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Καηαηέζεθε απφ ηνλ ππνπξγφ Δξγαζίαο Πάλν θνπξιέηε
θαη ηνλ αλαπιεξσηή ππνπξγφ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ
Γεκήηξε ηξαηνχιε ηξνπνινγία κε ηελ νπνία παξαηείλεηαη
έσο θαη ηηο 2-6-2015 ε πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο
ππαγσγήο ζε θαζεζηψο ξχζκηζεο αζθαιηζηηθψλ νθεηιψλ
πξνο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο -πιελ ΝΑΣ-, πνπ
θαηέζηεζαλ ιεμηπξφζεζκεο θαηά ηε 1-4-2015. Ζ αξρηθή
πξνζεζκία έιεγε κε βάζε ην λφκν 4321/2015 ζηηο 30-42015. Με ηελ ηξνπνινγία εηδηθά γηα ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο
ππέξ ηνπ πξψελ ΟΠΑΓ
ε αλσηέξσ πξνζεζκία
παξαηείλεηαη έσο 30-6-2015. Δηδηθφηεξα κε ηελ ηξνπνινγία
νξίδεηαη φηη:

-ε πξνζεζκία ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν.4321/2015
γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ππαγσγήο ζε θαζεζηψο ξχζκηζεο,
παξαηείλεηαη απφ ηε ιήμε ηεο έσο θαη ηελ 2/6/2015. ηε
ξχζκηζε δχλαηαη λα ππαρζνχλ νη αζθαιηζηηθέο νθεηιέο πξνο
Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, πιελ ΝΑΣ, νη νπνίεο
θαηέζηεζαλ ιεμηπξφζεζκεο ηελ 1/4/2015. Δηδηθά γηα ηηο
ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ππέξ ηνπ πξψελ ΟΠΑΓ ε αίηεζε
γηα ππαγσγή ππνβάιιεηαη έσο θαη ηελ 30/6/2015.
Πξνυπφζεζε γηα ηελ ππαγσγή ζηελ παξνχζα ξχζκηζε είλαη
ε θαηαβνιή ησλ ηξερνπζψλ εηζθνξψλ απφ 1/4/2015 θαη
εθεμήο. ηελ παξνχζα ξχζκηζε δχλαηαη λα ππαρζνχλ κεηά
απφ αίηεζε ηνπο θαη νθεηιέο πξνο Φνξείο Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο, πνπ αθνξνχλ επηζηξνθέο παξνρψλ θαη ελνίθηα
αθηλήησλ, ζπλνιηθνχ χςνπο έσο 1.500.000 επξψ. Καηά ηα
ινηπά εθαξκφδνληαη νη φξνη ηεο ξχζκηζεο ηνπ άξζξνπ 28
ηνπ Ν.4321/2015. -ε παξάγξαθνο 13 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν.
4321/2015 αλαξηζκείηαη ζε 13α θαη πξνζηίζεηαη
παξάγξαθνο 13β, σο αθνινχζσο:
13β. Δηδηθφηεξα γηα ηνπο νθεηιέηεο ηνπ ΟΑΔΔ θαη ΔΣΑΑ, ε
αίηεζε ππνβάιιεηαη άπαμ ζηελ παξνχζα ξχζκηζε, ε δε
ξχζκηζε απφιιπηαη ζε πεξίπησζε: Α. κε θαηαβνιήο
ηξερνπζψλ εηζθνξψλ Β. θαζπζηέξεζεο πέξαλ ηνπ ελφο
κελφο, ηξηψλ δφζεσλ ηεο ξχζκηζεο αλά 12κελν
πξνγξάκκαηνο ξχζκηζεο. Οη πέξαλ ηεο κίαο δφζεο
θαζπζηεξνχκελεο δφζεηο ηεο ξχζκηζεο πξνζαπμάλνληαη κε
επηπιένλ επηηφθην 0,25% κεληαίσο.

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 e-mail : sme-industry@veth.gov.gr.

Γηαγωληζκόο γηα ηα Δπξωπαϊθά Βξαβεία Πξνώζεζεο ηεο
Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο 2015
Με ζηφρν ηελ αλαγλψξηζε θαη επηβξάβεπζε ηεο αξηζηείαο ησλ
δεκνζίσλ θνξέσλ πνπ πξνσζνχλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη
ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ
επίπεδν, ε Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο απεπζχλεη πξφζθιεζε γηα
ζπκκεηνρή ζηνλ Γηαγσληζκφ γηα ηα "Δπξσπατθά Βξαβεία
Πξνψζεζεο ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 2015", ν νπνίνο
πξνθεξχζζεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Καηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνηάζεσλ, ζε εζληθφ επίπεδν, είλαη ε
Παξαζθεπή 12 Ινπλίνπ 2015. Πιεξνθνξίεο: ηε ζρεηηθή
ηζηνζειίδα
ηνπ
Τπνπξγείνπ
Αλάπηπμεο
θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο.

Ηκεξίδα κε Θέκα
Αλνηρηή Ηκέξα γηα επηρεηξήζεηο & θνξείο

Πξνζεζκία 15 εκεξώλ γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ
θνξνινγηθήο δήιωζεο 2014

Σν Ηλζηηηνχην Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ,
ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο
αλνίγεη ηηο πφξηεο ηνπ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο θνξείο θαη
ζαο πξνζθαιεί λα επηζθεθζείηε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, λα
ελεκεξσζείηε γηα ηα επηηεχγκαηα ηνπ θαη λα δηεξεπλήζεηε
πηζαλέο ζπλεξγαζίεο ζηα πιαίζηα ηεο Ζκεξίδαο κε Θέκα
«Αλνηρηή Ζκέξα γηα επηρεηξήζεηο & θνξείο» πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Παξαζθεπή 15 Μαΐνπ 2015 ζηηο 16:00
-18:00 ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Σερλνινγηψλ
Πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, ηνπ Δζληθνχ Κζντρου

Πξνζεζκία 15 εκεξψλ έρνπλ νη θνξνινγνχκελνη πνπ έρνπλ
θιεζεί απφ ηελ εθνξία λα πξνζθνκίζνπλ δηθαηνινγεηηθά γηα
λα νινθιεξσζεί ε εθθαζάξηζε ηεο θνξνινγηθήο ηνπο
δήισζεο ( ηνπ 2014) θαη δελ ην έρνπλ θάλεη, λα ην πξάμνπλ.
ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα επηβαξπλζνχλ κε πξφζηηκα
ησλ 100, 200 ή θαη 500 επξψ φπσο πξνβιέπεη ε λνκνζεζία.
Απηφ πξνβιέπεη απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο
Γεκνζίσλ Δζφδσλ Καηεξίλαο αββαΐδνπ. χκθσλα κε ηελ
απφθαζε εληφο ησλ επφκελσλ εκεξψλ ζα απνζηαιεί θαη
ζρεηηθφ email ζηνπο ππφρξενπο πξνθεηκέλνπ ζην δηάζηεκα
ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο λα ππνβάινπλ ηα
δηθαηνινγεηηθά, ελψ θαινχληαη νη Γ.Ο.Τ κεηά ην πέξαο ηεο
πξνζεζκίαο απηήο λα πξνρσξνχλ ζηνλ θαηαινγηζκφ ησλ
πξνβιεπφκελσλ πξνζηίκσλ.

Έρευνασ και Τεχνολογικήσ Ανάπτυξησ ςτο 6ο χλμ
Οδοφ Χαριλάου - Θζρμησ.
Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: ηει:2311 257701,email: kalm@iti.gr

Φόξνπκ κε ζέκα
Οηθνλνκηθέο Δπηπηώζεηο ηεο Κξνπαδηέξαο ζηνπο
Παξάθηηνπο,
Νεζηωηηθνύο
θαη
Παξαπνηάκηνπο
Πξννξηζκνύο

Ο Δκπνξηθόο ύιινγνο Θεζζαινλίθεο ζηεξίδεη ηελ
Απόθαζε ηεο Δ..Δ.Δ. θαη πξνηείλεη λα είλαη θιεηζηά
ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα ηεο Θεζζαινλίθεο
ηελ Κπξηαθή 3 Μαϊνπ 2015

Σν Δπηκειεηήξην Ζιείαο καο ελεκεξψλεη φηη ην INSULEUR
δηνξγαλψλεη έλα Φφξνπκ κε ζέκα «Οηθνλνκηθέο
Δπηπηώζεηο ηεο Κξνπαδηέξαο ζηνπο Παξάθηηνπο,
Νεζηωηηθνύο θαη Παξαπνηάκηνπο Πξννξηζκνύο» , ην
νπνίν ζα δηεμαρζεί ζηηο 23 Μαΐνπ 2015 ζηελ Αξραία
Οιπκπία ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Ζιείαο.

Ο Νφκνο 4177/2013, ζεζκνζέηεζε, κεηαμχ άιισλ, ηε
ιεηηνπξγία ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ ζπγθεθξηκέλεο
Κπξηαθέο ην ρξφλν, θαζψο θαη ηηο ελδηάκεζεο εθπησηηθέο
πεξηφδνπο ηνπο κήλεο Μάην θαη Ννέκβξην.

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο :ηει: 2621036895 /
2271041170 , θαμ: 2621031791 / 2271044722 , email:
presidentilia@gmail.com / eoean@chi.forthnet.gr

HR Community Awards 2015 Τπνβνιέο κέρξη ηε Γεπηέξα
4 Μαΐνπ 2015 ζην awards.hrcommunity.gr
Σα HR Community Awards 2015 δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ
ETHOS EVENTS θαη ην Skywalker.gr, ζην πιαίζην ηνπ HR
Community Conference & Awards. ηφρνο ησλ βξαβείσλ
είλαη λα πξνζειθχζνπλ ζπκκεηνρέο απφ εηαηξίεο θαη ηκήκαηα
HR κε επηηπρεκέλεο ε θαηλνηφκεο πξαθηηθέο, κεζφδνπο θαη
ζηξαηεγηθέο ζε ζέκαηα Γηνίθεζεο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ.
Όζνη επηζπκνχλ λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα ζηα HR
Community Awards 2015, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
ελεκεξσζνχλ γηα ηα θξηηήξηα βξάβεπζεο θαη λα
ζπκπιεξψζνπλ ηε θφξκα ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο κέρξη
θαη ηε Γεπηέξα 4 Μαΐνπ 2015, ζην awards.hrcommunity.gr.
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο
ππνςεθηνηήησλ: Κσλζηαληίλνο αιβαξιήο, Conferences
Manager, Ethos Media S.A. , ηει: 210 9984909, email:
awards@hrcommunity.gr θαη Άλλα Βεληέξε, Γηεπζχληξηα
Γεκφζησλ ρέζεσλ, Skywalker.gr, ηει 210 9730280, email:
avenieri@skywalker.gr .

Γχν ρξφληα θαη ηέζζεξηο εθπησηηθέο πεξηφδνπο κεηά, ην
ζπκπέξαζκα είλαη φηη νη ελδηάκεζεο εθπησηηθέο πεξίνδνη
δελ πξφζθεξαλ ηίπνηα ζηελ αγνξά, νη επηρεηξήζεηο δελ
πξνρψξεζαλ ζε γεληθεπκέλεο εθπηψζεηο θαη πξνθάιεζαλ
ζχγρπζε ζηνπο θαηαλαισηέο, πιήηηνληαο ηνλ ζεζκφ ησλ
εθπηψζεσλ γεληθφηεξα.
Σν ζέκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Κπξηαθήο 3 Μαίνπ 2015,
ζπδεηήζεθε, κεηαμχ άιισλ, ζηελ πξφζθαηε ζπλεδξίαζε
ηνπ
Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ
ηεο
Διιεληθήο
πλνκνζπνλδίαο Δκπνξίνπ θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο
(Δ..Δ.Δ.), ζην νπνίν κεηέρεη θαη ν Πξφεδξνο ηνπ
Δκπνξηθνχ πιιφγνπ Θεζζαινλίθεο θ.Π.Φηιηππίδεο θαη
απνθαζίζηεθε λα πξνηαζεί ζηηο επηρεηξήζεηο λα κελ
αλνίμνπλ ηα θαηαζηήκαηά ηνπο ηελ Κπξηαθή 3 Μαίνπ
2015, κε δεδνκέλν θαη βάζεη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ φηη νη
εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ζα βξεζνχλ ελψπηνλ αθφκε κίαο
αρξείαζηεο θαη απνηπρεκέλεο Κπξηαθήο.
Ο Δκπνξηθόο ύιινγνο Θεζζαινλίθεο ζεβφκελνο κελ
ην λφκν θαη ην δηθαίσκα φζσλ επηρεηξήζεσλ ζέινπλ λα
αλνίμνπλ,
ζηεξίδεη
ηελ
απόθαζε
ηεο
Δ..Δ.Δ.,
πξνηείλνληαο
ζηνπο
εκπόξνπο
–
ζπλαδέιθνπο λα κελ κπνπλ ζηνλ θόπν λα αλνίμνπλ ηα
θαηαζηήκαηά ηνπο ηελ εξρόκελε Κπξηαθή 3 Μαίνπ 2015
θαη λα παξακείλεη ε Αγνξά ηεο Θεζζαινλίθεο
ΚΛΔΙΣΗ.
Παξ’όια απηά θαη βάζεη ηνπ πθηζηάκελνπ Νόκνπ,
απνηειεί απόθαζε ηνπ θάζε θαηαζηεκαηάξρε λα
αλνίμεη ή λα παξακείλεη θιεηζηή ε επηρείξεζή ηνπ ηελ
Κπξηαθή.

ε δεκόζηα δηαβνύιεπζε ην ρέδην Τπνπξγηθήο Απόθαζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.4321/2015, γηα ηηο
ηξηγωληθέο ζπλαιιαγέο
Αγαπεηά κέιε,
Σν
Βηνηερληθφ
Δπηκειεηήξην
Θεζζαινλίθεο
ζαο
ελεκεξψλεη,
φηη
ζηελ
ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε
http://www.opengov.gr/minfin/?p=5075 ηέζεθε ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ζρέδην Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ κε ην νπνίν ξπζκίδνληαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 4321/2015, γηα ηηο ηξηγσληθέο
ζπλαιιαγέο. Μέρξη ην ηέινο ηεο εξρφκελεο εβδνκάδαο κπνξείηε λα θαηαζέζεηε ηηο απφςεηο ζαο, επηζθεπηφκελνη ηελ
πξναλαθεξφκελε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε.

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ κύξλε ηεο Σνπξθίαο

Γηεζλείο Γηαγωληζκνί

Πξαγκαηνπνηείηαη επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηα πιαίζηα ηεο
εο
th
6 Έθζεζεο MINEX 2015 (6 EXHIBITION MINEX 2015 )
πνπ δηνξγαλψλεηαη ζηηο 14 -16 Μαΐνπ 2015 ζην Νέν Γηεζλέο
Δθζεζηαθό Κέληξν κύξλεο ζηε Σνπξθία.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει. 212 1004102, θαμ: 212
1004102, e-mail : info@kremlianna.gr

Γηαγωληζκνί ζηελ Π.Γ.Γ.Μ.
Tν Γξαθείν Πξνμεληθψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ
Τπνζέζεσλ ηεο Π.Γ.Γ.Μ. ζηελ Θεζζαινλίθε, ε θπβέξλεζε ηεο
Π.Γ.Γ.Μ. πξνθήξπμε δηαγσληζκφ πνπ αθνξά ζηελ πψιεζε ηεο
θξαηηθήο εηαηξίαο Drusto Fabrika δ α sinski vozila VELES
DOOEL Veles (railway vehicles maintenance and production).
Δπίζεο, φπσο καο πιεξνθφξεζε ην αλσηέξσ Γξαθείν, ζαο
ελεκεξψλνπκε φηη ε θπβέξλεζε ηεο Π.Γ.Γ.Μ. πξνθήξπμε
δηαγσληζκφ πνπ αθνξά ζηελ πώιεζε ηεο θξαηηθήο εηαηξίαο
11 Oktomvri-Eurokompozit AD Prilep (production of military
and law enforcement equipment). Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο αλσηέξσ δηαγσληζκνχο νη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε : ηει: +3892
3093424, fax:
+38923084472,email:rexhep.academi@economy.gov.mk,
tatijana.sokoloski@economy.gov.mk

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία
κε ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή
απνζηνιή
ζηα
πιαίζηα
ηεο
έθζεζεο
«GASTURKEY»,ΓΙΔΘΝΗ
ΔΚΘΔΗ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ
ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ,LPG, CNG, LNG,ζηηο 11 έωο 14
Ινπλίνπ 2015 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο
‘CNR’.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 211 7000264-7,
θαμ: 2117409283, e-mail : info@etee.gr , fairs@etee.gr ,
website:www.etee.gr

Δθζέζεηο ζηνλ θόζκν
SEOUL FOOD 2015 – INTERNATIONAL FOOD
INDUSTRY EXHIBITION
Πόιε : ενχι, Νφηηα Κνξέα
Ηκεξνκελία: 12 – 15 Μαΐνπ 2015
Δθζέκαηα: ηξφθηκα, πνηά
Πιεξνθνξίεο: site :www.seoulfood.or.kr
FI/FOODINGREDIENTS
Πόιε : Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία.
Ηκεξνκελία: 13 – 15 Μαΐνπ 2015
Δθζέκαηα: ηξφθηκα
Πιεξνθνξίεο: site : www.figlobal.com/istanbul/home
INTERNATIONAL FIRE & SAGETY EXPO
Πόιε : Daegu, Κνξέα
Ηκεξνκελία: 13 – 15 Μαΐνπ 2015
Δθζέκαηα: ππξνζβεζηηθφο εμνπιηζκφο
Πιεξνθνξίεο: site : www.fireexpo.co.kr
BALKAN COMMERCE FAIR
Πόιε : Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 13 – 16 Μαΐνπ 2015
Δθζέκαηα: ππνδνκέο, κεηαθνξέο, κεραλήκαηα έξγσλ,
θαηαζθεπαζηηθέο
εηαηξίεο,
ηεξκαηηθνχο
ζηαζκνχο
ιεσθνξείσλ
Πιεξνθνξίεο: site : www.balkanticaretfuari.com,
email :secretary@grtrchamber.org
EXPO CYPRUS 2015
Πόιε : Λεπθσζία, Κχπξνο
Ηκεξνκελία: 13 – 17 Μαΐνπ 2015
Δθζέκαηα: νηθηαθφ εμνπιηζκφ, ζην απηνθίλεην, ζηηο
δηαθνπέο, ζε ηξφθηκα θαη πνηά, ζε κφδα/θαιιπληηθά,
hobbies, θαη ηέρλε
Πιεξνθνξίεο: site : www.expocyprus.com.cy
ANUFOUD EURASIA
Πόιε : Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία.
Ηκεξνκελία: 14 – 16 ΜαΨνπ 2015
Δθζέκαηα: Γηεζλήο έθζεζε
θαηαζθεπψλ, ελέξγεηαο,
ηερλνινγίαο, επίπισλ θαη αθηλήησλ, ηξφθηκα θαη πνηά
Πιεξνθνξίεο: ηει. 2310-254460, θαμ.2310-254448 , email : Selanik@ekonomi.gov.tr, site : www.anufood
eurasia.com

Πξνζθνξά ζπλεξγαζίαο
Σν Δκπνξηθφ & Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ αλαθνηλψλεη
ζηα κέιε ηνπ θαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν φηη νη αλαθεξφκελεο
ζηε ζπλέρεηα
επηρεηξήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ, επηζπκνχλ λα
επηθνηλσλήζνπλ κε ειιεληθέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζέζνπλ ηα
πξντφληα/ ηηο ππεξεζίεο ηνπο, ή λα αληηπξνζσπεπζνχλ ζηελ
ειιεληθή αγνξά.
ΠΑΚΙΣΑΝ
SZT CORPORATION
RD
Γ/ΝΖ: 75/1 3
COMMERCIAL STREET PHASE 4 75500
KARACHI
ΣΖΛ : (+92 0345) 2518835, EMAIL: sztcorp@gmail.com ,
website: www.sztcorporation.com
ΖΜ/ΝIA ΔΠΗΣΟΛΖ : 16-02-2015
ΑΡ.ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ : E. 2350
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΞΑΓΧΓΖ ΔΗΓΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ (ΡΤΕΗ, ΗΣΑΡΗ,
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ, ΕΑΥΑΡΖ, ΑΛΑΣΗ, ΜΠΑΥΑΡΗΚΑ, ΠΟΡΟΗ
ΖΑΜΗΟΤ, ΑΛΔΤΡΟ ΑΡΑΒΟΗΣΟΤ / ΑΛΔΤΡΟ ΗΣΟΤ) ΚΑΗ
ΚΛΧΣΟΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΔΗΓΧΝ
ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗΝ ΚΙΝΑ

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 086-571-86685786, fax:
086-571-86684656, website: www.cstsports.com

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΙΑΠΩΝΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Σφθπν, καο ελεκεξψλεη φηη ζηελ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.japan-greece-business.gr ππάξρεη
ειεθηξνληθά ν Οδεγφο Δπηρεηξείλ γηα ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο
πνπ ζέινπλ λα αλαπηχμνπλ ζπλεξγαζίεο ζηελ Ηαπσλία. Πεξηέρεη
πιεξνθνξίεο, κεηαμχ άιισλ ,γηα ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ηηο
πξννπηηθέο ηνπ, ην λνκηθφ-θνξνινγηθφ θαη ηεισλεηαθφ πιαίζην,
ηηο δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή θνπιηνχξα.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζην Σφθπν (www.agora.mfa.gr/jp70 ), email: ecocomtokyo@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘwww.veth.gov.gr

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
19405/

ΓΖ
05/05/15 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ ΤΚΔΧΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΔΡΓΑΗΧΝ
ΣΟΤ ΤΝΔΡΓΔΗΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΜΗΚΡΟΔΡΓΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
ΝΔΑΠΟΛΖ ΤΚΔΧΝ ΣΖΛ. 2313 313172

19506/ 06/05/15 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ

ΣΖΝ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

ΔΗΓΧΝ

ΓΤΟ

ΘΔΡΜΟΤΓΚΟΛΛΖΣΗΚΧΝ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΡΡΧΝ

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ
ΣΖΛ. 23213 51296
19608 08/05/15 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ7
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 18.000 ΚΗΛΧΝ ΔΛΑΣΗΚΟΤ ΒΟΤΛΚΑΝΗΜΟΤ ΑΡΒΤΛΧΝ

700 ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΔΡΓΟΣΑΗΟ

MASTERBATCH ΣΖΛ. 210 4612534
198

193

11/05/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΚΑΣΑΚΔΤΖ
ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ,ΣΖΝ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
ΚΑΗ
ΣΡΟΦΟΓΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΖΛ. 2132041633
12/05/15

ΑΝΟΗΚΣΟ

ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ
ΦΤΓΔΗΟΤ
ΦΤΛΑΞΖ
ΣΖΝ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ

Γ.Ν.Α. Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ ΟΦΘΑΛΛΜΗΑΣΡΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΟΛΤΚΛΗΝΗΚΖ

ΜΔΔ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

ΦΡΑΓΗΜΔΝΔ ΠΡΟΦΟΡΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΗΖ ΔΝΟ ΔΣΟΤ ΣΧΝ

ΑΣΣΗΚΖ

ΤΠΖΡΔΗΑΚΧΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ
ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΣΖΛ. 213 200 5169
19719/19/05/15 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΚΣΗΡΗΑΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ Α.Δ.

Δ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ Δ ΥΟΛΗΚΑ ΚΣΗΡΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΗΓΑΛΔΧ ΣΖΛ. 210
5272445
199

22/06/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΘΔΖ ΟΛΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΣΖΛ.
2310 381080

424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΧ

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.

