Ινύληνο 2016

ΒΔΘ: Υαξηζηηθή βνιή ε αύμεζε ηνπ ΦΠΑ ζην
24%
Γηα ραξηζηηθή βνιή, ζε κία πεξίνδν θαηαθφξπθεο πηψζεο
ηεο αγνξαζηηθήο θίλεζεο, ηφζν γηα ηνλ επηρεηξεκαηηθφ
θφζκν, φζν θαη γηα ηνπο θαηαλαισηέο θαη πνιχ
πεξηζζφηεξν γηα ηα έζνδα ηνπ θξάηνπο θάλεη ιφγν ν
πξφεδξνο ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο
(ΒΔΘ) Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο αλαθεξφκελνο ζηελ
αχμεζε ηνπ πςεινχ ζπληειεζηή ζην 24%.
«Σν θαινθαίξη θάλεη πνδαξηθφ κε λέα βάξε γηα ην ζχλνιν
ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ θαη φρη
κφλν ησλ
πξνλνκηνχρσλ φπσο νη εθπξφζσπνη ηεο θπβέξλεζεο
αξέζθνληαη λα ιέλε. Η κεηάηαμε ηνπ πςεινχ ζπληειεζηή
ΦΠΑ απφ 23% ζε 24%, πνπ επηβαξχλεη θπξίσο ηα θησρά
θαη κηθξνκεζαία ζηξψκαηα ηεο θνηλσλίαο,
ζα έρεη
αιπζηδσηέο επηπηψζεηο θαζψο ζα απμεζνχλ νη ηηκέο ησλ
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κε ζπλέπεηα ζα νδεγεζνχκε ζε
κείσζε πσιήζεσλ θαη δήηεζεο. Γηα κηα αθφκε θνξά
επηρεηξείηαη λα δνζεί ιχζε ζηα δεκνζηνλνκηθά πξνβιήκαηα
ηεο ρψξαο κε κέηξα απνζπαζκαηηθνχ θαη θαζαξά
εηζπξαθηηθνχ
ραξαθηήξα,
πνπ
φρη
κφλν
δελ
αληηκεησπίδνπλ ην δήηεκα αιιά αληίζεηα ην νμχλνπλ»
αλαθέξεη ν θ. Παπαδφπνπινο, ππνγξακκίδνληαο φηη νη
επηπιένλ επηβαξχλζεηο ζε θαηαλαισηέο θαη επηρεηξήζεηο
νδεγνχλ κε καζεκαηηθή αθξίβεηα ζε αχμεζε ηεο
θνξνδηαθπγήο, ελψ θαηαθέξνπλ θαίξην πιήγκα ζηε
βησζηκφηεηα αξθεηψλ επηρεηξήζεσλ.
«Φαίλεηαη πσο ηα θαζεκεξηλά ινπθέηα, νη αξλεηηθέο
επελδχζεηο θαη ε επηρεηξεκαηηθή κεηαλάζηεπζε δελ πηννχλ
ηνπο θπβεξλψληεο, νη νπνίνη δελ ζηακαηνχλ λα πιήηηνπλ
κε ηζνπλάκη λέσλ επθάληαζησλ έκκεζσλ θαη άκεζσλ
θφξσλ ηνπο πάληεο. Με ηελ θησρνπνίεζε δελ κνηξάδνληαη
ηζνδχλακα ηα βάξε αληηζέησο δεκηνπξγνχληαη εληάζεηο θαη
αληηζέζεηο ζε κία ήδε θνπξαζκέλε θαη απνγνεηεπκέλε
θνηλσλία» θαηαιήγεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ.
Νέα δξάζε ηνπ ΤΠΔΞ γηα ηελ ππνζηήξημε Δμσζηξεθώλ
Διιεληθώλ
Δπηρεηξήζεσλ
Καηάινγνο «ΠΡΧΣΔΤ» πκβνπιεπηηθώλ
Δπηρεηξήζεσλ
Σν Τπνπξγείν εμσηεξηθψλ - Γηεζλείο Οηθνλνκηθέο ρέζεηο,
ζην πιαίζην ηεο ελίζρπζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ
ηνπ
πξνο
ηηο
επηρεηξήζεηο,
μεθηλά
κηα
λέα
πξσηνβνπιία.Σελ δεκηνπξγία
ελόο
Καηαιόγνπ
πκβνπιεπηηθώλ
Δπηρεηξήζεσλ, (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΩΣΕΤ), ζηνλ νπνίν ζα εγγξάθνληαη εηαηξίεο πνπ κε ηηο
απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ
εμσζηξέθεηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. Η εθαξκνγή
είλαη
δηαζέζηκε
ζην AGORA ζηελ
δηεχζπλζε: http://agora.mfa.gr/symex.

Έηνο 15ν

Σεύρνο 22

πκκεηνρή
ηνπ
Βηνηερληθνύ
Δπηκειεηεξίνπ
ε
Θεζζαινλίθεο ζηελ 81 Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο
Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο πξνηίζεηαη λα
ε
ζπκκεηάζρεη ζηελ 81 ΓηεζλήΈθζεζε Θεζζαινλίθεο πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί απφ 10 έσο 18 επηεκβξίνπ 2016,
δηνξγαλψλνληαο νκαδηθή ζπκκεηνρή γηα ηηο επηρεηξήζεηο-κέιε ηνπ.
ε
Η 81 ΓΔΘ ζα δψζεη ην ζηίγκα ηεο λέαο επνρήο, ηηκψληαο
παξάιιεια ηα 90 ρξφληα δσήο ηνπ εζληθνχ εθζεζηαθνχ θνξέα. Σε
θεηηλή Έθζεζε ραξαθηεξίδεη πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θνξά ην
ζηνηρείν ηεο δηεζλνπνίεζεο, αθνχ κεγάιεο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ
ηεο δίλνπλ ςήθν εκπηζηνζχλεο κε ηελ εζληθή ηνπο 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.

Δπηηπρεκέλνο Δπηρεηξεκαηίαο ζε κηα Δληαία Φεθηαθή Αγνξά
Η Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο (ΚΔΔΔ)
ιεηηνπξγψληαο κε γλψκνλα ηελ ελίζρπζε ησλ ειιεληθψλ
επηρεηξήζεσλ θαη γεληθφηεξα θάζε παξαγσγηθνχ θιάδνπ ηεο
νηθνλνκίαο, κεξηκλά, κέζσ ησλ Δπηκειεηεξίσλ, γηα ηελ παξνρή
πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηηο επηρεηξήζεηο – κέιε
ηνπο. Δηδηθφηεξα κε ηελ ΚΤΑ 23204/13-7-2015 (ΦΔΚ 1475/14-72015), ε νπνία νξίδεη ηελ ΚΔΔΔ ψο"αξρή εγγξαθήο" θαη ηα θαηά
ηφπνπο Δπηκειεηήξηα "σο εληεηαικέλα γξαθεία", πξνζθέξεη ζηελ
επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα, ηελ δπλαηφηεηα εγγξαθήο - ηαπηνπνίεζεο
θαη ελεξγνπνίεζεο ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο λέαο γελληάο. Η
ππεξεζία απηή απνηειεί κία εμαηξεηηθά ζεκαληηθή πξνζπάζεηα
αλαβάζκηζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ
πνπ παξέρνπλ νη Δπηκειεηεξηαθνί Φνξείο ηεο ρψξαο ζηα κέιε
ηνπο, γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη ηεο ειεθηξνληθήο έθδνζεο θαη δηαθίλεζεο ησλ
εγγξάθσλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο θαη ρξήζεο ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ,
ζέηνληαο σο ζηφρν λα απνηειέζεη παξάδεηγκα βέιηηζηεο πξαθηηθήο
ζε επξσπατθφ επίπεδν. Φεθηαθή Τπνγξαθή ζε 5 Κηλήζεηο:
1)Τπνβνιή ειεθηξνληθήο
αίηεζεο ζην site ηνπ νηθείνπ
Δπηκειεηεξίνπ (www.veth.gov.gr γηα ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην
Θεζζαινλίθεο) θαη δεκηνπξγία πξνζσπηθνχ ινγαξηαζκνχ ζηελ
Δζληθή Πχιε Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Ermis (www.ermis.gov.gr)
ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο θσδηθνχοTAXISnet θαη ειεθηξνληθή επηινγή
έθδνζεο ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ. 2)Έιεγρνο απφ ην νηθείν
Δπηκειεηήξην εγγξαθήο ηεο εηαηξείαο, πνπ εθπξνζσπεί ν αηηψλ.
3)Πιεξσκή ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ςεθηαθήο
ππνγξαθήο, κέζσ ηνπ δηαηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ΓΙΑ.
4)Μεηάβαζε ζην Δπηκειεηήξην γηα ηελ ππνβνιή Αίηεζεο –
Τπεχζπλεο Γήισζεο γηα ηελ έθδνζε ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη
ηελ έγθξηζε ηνπ αηηήκαηνο. 5) Έθδνζε ησλ ςεθηαθψλ
πηζηνπνηεηηθψλ απφ εηδηθφ ππνινγηζηή ηνπ Δπηκειεηεξίνπ κέζσ
ηεο πχιεο Ermis.Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: Σκήκα Θεκάησλ
Μεηαπνίεζεο θαη Τπεξεζηψλ – ηαηηζηηθήο, Δξεπλψλ θαη Γεκνζίσλ
ρέζεσλ
ΒΔΘ,
ηει.
2310241383,
email:
smeindustry@veth.gov..gr.

Οηθνλνκία, Σξάπεδεο & Γενληνινγία
Δπηινγέο θαη Γηαρείξηζε
Αλαθνίλσζε – Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο
Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, ν χλδεζκνο
πκβνχισλ Δπηρεηξήζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ BSS Consultants
θαη ηελ AlphaPlan Consultants δηνξγαλψλνπλ ελεκεξσηηθή εκεξίδα
κε ζέκα «Οηθνλνκία, Σξάπεδεο & Γενληνινγία, Δπηινγέο θαη
Γηαρείξηζε» ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σεηάξηε 15 Ινπλίνπ
2016 θαη ψξα 18:00 ζην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο.
Δίζνδνο ειεύζεξε.Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.:
2310567898, θαμ: 2310567890, email: info@sysep.org , site:
www.sysep.org.
Πξόγξακκα Δπηβξάβεπζεο Δπηρεηξεκαηηθώλ Πειαηώλ
‘’ΤΝΔΠΔΙΑ’’ από ηελ ΓΔΗ
ε

Απφ ηελ 1 Απξηιίνπ εγθαηληάζηεθε ην Πξφγξακκα Δπηβξάβεπζεο
΄΄ΤΝΔΠΔΙΑ΄΄, κεηψλνληαο θαηά 10% ηελ αμία ηνπ ξεχκαηνο θάζε
κήλα, ζε φινπο ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο πειάηεο ηεο. Η ΓΔΗ
επηβξαβεχεη ηελ ζπλέπεηα πνπ επηδεηθλχνπλ νη πειάηεο θαηά ηελ
έγθαηξε ηαθηνπνίεζε ησλ νθεηιψλ ηνπο.
Γηα επηπιένλ
πιεξνθνξίεο: ηει:11770, site: www.dei.gr.

Πξνζσξηλή ελαπόζεζε εκπνξεπκάησλ ζε εγθαηαζηάζεηο
πξνζσξηλήο ελαπόζεζεο ή άιινπο εγθεθξηκέλνπο ρώξνπο
Με ηελ Αξ. Πξση. ΓΣΓ Α 1068514 ΔΞ 2016/28.04.2016 εγθχθιην
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, δίλνληαη νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή
ηεο Δλσζηαθήο λνκνζεζίαο ζην κέξνο πνπ αθνξά ηε δηαδηθαζία
έθδνζεο άδεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ πξνζσξηλήο
ελαπφζεζεο θαζψο επίζεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο έγθξηζεο άιισλ
ρψξσλ, πιελ ησλ εγθαηαζηάζεσλ πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο, γηα
ηελ πξνζθφκηζε θαη πξνζσξηλή ελαπφζεζε εκπνξεπκάησλ . Σα κε
Δλσζηαθά εκπνξεχκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε πξνζσξηλή ελαπφζεζε
ηίζεληαη ζε ηεισλεηαθφ θαζεζηψο ή επαλεμάγνληαη εληφο 90
εκεξψλ. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ή φηαλ γηα
νπνηνδήπνηε ιφγν ηα εκπνξεχκαηα δε είλαη δπλαηφλ λα
παξακείλνπλ ζε πξνζσξηλή ελαπφζεζε, νη ηεισλεηαθέο αξρέο
ιακβάλνπλ ρσξίο θαζπζηέξεζε ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ
ηαθηνπνίεζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα
άξζξα 197, 198 θαη 199 ηνπ Δλσζηαθνχ θψδηθα.Οη άδεηεο πνπ
ε
έρνπλ ήδε ρνξεγεζεί θαη βξίζθνληαη ζε ηζρχ ηελ 1 Μαξηίνπ ηνπ
2016 εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ κέρξη ηελ επαλεμέηαζή ηνπο, ην
ε
αξγφηεξν κέρξη ηελ 1
Μαΐνπ 2019. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: ηει: 2106987453/452 , θαμ : 2106987459, email:
d19diadi@otenet.gr.

Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ πξνκήζεηαο
θσηναληηγξαθηθώλ κεραλεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
Γεκνζίνπ
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ www.promitheus.gov.gr ζην Πεδίν Γηαβνπιεχζεηο
βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο νη Δληαίεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
Φσηναληηγξαθηθψλ
Μεραλεκάησλ
γηα
αζπξφκαπξε
θσηναληηγξαθή ζε δηαζηάζεηο ραξηηνχ έσο Α3 θαη ηαρχηεηα
αληηγξαθήο Α4 ηνπιάρηζηνλ 20,30,40,50,60 θαη 70 ζειίδσλ / ιεπηφ
αληίζηνηρα. Οη Σερληθέο πξνδηαγξαθέο παξακέλνπλ ελεξγέο γηα
παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο έσο ηηο 08/06/2016.πκκεηέρεηε
ελεξγά ζηνλ ηερληθφ δηάινγν θαη ππνβάιεηε παξαηεξήζεηο θαη
πξνηάζεηο ζπκβάιινληαο έηζη ζηε βειηίσζή ηνπο θαη ζηελ ελίζρπζε
κε ηνλ ηξφπν απηφ ηνπ αληαγσληζκνχ. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
ηει.:
2131514287,
email:
imoissidis@eprocurement.gov.gr , site: www.promitheus.gov.gr.

Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο πξνηίζεηαη λα
επηδνηήζεη ηε ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ – κειψλ ηνπ
ε
ζηελ 17 Γηεζλήο Έθζεζε Αιεμαλδξνύπνιεο«alexpo
ε
2016». Η 17 Γηεζλήο Έθζεζε Αιεμαλδξνύπνιεο
«alexpo 2016» , 24-28 Ινπλίνπ 2016, δηνξγαλψλεηαη απφ
ηελ Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Έβξνπ κε ηελ
ππνζηήξημε ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο –
Θξάθεο, ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο θαη ηνπ Οξγαληζκνχ
Ληκέλνο Αιεμαλδξνχπνιεο. Η ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ
ζηελ ελ ιφγσ έθζεζε πξνζθέξεη έλα ζπλδπαζκφ
ζηξαηεγηθψλ σθειεηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ:
Σελ
πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο. Σελ επηθνηλσλία κε
εθπξνζψπνπο επηρεηξήζεσλ απφ ην εμσηεξηθφ πνπ
επηζθέπηνληαη ηελ πεξηνρή εηδηθά γηα ηελ alexpo 2016. Σε
ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο. Σε
δπλαηφηεηα παξνπζίαζεο λέσλ πξντφλησλ θαη ηελ επαθή
ηνπο κε ηελ αθαδεκατθή θαη εξεπλεηηθή θνηλφηεηα ηεο
πεξηνρήο.Οη επηρεηξήζεηο-κέιε ηνπ Β.Δ.Θ. πνπ ζα
ζπκκεηέρνπλ κε αηνκηθφ stand ζα επσθειεζνχλ απφ ηελ
εηδηθή εθπησηηθή ηηκή [48,80 ευρώ/τ.μ.] θαη ηελ επηδφηεζε
ηνπ επηκειεηεξίνπ (50% ηεο ηηκήο stand 12 η.κ.). Βαζηθή
πξνυπφζεζε επηδφηεζεο κηαο επηρείξεζεο είλαη: λα κελ
έρεη ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην Β.Δ.Θ. γηα ζπκκεηνρή ηεο ζε
έθζεζε εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ ηα ηξία ηειεπηαία ρξφληα,
λα έρεη πιεξψζεη ηε ζπλδξνκή έηνπο 2016 θαη λα
θνηλνπνηήζεη ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ηεο ζην γξαθείν
Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ
Β.Δ.Θ, Fax. 2310232667,
email:public@veth.gov.gr,ηει..2310271708.
Όζεο
επηρεηξήζεηο επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ παξαθαινχκε λα
δειψζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζην ηειέθσλν επηθνηλσλίαο
25510-35848
εζ.5/38910,
θα
Βξεηνπνχινπ,
θνο
Λαδνγηάλλεο, θνο Ληλάξδνο.

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.
Παξεκπόξην – Αζέκηηνο Αληαγσληζκόο
Η Οκνζπνλδία Δπαγγεικαηηψλ θαη Δκπφξσλ Ννκνχ
Θεζζαινλίθεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ χλδεζκν
Δπηρεηξεκαηηψλ Διιάδνο δηνξγαλψλνπλ εκεξίδα κε ζέκα
«Παξεκπφξην – Αζέκηηνο Αληαγσληζκφο» πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηε Γεπηέξα 6 Ινπλίνπ 2016 θαη ψξα 18:30
ζηα γξαθεία ηνπο ζηελ Αξηζηνηέινπο 3 (εκηφξνθνο).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει./θαμ: 2310270027,
email: info@oeethess.gr , site: www.oeeth.gr

Exportsgr.com
ToExportsgr.com είλαη έλα portal έθζεζεο θαη παξνπζίαζεο Διιεληθψλ πξντφλησλ θαη Διιήλσλ παξαγσγψλ/πσιεηψλ. Βαζηθφο
ζθνπφο ηνπ είλαη ε πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ απηψλ κε δηαδηθηπαθά κέζα (Banners, GoogleAdwords, SocialMedia, άξζξα ζε
επηιεγκέλα sites, Newletters θ.α.)
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2432400360, 6977583755, site: www.exportsgr.com/el/advertise-on-exportsgr.

Digital Marketing Crash Course

Energy Efficiency Conference

Σν Κέληξν Βηψζηκεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο «Δμέιημε» (κέινο ηνπ
νκίινπ Σξάπεδαο Πεηξαηψο) δηνξγαλψλεη ην εμεηδηθεπκέλν
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε ηίηιν «Digital Marketing Crash
Course» ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 8-9/6/2016 θαη 2223/6/2016 θη ψξεο 09:00 – 17:00 ζην Domotel Les
Lazaristes(Κνινθνηξψλε 16, ηαπξνχπνιε). Σν θφζηνο ηνπ
πξνγξάκκαηνο είλαη 950€. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.:
2106291402 (θ. Λάκπξνο Σζηαθαλίθαο) / 2106291409 (θ.
Γεψξγηνο Υάξκπαο) / 2106291413 (θα. Άλλα Μαξία Κάιθα),
θαμ: 2106291427, email: LTsiakanikas@excelixi.org , site:
www.excelixi.org.

To Plant Management ηεο Boussias Communications γηα 4
ζπλερφκελε ρξνληά αλαθνίλσζε ηελ δηνξγάλσζε ηνπ
ζπλεδξίνπ Energy Efficiency Conference πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Πέκπηε 9 Ινπλίνπ 2016 θαη ψξα 09:0017:30 ζην ακθηζέαηξν OTEAcademy(Κψζηα Κξπζηάιιε 4,
Πιαηεία Αληηγνληδψλ) ζηελ Θεζζαινλίθε. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: ηει.:2106617777, θαμ:2106617778, email:
mvasilikoudi@boussias.com,
site:
www.boussiasconferences.gr.

Ννκηθή Τπνζηήξημε Δπαγγεικαηηώλ θαη Μηθξνκεζαίσλ
Σν Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ αλαθνηλψλεη ηελ
δηνξγάλσζε εκεξίδαο γηα λνκηθή ππνζηήξημε επαγγεικαηηψλ θαη
κηθξνκεζαίσλ κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπ ζρεηηθά
κε ηα λνκηθά δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. ηελ εθδήισζε έγθξηηνη
δηθεγφξνη ζα απαληήζνπλ ζε πιεζψξα εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ
νθεηιέο επαγγεικαηηψλ. Η εκεξίδα ζα γίλεη ηελ Γεπηέξα 06
Ινπλίνπ 2016 ζηηο 18:00 ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ ΔΔΑ,
νο
Παλεπηζηεκίνπ 44, 2 φξνθνο ζηελ Αζήλα.Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: ηει.: 2103380200, email: profess@eea.gr.

Φπγή πξνο ηα εκπξόο. Βέιηηζηεο ζηξαηεγηθέο ζηα ρξόληα
ηεο θξίζεο

ε

ρέδην Γξάζεο γηα ην ΦΠΑ – Πξνθιήζεηο γηα ηα
Δπξσπατθά Νεζηά
Σν Γίθηπν Νεζησηηθψλ Δπηκειεηεξίσλ ηεο Δ.Δ. (INSULEUR)
ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή
Δπηηξνπή δηνξγαλψλνπλ εκεξίδα κε ζέκα: «ρέδην Γξάζεο
γηα ην ΦΠΑ – Πξνθιήζεηο γηα ηα Δπξσπατθά Νεζηά» ην
νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηε Γεπηέξα 13 Ινπλίνπ 2016 θαη
ψξα 11:00 – 13:00 ζηελ έδξα ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο
θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο ζηηο Βξπμέιιεο. Νσξίηεξα ζα
πξαγκαηνπνηεζεί θαη ε Γεληθή πλέιεπζε ηεο INSULEUR
ζηηο 09:00 – 10:30. Γήισζε ζπκκεηνρήο κέρξη ηηο 6 Ινπλίνπ
2016 ζηε δηεχζπλζε:
http://goo.gl/forms/bnzbpnYjhLpw5Ovn2.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 0030 2271041170,
θαμ: 0030 2271081671, E-mail: eoaen@chi.forthnet.gr /
insuleur.network@gmail.com.

ν

Η
Ναπηεκπνξηθή
δηνξγαλψλεη
ην
2
πλέδξην
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ζέκα «Φπγή πξνο ηα εκπξφο. Βέιηηζηεο
ζηξαηεγηθέο ζηα ρξφληα ηεο θξίζεο» ην νπνίν ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σεηάξηε 8 Ινπλίνπ 2016 ζην Divani Caravel
Hotel ζηελ Αζήλα. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.:
2106047145, θηλ.: 6976722430, email: dtravlou@naftemporiki.gr
(Γέζπνηλα
Σξαπινχ)
/
ηει.:
2105198148,
email:
atheodo@naftemporiki.gr
(Αλδξέαο
Θενδσξφπνπινο)
,
http://events.naftemporiki.gr/Epixeirimatikotita2016
Γηα ζπκκεηνρέο: ηει.: 2105198280/ 281, θαμ: 2105146012,
email: marketing@naftemporiki.gr (Δχε Φαθίξνγινπ).

Γηαβνύιεπζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ πξνκήζεηαο
"αιεύξνπ γηα όιεο ηηο ρξήζεηο" γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο Τιηθήο
πλδξνκήο "ΣΔΒΑ"
Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ
γλσζηνπνηεί φηη ζηελ ηζηνζειίδα ησλ ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ
(www.promitheus.gov.gr)
ζην
πεδίν
“Γηαβνπιεχζεηο”
βξίζθνληαη
αλαξηεκέλεο
νη
Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο γηα «Αιεχξη γηα φιεο ηηο ρξήζεηο ζε ζπζθεπαζία 1
kg», πνπ δηαλεκεζεί ζε άπνξνπο γηα ηελ θάιπςε ησλ
επηζηηηζηηθψλ
αλαγθψλ
ηνπο.
Οη
αλσηέξσ
ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ζπληάρζεθαλ απφ ηελ Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ
ζηα πιαίζηα ηεο ζπλδξνκήο, φπσο δεηήζεθε απφ Πεξηθέξεηεο
ηεο ρψξαο πνπ πινπνηνχλ ην Πξφγξακκα Δπηζηηηζηηθήο θαη
Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο “ΣΔΒΑ”. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
παξακέλνπλ ελεξγέο γηα νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο θαη
πξνηάζεηο γηα δέθα εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία
αλάξηεζήο ηνπο, δειαδή κέρξη 14/06/2016.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2131514293, email:
azacharopoulou@eprocurement.gov.gr

th

Save the date- 4 Greek Exports Forum 2016
Η Ethos Events ζε ζπλεξγαζία κε ην ΥΡΗΜΑ θαη ηελ Έλσζε
Γηπισκαηηθψλ Τπαιιήισλ Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ
Τπνζέζεσλ δηνξγαλψλνπλ ην 4ν Greek Exports Forum ηελ
Πέκπηε ζηηο 9 Ινπλίνπ 2016 ζηελ Αζήλα ζην μελνδνρείν
Athenaum Intercontinental.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: ηει.:
2109984918,
2109984876,
email: chaldoupis.n@ethosmedia.eu ,
rampidis.k@ethosmedia.eu.

Δηήζην πλέδξην:TAU INNOVATION 2016
Η εηαηξεία StarTau δηνξγαλψλεη ζπλέδξην κε ηίηιν: TAU
INNOVATION 2016, ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 6 – 8
Ινπλίνπ 2016 ζην Σει Αβίβ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: +972 3 6405544, email:
hila.glick@startau.co.il, site: http://tau-innovation.com/.
Γηεζλέο Φόξνπκ Δηαηξηθήο ρέζεο γηα ηελ Δλέξγεηα θαη
ηελ Σερλνινγία Πεξηβάιινληνο
(Green Ventures 2016)
Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ηνπ Πφηζληακ
ν
δηνξγαλψλεη ην 19 Γηεζλέο Φφξνπκ Δηαηξηθήο ρέζεο γηα
ηελ Δλέξγεηα θαη ηελ Σερλνινγία Πεξηβάιινληνο
(GreenVentures 2016) ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 21
- 23 Ινπλίνπ 2016 ζην Πφηζληακ ηεο Γεξκαλίαο. Γειψζεηο
ζπκκεηνρήο κέρξη 14 Ινπλίνπ 2016. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: ηει.: +49 3312786283, θαμ: +49 3312786191,
email: green.ventures@ihk-potsdam.de / torsten.stehr@ihkpotsdam.de , site: www.ihk-potsdam.de / www.greenventures.com.

Μεηαβηβάζεηο ΜκΔ
Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Κέληξνπ Δπξσπατθήο Πιεξνθφξεζεο – EUROPE
DIRECT Δ.Β.Δ.Α., ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ κε ηίηιν “Developing Advisors in a Novel Business Transfers & Acquisitions Environment
(DANAE), δηνξγαλψλεη ελεκεξσηηθή εθδήισζε κε ζέκα «ΜΔΣΑΒΙΒΑΔΙ ΜκΔ: Δξγαιείν Αλάπηπμεο θαη Απαζρφιεζεο» πνπ ζα
νο
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σεηάξηε 8 Ινπλίνπ 2016 θαη ψξα 10:30 ζην κέγαξν ηνπ ΔΒΔΑ (Αίζνπζα «ΔΡΜΗ», Αθαδεκίαο 7, 6 φξνθνο).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη ζπκκεηνρή: ηει.: 2103382467/ 2103382468/ 2103382341, θαμ: 2103626241, email: info@acci.gr.

Γηεζλείο Γηαγσληζκνί

Δπξσπατθή Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή ζηα Ηλσκέλα
Αξαβηθά Δκηξάηα
ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ
Ο χλδεζκνο Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο ζην πιαίζην ηεο
επξσπατθήο πξσηνβνπιίαο EAGLE ζπλδηνξγαλψλεη κε ην
Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ηνπ Λνλδίλνπ, ην
Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην Βξπμειιψλ, ην Δκπνξηθφ θαη
Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ηεο Οπγγαξίαο, ην Κέληξν
Καηλνηνκίαο ηεο Ληζνπαλίαο θαη ην χλδεζκν Βηνκεραληψλ ηεο
ηθειίαο Δπξσπατθή Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή ζηα Ηλσκέλα
Αξαβηθά Δκηξάηα (AbuDhabi 4/9/2016, Dubai 5-6/9/2016,
Sharjah 7/9/2016). Η επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζα ππνζηεξηρζεί
ελεξγά απφ ηα Δκπνξηθά θαη Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα ηνπ
AbuDhabi, ηνπ Dubai θαη ηνπ Sharjah. Οη θνξείο απηνί ζα
αλαιάβνπλ ηε δηνξγάλσζε ζπλαληήζεσλ κεηαμχ ειιεληθψλ
επηρεηξήζεσλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ εδξεχνπλ ζηα Αξαβηθά
Δκηξάηα, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ.
ην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο απηήο δίλεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή, πνπ ζηεξίδεη ηελ Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή, ηδηαίηεξε
βαξχηεηα ζηελ ππνζηήξημε ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο,
ηφζν κε ηε ζπκκεηνρή γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ ζηελ απνζηνιή
απηή, φζν θαη κε ηε επίηεπμε επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθσληψλ
κεηαμχ γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ απφ ηελ Δπξψπε θαη ηα
Ηλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα.Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.:
2310539817
(εζση.
206),
θαμ:
2310541491,email:
k.tzitzinou@sbbe.gr (θα. Καηεξίλα Σδηηδηλνχ).

ΔθζέζεηοζηελΔιιάδα

Σν Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε φθηα
απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν κε πξνθεξχμεηο θξαηηθψλ
δηαγσληζκψλ πνπ αθνξνχλ:
1.Πξνκήζεηα αληηθαξθηληθψλ θαξκάθσλ θαη θαξκάθσλ γηα
αηκνθάζαξζε (ζε 3 παξηίδεο).Γιψζζα πνπ κπνξεί λα
ζπληαρζνχλ νη πξνζθνξέο ή νη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο κφλν
βνπιγαξηθά.Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 27/06/2016 –
12:00 . Πιεξνθνξίεο: ηει.: +359 29432106, θαμ: +359
29432279, email: dogovor@isul.eu , site: http://www.isul.eu/.
2.Πξνκήζεηα εκβνιίσλ θαη δηαγλσζηηθψλ ζθεπαζκάησλ γηα
ηελ εθαξκνγή ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πξφιεςε,
ηελ επηηήξεζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εμάιεηςε ησλ αζζελεηψλ
ησλ δψσλ θαη ησλ δσναλζξσπνλφζσλ γηα ηελ πεξίνδν 2016
– 2018. Γιψζζα πνπ κπνξεί λα ζπληαρζνχλ νη πξνζθνξέο ή
νη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο κφλν βνπιγαξηθά.Πξνζεζκία
ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 09/06/2016 – 17:00.Πιεξνθνξίεο:
ηει.: +359 29169857, θαμ: +359 29159837, email:
a_pashova@bfsa.bg , site: http://babh.government.bg/.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε
κε ην Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηε φθηα ηει.: (+3592)
9447959-9447790, , ζηελ ηζηνζειίδα
www.agora.mfa.gr/bg60 θαη ζην email: ecocomsofia@mfa.gr.
Γηεζλείο Δθζέζεηο

ε

ΔΓΝΑΣΙΑ EXPO 2016- 8 ΓΔΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
Πόιε: Πηνιεκαΐδα, Γπηηθή Μαθεδνλία
Ηκεξνκελία: 08 Ινπλίνπ - 13 Ινπλίνπ 2016
Δθζέκαηα: ελέξγεηα, ηξφθηκα, θαηνηθία, ππεξεζίεο, αγξνηηθά, κφδα
Πιεξνθνξίεο: ηει. 2463027265, θαμ: 2463027265, site:
http://www.espt.gr , www.egnatiaexpo.gr.
ε

50 ΔΚΘΔΙΑΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ΣΗ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΚΘΔΗ
ΣΗ ΛΑΜΙΑ
Πόιε: Λακία
Ηκεξνκελία: 11 – 19 Ινπλίνπ 2016
Δθζέκαηα: πξντφληα φισλ ησλ θιάδσλ
Πιεξνθνξίεο: ηει.: 2231022704, 2231028063(ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ
ΔΚΘΔΗ ΛΑΜΙΑ) 2231067011/67029 (ΦΘΙΧΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ),
θαμ:
2231053008,
email:
fthianap@gmail.com
,
site:
www.fthianap.gr.

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΣΤΝΗΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο
ηεο Διιάδαο ζηελ Σχληδα, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ κε ζέκα:
«Γηκεξείο Δκπνξηθέο ρέζεηο Διιάδνο – Σπλεζίαο 2013-2015,
Σνπξηζηηθέο Ρνέο, Δπελδχζεηο θαη Αλαπηπμηαθή πλεξγαζία». Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηελ Σχληδα( www.agora.mfa/gr/tn114) , email:grtradetun@mfa.gr)
ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr.
ΛΟΒΔΝΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο
ηεο Διιάδαο ζηε Ληνπκπιηάλα, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν
ζρεηηθά κε ηα Οηθνλνκηθά – Μαθξννηθνλνκηθά ηνηρεία ινβελίαο,
Μάηνο 2016.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηε
Ληνπκπιηάλα ( www.agora.mfa.gr/si108 ) ,
email: grecom.slovenia@siol.netή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr.

FMI CONNECT
Πόιε: ηθάγν, ΗΠΑ
Ηκεξνκελία: 20 - 23 Ινπλίνπ 2016
Δθζέκαηα: ηξφθηκα
Πιεξνθνξίεο: site: www.fmiconnect.net
INTER SOLAR
Πόιε: Μφλαρν, Γεξκαλία
Ηκεξνκελία: 22 - 24 Ινπλίνπ 2016
Δθζέκαηα: θσηνβνιηατθά, αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο &
ζέξκαλζεο, εμνηθνλφκεζε & απνζήθεπζε ελέξγεηαο
Πιεξνθνξίεο:ηει.: 210 6410405/ 2106090525, θαμ:
2106410602/ 2106090527, email: infomesse@travel4fairs.gr, site: www.travel4fairs.gr ,
www.t4f.gr
HONG KONG JEWELRY & GEM FAIR
Πόιε: Hong Kong
Ηκεξνκελία: 23-26 Ινπλίνπ 2016
Δθζέκαηα: θνζκήκαηα
Πιεξνθνξίεο: Tel : +852- 2516 1677/2585 6179 Fax :
+852- 3749 7542 E-mail : salesjgf-hk@ubm.com
6Η ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΔΙΑΓΟΜΔΝΧΝ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ
ΠΟΣΧΝ
Πόιε: Πεθίλν
Ηκεξνκελία: 1-3 Ινπιίνπ 2016
Δθζέκαηα: ηξφθηκα πνηά
Πιεξνθνξίεο: site: www.ifsino.com , tel.
00861083488560, fax. 00861058514231
SIALCHINA
Πόιε: αγθάε, Κίλα
Ηκεξνκελία: 5 - 7 Ινπιίνπ 2016
Δθζέκαηα: θξαζηά θαη αιθννινχρα πνηά
Πιεξνθνξίεο: site:www.sialchina.com
CHINA INTERNATIONAL BRAND CLOTHING &
ACCESSORIES FAIR
Πόιε: Shenzhen, Νφηηα Κίλα
Ηκεξνκελία: 7-9 Ινπιίνπ 2016
Δθζέκαηα: κφδα
Πιεξνθνξίεο:Tel.: 0086 755 83472856Fax: 0086 755
83472509Email: szic@szic.cn

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα
298

306

302

305

308
300

301

299

304
296

297

303

293

294

07/06/2016 ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΣΔΦΑΝΙΑΙΧΝ ΔΝΓΟΠΡΟΘΔΔΧΝ». ΣΗΛ:
2310381080
07/06/2016 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΑΓΟΡΑ/ΑΝΑΝΔΧΗ
ΑΓΔΙΧΝ ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ». ΣΗΛ: 213 2030136
09/06/2016 ΓΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ
ΣΗΝ «Α: ΔΚΜΙΘΧΗ ΗΜΙΤΠΟΓΔΙΟΤ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΒΟΛΟΤ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΚΟΛΧΝΑΚΙ, 73 Σ.Μ.Β: ΓΙΑ ΣΗΝ
ΔΚΜΙΘΧΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ , ΠΑΛΑΙΟ ΦΤΥΙΚΟ,280Σ.Μ.». ΣΗΛ:
2421351157
09/06/2016
ΠΡΟΥΔΙΡΟ
ΓΗΜΟΙΟ
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ
ΓΙΑ
ΣΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ
ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ». ΣΗΛ: 213 2030 136
10/06/2016 ΓΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
«ΤΛΙΚΧΝ ΤΚΔΤΑΙΑ ΑΡΒΤΛΧΝ». ΣΗΛ: 210 4612534
13/06/2016 ΓΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ
ΣΗΝ «ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ
ΒΟΛΟΤ». ΣΗΛ: 2421 351157
14/06/2016 ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΑΝΑΓΔΙΞΗ «ΣΟΤ ΣΔΛΔΤΣΑΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ
ΟΙΚΟΠΔΓΧΝ Α: ΔΠΙ ΣΗ ΟΓΟΤ ΜΙΚΡΑΙΑΣΧΝ 38, 138 Σ.Μ. Β: ΔΠΙ ΣΗ
ΟΓΟΤ ΒΔΛΙΑΡΙΟΤ 2 , 134,24 Σ.Μ. Γ: ΔΠΙ ΣΗ ΟΓΟΤ ΚΤΡΟΤ 6 , 96
Σ.Μ.». ΣΗΛ: 242 1351157
15/06/2016 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
«ΑΝΑΘΔΗ ΔΡΓΑΙΧΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ
ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ DIVERCITY ΓΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟ ΝΔΑΠΟΛΗΤΚΔΧΝ». ΣΗΛ: 2310 679172
16/06/2016 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΧΝ «ΔΠΙΓΔΜΟΙ» . ΣΗΛ: 23213 51297
21/06/2016 ΓΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΜΔΣΑΛΛΙΚΧΝ ΚΑΓΧΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΧΝ 1,100
ΛΙΣΡΧΝ». ΣΗΛ: 2313 300548
21/06/2016 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΗΜΟΙΟ ΣΑΚΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΔΝΣΤΠΧΝ , ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΧΝ ,
ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ». ΣΗΛ:2313 317545
22/06/2016 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
«ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ
ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ
ΠΑΡΟΤΙΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ». ΣΗΛ: 2313 313172
27/06/2016 ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΠΑΡΟΥΗ
ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ / ΠΛΗΡΧΗ ΑΤΣΟΜΑΣΧΝ ΠΧΛΗΣΧΝ
ΦΤΥΡΧΝ ΠΟΣΧΝ» . ΣΗΛ: 210 5531425
27/06/2016 ΣΑΚΣΙΚΟ ΓΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΛΟΙΠΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ ΑΙΜΟΓΟΙΑ ΜΔ ΤΝΟΓΟ
ΔΞΟΠΛΙΜΟ» . ΣΗΛ: 2313 304463

ΓΔΝΙΚΟ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗΓΗΜΟ ΙΛΙΟΤ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΒΟΛΟΤ
«ΑΥΙΛΛΟΠΟΤΛΔΙΟ»

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΙΛΙΟΤ

700 ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΟ ΔΡΓΟΣΑΙΟ ΓΝΗ
ΜΔΛΔΣΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑ/ΜΟΤ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΒΟΛΟΤ
«ΑΥΙΛΛΟΠΟΤΛΔΙΟ»
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΒΟΛΟΤ
«ΑΥΙΛΛΟΠΟΤΛΔΙΟ».

ΓΗΜΟ ΝΔΑΠΟΛΗ ΤΚΔΧΝ

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΡΡΧΝ
ΓΗΜΟ ΓΔΛΣΑ

ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΝΔΑΠΟΛΗ ΤΚΔΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ
ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΠΑΤΛΟ»

.
Δπηζθεθζείηε κέζσ 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 αληηκεησπίδεηε κε Γεκόζηα Τπεξεζία ή ζέιεηε λα
ππνβάιιεηε νπνηνδήπνηε εξώηεκα.

Σελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα πνπ πξνζθέξεη Τπεξεζίεο Ηιεθηξνληθήο Γηθηύσζεο b2bmall ή ζην
www.b2bmall.eu, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώλεζηε θαη λα πξνκεζεύεζηε πξντόληα κειώλ ηνπ
επηκειεηεξίνπ.

