Αύγνπζηνο 2016

Δπηρνξήγεζε επηρεηξήζεωλ γηα ηελ απαζρόιεζε
αλέξγωλ πνπ βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε, ειηθίαο άλω
ηωλ 50 εηώλ
Με ην πξφγξακκα επηρνξεγνχληαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο,
ζπλεηαηξηζκνί, ΚΟΙΝ..ΔΠ., θαη γεληθά εξγνδφηεο πνπ αζθνχλ
ηαθηηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ πξφζιεςε αλέξγσλ
πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν ηνπ ΟΑΔΓ γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα άλσ ησλ 12 κελψλ. ην πξφγξακκα δηθαηνχληαη λα
ζπκκεηάζρνπλ επηρεηξήζεηο πνπ θαηά ην 12κελν πξηλ ην κήλα
ππνβνιήο ηεο αίηεζήο ηνπο δελ έρνπλ πξνβεί ζε κείσζε
πξνζσπηθνχ, ελψ νη πξνζιήςεηο αλέξγσλ, κέζσ ηνπ
πξνγξάκκαηνο, πξέπεη λα αληηπξνζσπεχνπλ θαζαξή αχμεζε
ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο.
Σν χςνο ηεο επηρνξήγεζεο αλέξρεηαη ζην 50% ηνπ κεληαίνπ
κηζζνινγηθνχ θαη κε κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ηνπ σθεινχκελνπ,
κε αλψηαην φξην ηα 500 επξψ. ην κηζζνινγηθφ θαη κε
κηζζνινγηθφ
θφζηνο
(θαη
ζηελ
επηρνξήγεζε)
ζπκπεξηιακβάλνληαη νη αθαζάξηζηεο πξαγκαηηθέο κεληαίεο
απνδνρέο θαη νη εηζθνξέο πνπ βαξχλνπλ ηνλ εξγνδφηε, φπσο
επίζεο νη απνδεκηψζεηο ηνπ Γψξνπ Υξηζηνπγέλλσλ, Γψξνπ
Πάζρα θαη Δπηδφκαηνο Αδείαο. Οη απνδεκηψζεηο απηέο
θαηαβάιινληαη θαηά ηνλ κήλα ζηνλ νπνίν αληηζηνηρνχλ, κέρξη
ζπκπιεξψζεσο ηνπ αλψηαηνπ πνζνχ ηεο επηρνξήγεζεο.
Η ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο επηρνξήγεζεο είλαη ελλέα κήλεο, ελψ
κπνξεί λα επεθηαζεί γηα επηπιένλ ελλέα κήλεο εθφζνλ ν
εξγνδφηεο ππνβάιιεη ζρεηηθή αίηεζε εληφο 30 εκεξνινγηαθψλ
εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο αξρηθήο επηρνξήγεζεο. Οη εξγνδφηεο
δεζκεχνληαη λα δηαηεξήζνπλ ηηο επηρνξεγνχκελεο ζέζεηο
εξγαζίαο θαζψο θαη ην πξνυπάξρνλ πξνζσπηθφ ηνπο γηα ην
νπνίν έρνπλ δεζκεπζεί (κέζσ ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο
ππαγσγήο) ηνπιάρηζηνλ γηα ηξεηο κήλεο κεηά ηε ιήμε ηεο
επηρνξήγεζεο. Σν ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 60.000.000
επξψ γηα ηα έηε 2016-2019 πξφγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη απφ
ηνλ Δληαίν Λνγαξηαζκφ γηα ηελ Δθαξκνγή Κνηλσληθψλ
Πνιηηηθψλ (Δ.Λ.ΔΚ.Π.).
Οη εξγνδφηεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα
ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ηελ αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Οξγαληζκνχ
Απαζρφιεζεο
Δξγαηηθνχ
Γπλακηθνχ
(www.oaed.gr) αίηεζε ππαγσγήο – ππεχζπλε δήισζε, πνπ
εκπεξηέρεη ηελ εληνιή θελήο ζέζεο, (κέρξη εμάληιεζεο ησλ
δηαζέζηκσλ ζέζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο), ππφ ηελ πξνυπφζεζε
λα έρνπλ παξαιάβεη θιεηδάξηζκν απφ ην ΚΠΑ2 ΟΑΔΓ ηεο
πεξηνρήο ηνπο, κε ηνλ νπνίν έρνπλ πξφζβαζε ζηεο
Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο (e-services). ε ζχληνκν ρξνληθφ
δηάζηεκα ν ΟΑΔΓ θνηλνπνηεί ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηελ
εγθξηηηθή απφθαζε ππαγσγήο ηνπο ζην πξφγξακκα.
Αλαιπηηθφηεξα, νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην ελ
ιφγσ πξφγξακκα αλαγξάθνληαη ζηε ζρεηηθή Γεκφζηα
Πξφζθιεζε πνπ είλαη αλαξηεκέλε ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ
ΟΑΔΓ (www.oaed.gr).

Έηνο 15ν

Σεύρνο 32

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ
ε
πκκεηνρή Β.Δ.Θ. ζηελ 81 Γηεζλή Έθζεζε
Θεζζαινλίθεο
Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο ζα ζπκκεηέρεη
ε
ζηελ 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
ΓΔΘHELEXPOA.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 εγγξαθήηεο
επηρείξεζεο ζηνλ ειεθηξνληθφ θαηάινγν ηεο
Έθζεζεο.
εκεηψλνπκε φηη ην ΒΔΘ ζα επηδνηήζεηηηο 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, 19 Απγνύζηνπ 2016.

Δγθεθξηκέλνο Οηθνλνκηθόο Φνξέαο – Νέν κεηαθξαζκέλν
θείκελν Καηεπζπληεξίωλ Οδεγηώλ ηεο Δπξωπαϊθήο
Δπηηξνπήο
Η Γεληθή Γηεχζπλζε Σεισλείσλ & Δ.Φ.Κ ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ ελσζηαθψλ δηαηάμεσλ
ζην πιαίζην ηεο ρνξήγεζεο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ Δγθεθξηκέλνπ
Οηθνλνκηθνχ Φνξέα (ΑΔΟ), καο ελεκεξψλεη φηη ην λέν θείκελν
Καηεπζπληήξησλ Οδεγηψλ ΑΔΟ (έγγξαθν TADUX/B2/047/2011Rev.6) έρεη κεηαθξαζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη είλαη
αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Σεισληαθήο Τπεξεζίαο ππφ ηε
δηαδξνκή:www.icisnet.gr – Οηθνλνκηθνί Φνξείο – ΑΔΟ –
Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο ή
http://portal/gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?serid=10
370859&adreseeID=10001980
ηελ ίδηα ειεθηξνληθή δηεχζπλζε έρεη αλαξηεζεί θαη ην κεηαθξαζκέλν- λέν Δξσηεκαηνιφγην Απηναμηνιφγεζεο ΑΔΟ, ζε
επεμεξγάζηκε κνξθή (Microsoft Office Word), πξνο αλάθηεζε
θαη ρξήζε απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2106987444,
email:
dtd@2001.syzefxis.gov.gr.

Zήηεζε ζπλεξγαζίαο απν ηελ Κύπξν
Η Κππξηαθή «TSIGARIDES ELECTRICAL COLTD» ,
ελδηαθέξεηαη γηα ζπλεξγαζία κε παξαγσγνχο ζσιήλσλ
γαιβαληδέ απφ ηελ Διιάδα.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 0035799625692/
99643456,
θαμ:
0035722373992,
email:
tsigarideselectrical@cytanet.com.cy.

Εήηεζε ζπλεξγαζίαο από ηελ Οπθξαλία
Η νπθξαληθή εηαηξεία '' OMEGA ''Dnipro ελδηαθέξεηαη γηα
ζπλεξγαζία κε παξαγσγνχο επνρηθψλ θξνχησλ θαη
ιαραληθψλ απφ ηελ Διιάδα, θαζψο θαη κε ελψζεηο αγξνηηθψλ
ζπλεηαηξηζκψλ γηα ηελ επίηεπμε κειινληηθψλ ζπκθσληψλ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: +380567957539, θηλ.:
+380674649559,
email:
y.lobach@varus.ua,
site:
www.varus.ua.
Εήηεζε ζπλεξγαζίαο απν ηελ Σπλεζία

To E.E.A ζηεξίδεη ηελ εμωζηξέθεηα ηωλ ειιεληθώλ
επηρεηξήζεωλ
Σν Δ.Δ.Α ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΤΠΔΞ αλαθνίλσζε ηελ δηνξγάλσζε
κηαο κεγάιεο ελεκεξσηηθήο ζπλάληεζεο κε ηα θνξπθαία ζηειέρε
ηεο θηλέδηθεο εηαηξείαο ελφςεη ηεο επίζεκεο επίζθεςεο ηεο
Alibabaζηε ρψξα καο, γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο
ζρεηηθά κε ηα φια φζα ρξεηάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα απεπζπλζνχλ
θαη ζηνπο θηλέδνπο θαηαλαισηέο. Η ζπγθεθξηκέλε εκεξίδα ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σεηάξηε 14 επηεκβξίνπ 2016.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2103380200, θαμ:
2103380219, email: eea@eea.gr , site: www.eea.gr.

High Heels on High Hills
ε

HICAPGroupαλαθνίλσζε γηα 4
ζπλερφκελε ρξνληά ηελ
δηνξγάλσζε ηεο γπλαηθείαο εκεξίδαο ''High Heels on High Hills'' ε
νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σξίηε 20 επηεκβξίνπ 2016 θαη
ψξα 17:00 ζην NJV Athens Plaza (Αίζνπζα Pacific) ζηελ Αζήλα.
Μεηά ην πέξαο ηεο εθδήισζεο ζα αθνινπζήζεη cocktail ζηελ
νπ
βεξάληα ηνπ 7 νξφθνπ θαη ζα δηαλεκεζεί ε επηρεηξεκαηηθή
έθδνζε ''Leading Women in Business''.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2107200457, email:
epagona@icap.gr.

38. Civil Engineering Fair
ν

38
πλέδξην
Πνιηηηθψλ
Μεραληθψλ,
ην
νπνίν
ζα
πξαγκαηνπνηεζεί, 21-25 επηεκβξίνπ 2016, ζηε Μπνχηβα
Μαπξνβνπλίνπ, ζηα πιαίζηα ηεο Αδξηαηηθήο Έθζεζεο. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο-εγγξαθέο: ηει: 0038233410405,
0038269039122
,
θαμ:
0038233452132,
email:marketing@jadranskisajam.co.me, web:www.adriafair.org.

CSAP Δπαγγεικαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθνύ
Δπηπέδνπ
Certificated Professional Systemics
Σν Κέληξν Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο παξνπζηάδεη
Μεηαπηπρηαθφ κε ηίηιν: «CSAP Δπαγγεικαηηθφ Πξφγξακκα
Μεηαπηπρηαθνχ Δπηπέδνπ, Certificated Professional Systemics »,
ην νπνίν δίλεη κεζνδνινγίεο θαη εξγαιεία ινγηζκηθνχ γηα άκεζεο
εθαξκνγέο ζηελ αγνξά. Παξαθνινχζεζε κφλν άββαην πξσί,
δσληαλή παξαθνινχζεζε θαη απφ απφζηαζε.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: email: csap@hsss.gr , site:
www.csap.gr.

Η εηαηξία απφ ηελ Σπλεζία «CMS CONSTRUCTION
MACHINES SPECIALES», ελδηαθέξεηαη γηα εηζαγσγή εηδψλ
ζπζθεπαζίαο θαη εηηθεηνπνίεζεο π.ρ. γηα ζακπνπάλ,
ειαηφιαδν (γεληθά γηα πγξά), θάξκαθα, θνλζέξβεο. Ο
αξκφδηνο θ. AbdallahBrik, ζα βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα 2128/8/2016.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: +21679408735/65,
58415142 , θαμ: +21679408721, site:www.cmsindustrie.com,
email:info@cmsindustrie.com.
Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή ζηελ Πνιωλία
ην πιαίζην αλάπηπμεο ησλ δηκεξψλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ
ηεο ρψξαο καο κε ηελ Πνισλία ζα πξαγκαηνπνηεζεί
επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ππφ ηνλ πθππνπξγφ Δμσηεξηθψλ θ.
Γ. Μάξδα, ζηελ Βαξζνβία 8-10 Ννεκβξίνπ 2016 ζηνπο
θιάδνπο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, θαιιπληηθψλ, θαξκάθσλ θιπ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2103682761, θαμ:
2103682771, email: b08@mfa.gr.
Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή ζηελ Σπλεζία
ην πιαίζην αλάπηπμεο ησλ δηκεξψλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ
ηεο ρψξαο καο κε ηελ Σπλεζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί
επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ππφ ηνλ Τθππνπξγφ Δμσηεξηθψλ θ.
Γ. Μάξδα ζηελ Σχληδα ζηηο 2-3 Ννεκβξίνπ 2016 ζηνπο
θιάδνπο ηνπ αγξνηηθνχ εμνπιηζκνχ, ηνπξηζκνχ, ηαηξηθψλ
κεραλεκάησλ θιπ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2103682761, θαμ:
2103682771, email: b08@mfa.gr.

Πξνζθνξά ζπλεξγαζίαο από Σνπξθία
Η KΜS FURNITURE ACCESSORIES TURKEY αζρνιείηαη
κε ηελ θαηαζθεπή θαη εμαγσγή επίπισλ αμεζνπάξ. Οη
πειάηεο ηνπο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ απφ κηα
κεγάιε πνηθηιία πάλσ απφ 4000 είδε ζην θαηάζηεκά ηνπο
.Μπνξνχλ λα παξάγνπλ ην ίδην πξντφλ απφ ράιπβα ,
πιαζηηθφ , ρχηεπζε θαη αλνμείδσην ράιπβα . Πξνζθέξεη ηελ
δπλαηφηεηα ζηνπο πειάηεο ηεο λα πξνζαξκφζνπλ ην δηθφ
ηνπο ζρέδην . Κχξηνο ζηφρνο ηνπο είλαη ε θαιή εμππεξέηεζε
ησλ πειαηψλ , ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαιή πνηφηεηα , ηα
πξντφληα θαη ηηο ηηκέο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 00902124472834, θηλ.:
00905059841046, email: operation@kmsfix.com
, site:
www.kmsfix.com

Πξνζθνξά ζπλεξγαζίαο από ηε Ρνπκαλία

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
ε

32 ΔΜΠΟΡΟ-ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ & ΓΔΩΡΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΤΣ.
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
Πόιε:Κνίια, Κνδάλε (Δγθαηαζηάζεηο Δπηκειεηεξίνπ,
Δθζεζηαθφ θέληξν)
Ζκεξνκελία:21-26 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα:εκπνξν-βηνηερληθά θαη γεσξγηθά πξντφληα,
απηνθίλεηα, είδε εμνπιηζκνχ, κεραλήκαηα θιπ.
Πιεξνθνξίεο:ηει.: 2461045980-3,45978,θαμ: 2461045977,
e-mail:info@ekthesiako.gr, site: www.ekthesiako.gr
ΔΚΘΔΖSUPER MARKET – MINI MARKET &ΠΔΡΗΠΣΔΡΟ
2016
Πόιε: MetropolitanExpo, Αζήλα
Ζκεξνκελία: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-minimarketperiptero.gr,www.rota.gr.
7ε ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΔΚΘΔΖ «ΚΟΡΗΝΘΗΑ 2016»
Πόιε : Κφξηλζνο
Ζκεξνκελία :5-10 Οθησβξίνπ 2016
Δθζέκαηα:γεληθή έθζεζε
Πιεξνθνξίεο: ηει: 2741024464, email: info@korinthcc.gr,
site: www.korinthiacc.gr.

Γηεζλείο Δθζέζεηο
ΔΣΟΗΜΟΗ ΓΗΑ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ
ν
Πόιε: 8 ρικ Δ.Ο Σηξάλσλ-Γπξξαρίνπ , Αιβαλία
Ζκεξνκελία:01- 04 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: ζρνιηθά είδε
Πιεξνθνξίεο: ηει: 0035542387080 ,site: www.expocity.al ,
email: info@expocity.al
ISSAINTERCLEAN
Πόιε : Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 7-9 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: πξντφληα θαζαξηζκνχ
Πιεξνθνξίεο:ηει.: +310205491212, email: exhibitor@rai.nl
registration@rai.nl , site: http://www.issainterclean.com
AGROFOOD BAGHDAD
Πόιε : Βαγδάηε, Ιξάθ
Ζκεξνκελία: 7-9 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: γεσξγηθά πξντφληα
Πιεξνθνξίεο:ηει.: +964662645511, email:
hussam.ghaleini@ifpiraq.com, site:
www.iraqagrofood.com/Baghdad/home.php
CONWAY
Πόιε: Βξπμέιιεο, Βέιγην
Ζκεξνκελία: 11 – 12 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: ηξφθηκα θαη γαζηξνλνκία
Πιεξνθνξίεο: site: www.conway.be, ηει.: +3237100311,
θαμ: +3237100312
AUTOMECHANIKA
Πόιε : Φξαλθθνχξηε, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 13 - 17 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: απηνθηλεηνβηνκεραλία
Πιεξνθνξίεο: ηει. 210 6410405 / 210 6090525, fax: 210
6410602 / 2106090527, site : www.messefrankfurt.gr

Πξνζθνξά ζπλεξγαζίαο απφ εηαηξεία θαηαζθεπήο ηερλνινγηθνχ
ηξέηιεξ ζηε Ρνπκαλία κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
Ολνκαζία: SCETU FARM SRL
Πφιε: Βξαΐια, Ρνπκαλία
Γηεχζπλζε: STR.GRIVITANR. 90
CUIRO26712223
J09/136/2010
Σει.: +40 769370202
Φαμ: +40 339111015
Email: etufarm.office@gmail.com, Site: http://etufarm.ro

Γηεζλείο Γηαγωληζκνί
ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ
Σν Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε φθηα
απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν κε πξνθεξχμεηο θξαηηθψλ
δηαγσληζκψλ πνπ αθνξνχλ:
1.Πξνκήζεηα θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ (ζε 57 παξηίδεο κε
24κελε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο)
Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 07/09/2016 -15:00
Πιεξνθνξίεο
:
+35929230628,
http://www.alexandrovska.com/display.php
2.Πξνκήζεηα ηαηξηθψλ αλαιψζηκσλ (ζε 18 παξηίδεο)
Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 18/08/2016 –
Πιεξνθνξίεο : +35929159454, http://www.svetaekaterina.eu/
3.Παξαγσγή θαη πξνκήζεηα εμεηδηθεπκέλνπ ραξηηνχ γηα
ρξεφγξαθα
Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 26/08/2016 -17:30
Πιεξνθνξίεο : +359298592705, http://www.minfin.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.
ΚΤΠΡΟ
Σν Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηελ Κχπξν
απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν κε πξνθεξχμεηο θξαηηθψλ
δηαγσληζκψλ πνπ αθνξνχλ:
1.Πξνζθνξά
γηα ηελ πξνκήζεηα
Hydrocortisone
θαη
Methylprednisolone 96/2016.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
http://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.
do?resourceld=1674476
2.Δπηδηφξζσζε, Σαπεηζάξηζκα δηαθφξσλ επίπισλ εληφο
Κπβεξλεηηθψλ Κηηξίσλ Λάξλαθαο, ΓΣΓΔ (ΔΜ.ΛΚΑ) 13/2016.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
http://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.
do?resourceld=1676278
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε
ην Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηε Λεπθσζία ηει.:
+35722672219/ 22672604, θαμ: +35722672703 θαη ζην email:
ecocom-nicosia@mfa.gr.
Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΛΗΑΒΩΝΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Ληζζαβψλα, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ
έγγξαθν ζρεηηθά κε ηελ Δπηζθφπεζε ηνπ Γξαθείνπ γηα ηελ
αγνξά καξκάξνπ θαη δηαθνζκεηηθψλ πεηξσκάησλ ζηελ
Πνξηνγαιία. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ
ηεο
Διιάδαο
ζηε
Ληζζαβψλα
(http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=
57&fid=48195)
ηει: 351213031260-3Email:
ecocomlisbon@mfa.gr,ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘwww.veth.gov.gr.

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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19/08/2016 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ
ΔΡΓΑΙΧΝ ΥΔΓΙΑΗ ΔΝΣΤΠΧΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ. ΣΗΛ.: 2310 679175
19/08/2016 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 45.487 ΓΙΑΣΑΚΣΙΚΧΝ ΙΣΙΗ (ΣΡΟΦΙΜΧΝ. ΚΡΔΑΣΟ,
ΣΤΡΙΧΝ,
ΔΙΓΧΝ
ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΙΟΤ,ΔΙΓΧΝ
ΜΑΝΑΒΙΚΗ)
ΔΙΓΧΝ
ΠΡΟΧΠΙΚΗ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΔΙΓΧΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΠΙΣΙΟΤ. ΣΗΛ.: 2313
317519
22/08/2016 ΑΝΟΙΥΣΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΜΟΝΑΓΧΝ ΑΙΘΟΤΧΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ
ΚΑΙ
ΜΟΝΑΓΧΝ
ΥΧΡΧΝ
ΤΓΙΔΙΝΗ
ΤΣΗΜΑΣΟ
ΔΛΑΦΡΙΑ
ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΗ. ΣΗΛ.: 2313 302151
22/08/2016 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΑΡΟΥΗ ΗΥΗΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΦΧΣΙΣΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ
ΔΚΓΗΛΧΔΙ ΤΠΑΙΘΡΙΔ ΘΔΑΣΡΙΚΔ ΠΑΡΑΣΑΔΙ ΚΑΙ STAGE
10-18/09/2016. ΣΗΛ.: 2310 291580
22/08/2016 ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΗΥΗΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΦΧΣΙΣΙΚΟΤ
ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΔΚΓΗΛΧΔΙ ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΙΚΟΤ ΦΔΣΙΒΑΛ
ΣΔΥΝΗ, ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
ARTECITYA ΣΟ ΓΙΑΣΗΜΑ 10-18/09/2016. ΣΗΛ.: 2310 291580
23/08/2016 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ STORM
'' ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΈΞΤΠΝΧΝ ΠΟΛΔΧΝ ΜΔΧ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΧΝ CLOUD'' ΣΟ
ΠΛΑΙΙΟ ΔΤΡΧΠΑΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ICT PSP2013. ΣΗΛ.:
2313317545
24/08/2016 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ
ΔΡΓΑΙΧΝ ΚΛΑΓΔΜΑΣΟ ΚΟΠΗ ΓΔΝΣΡΧΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ
ΚΑΙ ΔΤΠΡΔΠΙΜΟΤ. ΣΗΛ.: 2313 679172
25/08/2016 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΑΝΑΘΔΗ
ΣΧΝ
ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΤΝΣΗΡΗΗ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ (ΛΔΒΗΣΔ-ΚΑΤΣΗΡΔ) ΣΗΛ.: 2313320537
25/08/2016 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΑΝΑΘΔΗ
ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΤΝΣΗΡΗΗ
ΣΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ
ΦΤΞΗ-ΘΔΡΜΑΝΗ ΣΟ ΚΣΙΡΙΟ ΣΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΟΤ 16 ΣΗΛ.:
2313320537
25/08/2016 ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΙΣΙΗ
(CATERING), ΣΗ ΓΟΜΗ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ ΠΡΟΦΤΓΧΝ/ΜΔΣΑΝΑΣΧΝ ΣΟΤ
ΚΑΛΟΥΧΡΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ. ΣΗΛ.: 3402
25/08/2016 ΓΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΥΣΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΓΚΧΓΧΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΔΚΚΑΦΧΝ-ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΚΑΣΔΓΑΦΙΔΧΝ (Α.Δ.Κ.Κ.)
ΚΗΠΧΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ. ΣΗΛ.: 2313 313172
26/08/2016 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑ
ΣΗ ΤΝΑΦΗ ΤΜΦΧΝΙΑ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΟΤ
ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΟ,ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΤΝΑΦΗ
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ.ΣΗΛ: 21069215552.

ΓΗΜΟ ΝΔΑΠΟΛΗ-ΤΚΔΧΝ

ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΓΗΜΟ ΚΟΡΓΔΛΙΟΤ-ΔΤΟΜΟΤ

HELEXPO - ΓΔΘ- ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ

HELEXPO - ΓΔΘ-ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ

ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΓΗΜΟ ΝΔΑΠΟΛΗ-ΤΚΔΧΝ

ΓΙΟΙΚΗΗ 3εο ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
ΓΙΟΙΚΗΗ 3εο ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

Γ' ΧΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ''ΜΔΓΑ
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ''
ΓΗΜΟ ΝΔΑΠΟΛΗ-ΤΚΔΧΝ

ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ

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.

