ιστοσελίδας του Επιµελητηρίου µας www.veth.gov.gr
•
Την ηλεκτρονική πλατφόρµα που προσφέρει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Συνηγόρου του
Βιοτέχνη στο www.bizhelp.gr για οποιοδήποτε πρόβληµα αντιµετωπίζετε µε ∆ηµόσια
Υπηρεσία ή θέλετε να υποβάλλετε οποιοδήποτε ερώτηµα.
•
Την ηλεκτρονική πλατφόρµα που προσφέρει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής ∆ικτύωσης b2bmall ή
στο www.b2bmall.eu, προκειµένου να ενηµερώνεστε και να προµηθεύεστε προϊόντα µελών
του επιµελητηρίου.

