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Γηνξγάλσζε εκηλαξίσλ Τγηεηλήο θαη
Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ απφ 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
εο
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29 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 email:
sme-industry@veth.gov.gr.

ν

10 Γηεζλέο πλέδξην Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, Καηλνηνκίαο
θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο
ν

Σν 10 Γηεζλέο πλέδξην Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, Καηλνηνκίαο
θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (International Conference for
Entrepreneurship, Innovation and Regional Development –
ICEIRD) ζα δηεμαρζεί ζηηο 31 Απγνχζηνπ – 1 επηεκβξίνπ
2017 ζην μελνδνρείν Makedonia Palace ζηε Θεζζαινλίθε.
Ζ θχξηα ζεκαηηθή είλαη ε ζρέζε παλεπηζηεκίνπ – βηνκεραλίαο,
ε θνηλή δεκηνπξγία λέαο γλψζεο, θαηλνηνκίαο θαη αλάπηπμεο.
Χο
ζπλέδξην
θαηλνηνκίαο
ην
νπνίν
ζπγθεληξψλεη
αθαδεκατθνχο, ζεκαληηθνχο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο,
επαγγεικαηίεο θαη επηρεηξήζεηο, απνζθνπεί ζηελ πξνψζεζε
ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο θαη ηελ έκπξαθηε δηαζχλδεζε ηνπ
παλεπηζηεκίνπ κε ηε βηνκεραλία.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: Σει: 2310 257813, 2310
272275, e-mail: iceird@artion.com.gr , site: www.iceird.eu .
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Σκήκα Δμππεξέηεζεο Οθεηιεηψλ
Θέινληαο λα ζπλδξάκεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αηηηνινγεκέλνπ
θαχινπ θχθινπ ηεο δεκηνπξγίαο νινέλα θαη πεξηζζφηεξσλ
„θφθθηλσλ‟ δαλείσλ θαη νθεηιψλ, ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην
Θεζζαινλίθεο, πξνρψξεζε ζηε ζχζηαζε Σκήκαηνο
Δμππεξέηεζεο Οθεηιεηψλ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί ππφ ηελ
νκπξέια ηνπ Κέληξνπ Γηακεζνιάβεζεο, πνπ πξφζθαηα
ίδξπζε ην Δπηκειεηήξην. ηφρνο ηνπ Σκήκαηνο Δμππεξέηεζεο
Οθεηιεηψλ πνπ απεπζχλεηαη ζηα κέιε αιιά θαη ηα κε κέιε ηνπ
ΒΔΘ, είλαη ε χπαξμε κίαο αθφκε δνκήο ελεκέξσζεο θαη
ζηήξημεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ.
Σν Σκήκα Δμππεξέηεζεο Οθεηιεηψλ παξέρεη:
- Γσξεάλ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα φιεο ηηο
δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ, κεηά απφ κειέηε ηεο ππφζεζήο ηνπο,
ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ξπζκίζνπλ, ή λα βξνπλ νηαδήπνηε
ιχζε ζην πξφβιεκα ππεξρξέσζεο ησλ λνηθνθπξηψλ ηνπο, ή
ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο.
- Γεληθφηεξε ππνζηήξημε κε θάζε πξφζθνξν εξγαιείν
(Κψδηθαο
Γενληνινγίαο
Σξαπεδψλ,
Δμσδηθαζηηθφο
Μεραληζκφο Ρχζκηζεο Οθεηιψλ Δπηρεηξήζεσλ θ.α.) κε ζηφρν
ηελ εμεχξεζε ηεο βέιηηζηεο ιχζεο γηα θάζε πεξίπησζε. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Σκήκα Δλεκέξσζεο
Οθεηιεηψλ θαζψο θαη γηα ξαληεβνχ νη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ ζηνλ θ. Γηψξγν Γειεράηζην, ζην
ηειέθσλν 2310-241383.

Απφθαζε γηα ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πξνζθφκηζεο
ησλ απαηηνχκελσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ
έληαμεο έσο ηηο 29/08/2017 γηα ηε δξάζε Νενθπήο
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (Α΄ θχθινο)
Με απφθαζε ηνπ αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο θ. Αιέμαλδξνπ Υαξίηζε ελφςεη ηεο πεξηφδνπ
Απγνχζηνπ 2017 θαη πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί επρέξεηα
ρξφλνπ ζηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο γηα λα πξνζθνκίζνπλ
ην θάθειν κε ηα απαηηνχκελα ζπκπιεξσκαηηθά δηθαηνινγεηηθά
Έληαμεο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα IV ηεο Αλαιπηηθήο
Πξφζθιεζεο,
ηίζεηαη σο θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία
πξνζθφκηζεο ηνπο, ε Σξίηε 29/08/2017 θαη ψξα 17:00. Ζ
πξνζεζκία έσο ηελ 29 Απγνχζηνπ 2017 είλαη νξηζηηθή θαη κε
ηήξεζή ηεο νδεγεί ζηελ απφξξηςε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ
ζρεδίνπ.
Ζ παξνχζα απφθαζε έρεη δεκνζηεπζεί ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο
ΔΤΓ ΔΠΑλΔΚ http://www.antagonistikotita.gr, ηνπ ΔΠΑ
www.espa.gr
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο
www.mindev.gov.gr θαη ηνπ ΔΦΔΠΑΔ www.efepae.gr

νο

28
Απφθηεζε Φεθηαθήο Τπνγξαθήο απφ ην ΒΔΘ
Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο πξνζθέξεη ζηηο
επηρεηξήζεηο - κέιε ηνπ ηε ιχζε ηεο απνκαθξπζκέλεο
ςεθηαθήο ππνγξαθήο πνπ επηηξέπεη ηελ επηθχξσζε ησλ
εγγξάθσλ απφ νπνηνλδήπνηε, νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε
θαη ε νπνία ζπλεξγάδεηαη άςνγα κε φιεο ηηο δεκνθηιείο
κνξθέο εγγξάθσλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ εθαξκνγψλ. Σα
πιενλεθηήκαηα ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο είλαη ηα εμήο:

Ο θάηνρνο κπνξεί λα ππνγξάςεη ειεθηξνληθά έλα
ςεθηαθφ έγγξαθν απφ θάζε ηχπνπ ζπζθεπή
(desktop, laptop, tablet, smartphone) αξθεί λα είλαη
ζπλδεδεκέλνο ζην δηαδίθηπν

ν θάηνρνο δελ ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνην
usb stick, θαζψο ην ζχζηεκα απνζηέιιεη απηφκαηα
ζην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν ηνλ απαξαίηεην θσδηθφ.

Φζελφηεξν θφζηνο απφθηεζεο θαηά 30% ζπγθξηηηθά
κε ηελ θιαζηθή ςεθηαθή ππνγξαθή

Δπθνιία απφθηεζεο κε επίζθεςε ζην Δπηκειεηήξην

Βήκαηα:
Πξψην βήκα – Ζιεθηξνληθέο Τπνβνιέο Αηηήζεσλ
Α) ειεθηξνληθή ππνβνιή αίηεζεο ζην site ηεο Κεληξηθήο
Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ – Τπεξεζία Αξρήο Δγγξαθήο
ΤΠ.Α.Δ.
Β) ειεθηξνληθή ππνβνιή αίηεζεο ζηε δηαδηθηπαθή πχιε
"ΔΡΜΖ
Γεχηεξν βήκα - έιεγρνο ηακεηαθήο ελεκεξφηεηαο
Σξίην βήκα - ειεθηξνληθή πιεξσκή ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο
Φεθηαθήο Τπνγξαθήο.
Σέηαξην βήκα - ηαπηνπνίεζε & ελεξγνπνίεζε
Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο Φεθηαθήο Τπνγξαθήο γίλεηαη ζην
Δπηκειεηήξην κε ηελ βνήζεηα ηνπ αξκφδηνπ ππαιιήινπ απφ
εηδηθή ζέζε εξγαζίαο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο Σκήκα
Βηνηερληθψλ Θεκάησλ ΒΔΘ, ηει.2310241383.

Νένη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο θαη
ηελ παξαθνινχζεζε εηζξνψλ – εθξνψλ ζηηο θνξνινγηθέο
απνζήθεο θαη ηηο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο
Με ηελ ππ‟αξηζκ. ΓΔΦΚΦ1116596ΔΞ|4.8.2017 απφθαζε ηεο
ΑΑΓΔ θαζηεξψζεθε λέν θαζεζηψο απφ ηηο 7 Απγνχζηνπ γηα
ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ νινθιεξσκέλσλ
ζπζηεκάησλ
παξαθνινχζεζεο
εηζξνψλ-εθξνψλ
ζηηο
θνξνινγηθέο απνζήθεο θαη ζηηο απνζήθεο ηεισλεηαθήο
απνηακίεπζεο ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, αηζπιηθήο αιθνφιεο,
αιθννινχρσλ πνηψλ θαη θαπλνχ. ηφρνο ησλ λέσλ
δηαδηθαζηψλ πνπ ηζρχνπλ απφ ηηο αξρέο ηνπ ηξέρνληνο κελφο
κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
Δζφδσλ είλαη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο
θαη θπξίσο ε απινπνίεζε θαη επζπγξάκκηζή ηνπο ζην λέν
ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ ηεο ηεισλεηαθήο ππεξεζίαο.

Παλειιήληνο Γηαγσληζκφο Φηινηέρλεζεο ρεδίνπ
Κνζκήκαηνο

Ζ Παλειιήληα Οκνζπνλδία Βηνηερλψλ Αξγπξνρξπζνρφσλ
Κνζκεκαηνπσιψλ Χξνινγνπσιψλ (ΠΟΒΑΚΧ) ζε ζπλεξγαζία
ν
κε ηε ΓΔΘ – HELEXPO , πξνθεξχζζνπλ ηνλ 28 Παλειιήλην
Γηαγσληζκφ Φηινηέρλεζεο ρεδίνπ Κνζκήκαηνο, κε ζθνπφ ηελ
νο
αλάπηπμε θαη ηελ αλάδεημε ηνπ ειιεληθνχ θνζκήκαηνο. Ο 28
Παλειιήληνο Γηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο
έθζεζεο KOSMIMA 2017, 21-23 Οθησβξίνπ , ζην Γηεζλέο
Δθζεζηαθφ θαη πλεδξηαθφ Κέληξν Θεζζαινλίθεο.
Οη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηα ζρέδηα ηνπο ζηα
γξαθεία ηεο ΓΔΘ – HELEXPO, Δγλαηία 154, 54636
Θεζζαινλίθε, ζηελ Γηεχζπλζε πλεδξίσλ, Δθδειψζεσλ &
Παξαρψξεζεο Υψξσλ. Σει: 2310 291572, 2310 291204, fax:
2310 291674.
Οη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηα ζρέδηα ηνπο ή λα
ηα απνζηείινπλ κε ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ, ην αξγφηεξν κέρξη
ηηο 20.09.2017.

Γηνξγάλσζε ππαίζξηαο Δθδήισζεο-Έθζεζεο γηα ηελ
Διιάδα ζηελ πφιε ησλ Βξπμειιψλ
Όπσο καο ελεκέξσζε ην Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ
Τπνζέζεσλ ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο ζην Βέιγην, ζρεδηάδεηαηαπφ θνηλνχ κε ην Γήκν Βξπμειιψλ θαη ηελ Διιεληθή Κνηλφηεηα
Βειγίνπ – ε δηνξγάλσζε ππαίζξηαο Δθδήισζεο- Έθζεζεο
αθηεξσκέλεο ζηελ Διιάδα, κε νλνκαζία “Cosy Greek Day”. Ζ
εθδήισζε έρεη ζθνπφ ηελ πξνβνιή ηεο ειιεληθήο θνπιηνχξαο,
δηαηξνθήο, ηνπξηζκνχ θαη πνιηηηζκνχ. Πεξηιακβάλεη έθζεζε
ειιεληθψλ πξντφλησλ θαη εδεζκάησλ ζε εηδηθά πεξίπηεξα πνπ
ζα δηαζέζεη ν Γήκνο ησλ Βξπμειιψλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο,
πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο πνπ ζα νξγαλψζεη ε Διιεληθή
θνηλφηεηα θαη ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηεο ρψξαο καο πνπ
επηκειείηαη ην Γξαθείν EOT Κάησ Υσξψλ. Ζ εηαηξεία AEGEAN
πξνζθέξεη 2 αεξνπνξηθά εηζηηήξηα γηα Διιάδα, ηα νπνία ζα
θιεξσζνχλ, θαζψο θαη άιια δψξα πνπ ζα πξνζθεξζνχλ κεηά
απφ θιήξσζε ζηνπο επηζθέπηεο. ηελ εθδήισζε oη
επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ είηε απιψο λα πξνβάιινπλ είηε θαη λα
πσιήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο κπνξνχλ λα ελνηθηάζνπλ
πεξίπηεξα (Stands), δηαζηάζεσλ 3X2 κέηξα, ηα νπνία ζα
δηαηεζνχλ θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ απφ ηνλ Γήκν ησλ Βξπμειιψλ
θαηά κήθνο ηεο νδνχ. Σν θφζηνο ελνηθίαζεο ηνπ πεξηπηέξνπ
αλέξρεηαη ζε €200. ε πεξίπησζε πνπ ελδηαθέξεζηε λα
ζπκκεηέρεηε κε ηελ ελνηθίαζε ρψξνπ (stand) παξαθαινχκε λα
ην δειψζεηε ην αξγφηεξν έσο ηελ Γεπηέξα 4 επηεκβξίνπ
2017, κε ηελ θαηαβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ ζηνλ εηδηθφ
ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ Βξπμειιψλ αλαθέξνληαο ηα ζηνηρεία
ζαο. Asbl "Rue de Namur - Rue du Congres no 5.1000
Bruxelles ,INGBE31 3631 6193 3355,Communication : Cosy
Greek Day du 30/09/2017. ε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεζηε
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο θαη γηα
νξγαλσηηθά ζέκαηα παξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε κε ηελ θα
Katia Jacques-Serres, Τπεχζπλε γηα ηελ εθδήισζε απφ ηνλ
Γήκν Βξπμειιψλ ζην e-mail: katia@enterprendre-brycity.be
θαζψο θαη κε ην Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ
Τπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο.

Greece: A Prospective Key Energy Player in South East Europe
ν

ε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Έλσζε ελεξγεηαθήο νηθνλνκίαο, ην ειιελνακεξηθάληθν εκπνξηθφ επηκειεηήξην δηνξγαλψλεη ην 1
Φφξνπκ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. Σν ζπλέδξην ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε 7 επηεκβξίνπ 2017 ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ μελνδνρείνπ Ramada Plaza Thraki Hotel. O Έιιελαο ππνπξγφο πεξηβάιινληνο θαη ελέξγεηαο θ. Γεψξγηνο ηαζάθεο,
θαζψο θαη ν πξεζβεπηήο ησλ ΖΠΑ ζηελ Διιάδα έρνπλ επηβεβαίσζε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο σο θχξηνη νκηιεηέο. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απνζηείιεηε e-mail ζην f.paneta@amcham.gr ή λα επηθνηλσλήζεηε κε ην 210- 6993559.

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα

Γηεζλείο Δθζέζεηο
th

ΑΛΒΑΝΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηα Σίξαλα, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ
δειηίν Ηνπιίνπ 2017, ην νπνίν πεξηιακβάλεη εηδήζεηο νηθνλνκηθνχ,
εκπνξηθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηα Σίξαλα (www.agora.mfa.gr/al5) , email:
ecocomtirana@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr

59 DAMASCUS INTERNATIONAL FAIR
Πφιε: Γακαζθφο, πξία
Ηκεξνκελία: 17-26 Απγνχζηνπ 2017
Δθζέκαηα: γεληθή έθζεζε
Πιεξνθνξίεο: ηει. +96311 2266443/5/6, Fax: +963
2266442, site: www.peife.gov.sy
ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΤΠΟΓΟΜΧΝ
Πφιε: Κηλζάζα, Κνλγθφ
Ηκεξνκελία: 07-10 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: θαηνηθία θαη δφκεζε, δεκφζηα έξγα, ππνδνκέο
Πιεξνθνξίεο: site: www.expobetonrdc.com, e-mail: info@
expobetonrdc.com, ηει. +243 814 040 000

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
Η

82 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
Πφιε : Θεζζαινλίθε
Ηκεξνκελία : 9-17 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Γεληθή Έθζεζε
Πιεξνθνξίεο: Σει: 2310291111, fax: 2310 284732, Site:
www.helexpo.gr
«ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ EXPO 2017»
Πφιε : Αξγνιίδα
Ζκεξνκελία : 27 επηεκβξίνπ – 1 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Γεληθή έθζεζε
Πιεξνθνξίεο: Σει:27510 67216, 63023, Fax: 27510 24595, Email:
ebear@otenet.gr
,
site:
www.arcci.gr
,
www.infopeloponnisos.gr
ε

8 ΔΜΠΟΡΟΒΙΟΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΠΙΔΡΙΑ-ΚΔΝΣΡΙΚΗ
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
Πφιε : Καηεξίλε, Διιάδα
Ηκεξνκελία : 29 επηεκβξίνπ – 4 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Γεληθή έθζεζε ,πξνψζεζεο πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ
Πιεξνθνξίεο: ηει: 23510 23211, 23510 24311, fax: 23510
25124, email: champier@otenet.gr, site: www.champier.gr,
https://www.facebook.com/PieriaChamber/
KAVALAEXPO 2017
Πφιε : Νέα Καξβάιε, Διιάδα
Ηκεξνκελία : 6 – 11 Οθησβξίνπ 2017 (Πξνζεζκία ζπκκεηνρήο
έσο 31 Απγνχζηνπ)
Δθζέκαηα : Πξνψζεζε επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ
Πιεξνθνξίεο: ηει: 2510 222212, fax: 23510 25124, site:
www.kavalaexpo.gr, www.kcci,gr
ε

33
ΔΜΠΟΡΟΒΙΟΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΔΧΡΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
Πφιε : Δθζεζηαθφ Κέληξν Κνδάλεο, Κνδάλε
Ηκεξνκελία : 07-11 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Γεληθή έθζεζε ,πξνψζεζεο πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ
Πιεξνθνξίεο: ηει. 24610 45977
NOSTOS EXPO 2017
Πφιε : Ναχπαθηνο, Διιάδα
Ηκεξνκελία : 13-16 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Δλαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο
Πιεξνθνξίεο: ηει: 26340 38116, email: info@nostosexpo.gr,
site: www.nostosexpo.gr
ε

15 ΔΜΠΟΡΟΒΙΟΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΚΑΡΓΙΣΑ 2017
Πφιε : Καξδίηζα
Ηκεξνκελία : 13-17 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Γεληθή Έθζεζε
Πιεξνθνξίεο:
Σει:
2441022301,
2431033733,
Fax:
2441022238, Κηλ: 6936644492, E-mail: info@karditsacci.gr

PACKAGING EQUIPMENT SHOW 2017
Πφιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 20 – 23 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: ζπζθεπαζίεο θαη πξψηεο χιεο, κεραλνινγηθφο
εμνπιηζκφο γηα ηξφθηκα θαη πνηά, ζήκαλζε (Labeling)
Πιεξνθνξίεο: site: http://ambalajistanbul.com/
CNR ENERGY ISTANBUL
Πφιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 21 – 24 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, πνηφηεηα
ελέξγεηαο θαη πεξηβαιινληηθή ηερλνινγία
Πιεξνθνξίεο: site: http://cnrenergyistanbul.com/
LED & LIGHTING
Πφιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 21 – 24 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: ζπζηήκαηα Led, ηερλνινγίεο θαη εθαξκνγέο ηνπ
Led θσηηζκνχ
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.ntradeshows.com/ledlighting-exhibition/
ELECTRONIST
Πφιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 21 – 24 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: δηαγλσζηηθά ζπζηήκαηα, νζφλεο,
ειεθηξνκεραληθά εμαξηήκαηα, έμππλεο θάξηεο, λαλνυιηθά,
ηξνθνδνηηθά, εκηαγσγνί, αηζζεηήξεο
Πιεξνθνξίεο: site:
https://www.tradefairdates.com/ElectronistM12249/Istanbul.html
ELEX
Πφιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 21 – 24 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Ζιεθηξνληθά, Δμαξηήκαηα Δλέξγεηαο, Πεηξέιαην,
Αέξην
Πιεξνθνξίεο: site:
http://www.expointurkey.org/exhibitions/istanbulyesilkoy/elex-2017
e-mail:
marmara@marmarafuar.com.tr
HOUSEWARES & GIFT FAIR
Πφιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 21 – 24 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Δίδε θνπδίλαο, πνξζειάλεο, πιαζηηθά είδε, ιεπθά
είδε, θσηηζηηθά, είδε δψξσλ
Πιεξνθνξίεο: e-mail: Selanik@ekonomi.gov.tr, ηει. 2310
254 460, Fax: 2310 254 448
ISTANBUL LIGHT FAIR
Πφιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 21 – 24 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Δίδε θσηηζκνχ θαη ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ
Πιεξνθνξίεο: site: https://www.istanbullight.com, e-mail:
info@etee.gr, ηει. 211 7000264-7, Fax: 211 0127466

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο Σνπξθίαο

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο
Σνπξθίαο

Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε
ζπλεξγαζία κε ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ
επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο «ISAF
2017»
απφ
14-17
επηεκβξίνπ
2017
ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο Σνπξθίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο
εγθαηαζηάζεηο Instanbul Expo Center (IFM), Yesilkoy. 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 (Ataturk) πξνο ην μελνδνρείν θαη απφ ην
μελνδνρείν πξνο ην αεξνδξφκην, θαζψο θαη δσξεάλ
εηζηηήξην γηα ηελ είζνδν ζηελ έθζεζε. Οη εηαηξείεο πνπ
ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ
ηελ αλσηέξσ έθζεζε
παξαθαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ ζρεηηθή αίηεζε
θαη λα ηελ ζηείινπλ ζην e-mail: info@etee.gr. Με ηελ
επηβεβαίσζε ηεο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ
100 €/ άηνκν γηα ηελ θάιπςε ηκήκαηνο θφζηνπο ησλ
εμφδσλ ηνπ Δπηκειεηήξηνπ θαζψο θαη ησλ αθπξσηηθψλ
ηνπ μελνδνρείνπ. Σα κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ κπνξνχλ λα
ζπκκεηέρνπλ ζε φζεο εθζέζεηο επηζπκνχλ θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ έηνπο δσξεάλ. Ζ θαηαβνιή γίλεηαη ζηελ
ALPHA BANK ζηνλ ινγαξηαζκφ 120002002011660 (
IBAN: GR 64 0140 1200 1200 0200 2011 660). Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 211 7000264-7,
θαμ: 2110127466, e-mail: info@etee.gr fairs@etee.gr ,
site: www.etee.gr

Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή
ζηα πιαίζηα ησλ εθζέζεσλ «CNR FOOD FAIR», «EDT-FOOD
SERVICE SUPPLIERS EXPO 2017» & «PACKAGING
EQUIPMENT SHOW 2017» απφ 20-23 επηεκβξίνπ 2017 ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο Σνπξθίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο
εγθαηαζηάζεηο CNR Expo Fair Center Yesilkoy-Bakirkoy-Instanbul.
Σν Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία
θαιχπηνπλ ην θφζηνο ηνπ μελνδνρείνπ 4 ή 5 αζηέξσλ γηα 2 λχρηεο
κε πξσηλφ, δσξεάλ εηζηηήξην γηα ηελ είζνδν ζηελ έθζεζε, θαζψο
θαη ρξήζε ηεο αίζνπζαο VIP ηνπ εθζεζηαθνχ θέληξνπ γηα
επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο. Οη εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα
επηζθεθζνχλ
ηελ αλσηέξσ έθζεζε παξαθαινχληαη λα
ζπκπιεξψζνπλ ηελ ζρεηηθή αίηεζε θαη λα ηελ ζηείινπλ ζην e-mail:
info@etee.gr.
Με ηελ επηβεβαίσζε ηεο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ 100
€/ άηνκν γηα ηελ θάιπςε ηκήκαηνο θφζηνπο ησλ εμφδσλ ηνπ
Δπηκειεηήξηνπ θαζψο θαη ησλ αθπξσηηθψλ ηνπ μελνδνρείνπ. Σα
κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε φζεο
εθζέζεηο επηζπκνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ζ θαηαβνιή
γίλεηαη ζηελ ALPHA BANK ζηνλ ινγαξηαζκφ 120002002011660 (
IBAN: GR 64 0140 1200 1200 0200 2011 660). Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο ζην ηει. 211 7000264-7, θαμ: 2110127466, e-mail:
info@etee.gr fairs@etee.gr , site: www.etee.gr

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε
ηεο Σνπξθίαο

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο
Σνπξθίαο

Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε
ζπλεξγαζία κε ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ
επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο
«SPORTS & ACTIVE LIFE FAIR» απφ 14-17
επηεκβξίνπ 2017 ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο
Σνπξθίαο. 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 μελνδνρείν πξνο ηνλ
εθζεζηαθφ ρψξν θαη αληηζηξφθσο θαζεκεξηλά, δσξεάλ
εηζηηήξην γηα ηελ είζνδν ζηελ έθζεζε, θαζψο θαη ρξήζε
ηεο αίζνπζαο VIP ηνπ εθζεζηαθνχ θέληξνπ γηα
επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο. Οη εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα
επηζθεθζνχλ ηελ αλσηέξσ έθζεζε παξαθαινχληαη λα
ζπκπιεξψζνπλ ηελ ζρεηηθή αίηεζε θαη λα ηελ ζηείινπλ
ζην e-mail: info@etee.gr. Με ηελ επηβεβαίσζε ηεο
ζπκκεηνρήο πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ 100 €/ άηνκν γηα ηελ
θάιπςε
ηκήκαηνο
θφζηνπο
ησλ
εμφδσλ
ηνπ
Δπηκειεηήξηνπ θαζψο θαη ησλ αθπξσηηθψλ ηνπ
μελνδνρείνπ. Σα κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ κπνξνχλ λα
ζπκκεηέρνπλ ζε φζεο εθζέζεηο επηζπκνχλ θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ζ θαηαβνιή γίλεηαη ζηελ ALPHA
BANK ζηνλ ινγαξηαζκφ 120002002011660 ( IBAN: GR
64 0140 1200 1200 0200 2011 660). Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
ζην ηει. 211 7000264-7, θαμ:
2110127466, e-mail: info@etee.gr fairs@etee.gr , site:
www.etee.gr

Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 21-24 επηεκβξίνπ 2017 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Έθζεζε «HOUSEWARES & GIFT FAIR»
απφ ηε εηαηξεία LIFE MEDIA FAIR θαη ζηελ Σνπξθία ζην Tuyap
Exhibition and Congress Center- κε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ
ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα
ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηνπο ηνκείο: εηδψλ θνπδίλαο, πνξζειάληλσλ, αηζάιηλσλ,
θεξακηθψλ, πιαζηηθψλ εηδψλ, δηαθφζκεζεο, θσηηζηηθψλ, ιεπθψλ
εηδψλ, εηδψλ δψξσλ, πξνίθαο, θαη νηθηαθψλ ειεθηξηθψλ εηδψλ.
Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ππάξρεη εηδηθή νξγάλσζε απφ ηελ
δηνξγαλψηξηα εηαηξεία, ην νπνίν δηαξθεί 2 βξάδηα θαη πεξηιακβάλεη
επίζθεςε ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν θαζψο θαη ζπλαληήζεηο κε ηνπο
παξαγσγνχο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληψλ ηεο Έθζεζεο
(21-24 επηεκβξίνπ 2017) ε δηνξγαλψηξηα εηαηξεία ζα θαιχςεη ηα
έμνδα δηακνλήο ελφο εθπξνζψπνπ απφ θάζε εηαηξία γηα 2 λχρηεο
ζε μελνδνρείν 5 αζηέξσλ. Οη εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα ιάβνπλ
κέξνο ζηελ έθζεζε ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίζνπλ ην ηαμίδη ηνπο
πξνηνχ ιάβνπλ ηελ ηειηθή έγθξηζε απφ ην ππνπξγείν νηθνλνκηθψλ
ηεο Σνπξθιίαο γηαηί ιφγσ απμεκέλνπ ελδηαθέξνληνο ζηελ έθζεζε
ελδέρεηαη ην ππνπξγείν λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ.
Οη εηαηξίεο πνπ ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ ηελ έθζεζε πξέπεη λα
ζπκπιεξψζνπλ ηε ζρεηηθή αίηεζε κέρξη ηηο 05/09/2017 ζην
θαμ:2310254448 ή ζην email: selanik@ekonomi.gov.tr. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
ζην ηει. 2310254460, θαμ:
2310254448,
e-mail:
selanik@ekonomi.gov.tr,site:http://www.zuchex.com/en

Oceans Meeting 2017
ηηο 7-8 επηεκβξίνπ 2017 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ πνξηνγαιηθή πξσηεχνπζα ε “Oceans Meeting 2017”, δηνξγάλσζε ε νπνία
πεξηιακβάλεη Τπνπξγηθή χλνδν, Γηεζλέο πλέδξην θαη Δπηρεηξεκαηηθή Έθζεζε, κε εηδηθφ ζέκα «Χθεαλνί θαη Αλζξψπηλε Τγεία». Σηο
εξγαζίεο ηεο ππνπξγηθήο ζπλφδνπ ζα θεξχμεη ν Πνξηνγάινο Πξσζππνπξγφο θ. Antonio Costa θαη ηνπ δηεζλνχο ζπλεδξίνπ ν
Πνξηνγάινο Πξφεδξνο θ. Marcelo Rebelo de Sousa. ην πιαίζην ηεο έθζεζεο ζπκκεηέρνπλ εηαηξείεο, λενθπείο επηρεηξήζεηο, θέληξα
έξεπλαο, αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκίαο, ΜΚΟ θαη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο. ην ρψξν ηεο έθζεζεο ζα ππάξρεη ρψξνο γηα δηκεξείο
επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο (Β2Β). Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηελ Διιεληθή
Πξεζβεία ζηελ Ληζζαβψλα (gremb.lis@mfa.gr , ηει: 00351 213031260), θαζψο θαη κε ην Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ
Τπνζέζεσλ Ληζαββψλαο (ecocom-lisbon@mfa.gr , ηει: 00351 213031267).

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα
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21/8/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ
ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΧΝ
ΓΡΑΦΔΗΧΝ
ΠΟΛΛΑΠΛΖ
ΦΤΖ
ΣΖΛ.2313320533
22/8/2017 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΗΘΧΖΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΣΧΝ ΚΤΛΗΚΔΗΧΝ ΣΟΤ ΚΔΠΒ ΣΖΛ.269
24/8/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΡΑΦΗΚΖ
ΤΛΖ,ΔΗΓΧΝ
ΓΡΑΦΔΗΟΤ
ΚΑΗ
ΓΗΑΦΟΡΧΝ
ΣΤΠΧΝ
ΥΑΡΣΗΟΤ
ΣΖΛ.2310679141/175/172
24/8/2017 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΔΚΣΤΠΧΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΧΝ
ΣΖΛ.231320556
25/8/2017 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΖΜΗΚΧΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΝΔΡΟΤ ΣΖΛ.2695360606
31/8/2017 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΚΣΤΟΤ ΚΗΝΖΣΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΓΔΔΘΑ ΚΑΗ ΣΖΝ
Π.Α. ΣΖΛ.2108705013
08/9/2017 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ
ΚΤΛΗΚΔΗΟΤ ΣΖΛ.6835
14/9/2017
ΓΗΔΘΝΖ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΖΛ.2310207475
18/9/2017 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΜΗΘΧΖ – ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ
ΣΟΤ ΚΤΛΗΚΔΗΟΤ ΣΟΤ 424 ΓΝΔ ΣΖΛ.2310381080
18/9/2017 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΤΚΔΤΧΝ
ΟΠΣΗΚΖ
ΣΟΜΟΓΡΑΦΗΑ
ΤΝΟΥΖ
ΣΖΛ.2103483161
18/9/2017 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΞΟΝΗΚΟΤ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ ΣΖΛ.2103483161
18/9/2017 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΑΝΓΖΣΗΚΟΤ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ ΣΖΛ.2103483161
18/9/2017 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ C-ARM ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΖΛ.2103483161
18/9/2017 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΓΥΡΧΜΧΝ
ΤΠΔΡΖΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦΧΝ
ΤΦΖΛΖ
ΔΤΚΡΗΝΔΗΑ ΣΖΛ.2103483161
18/9/2017 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ Γ-ΚΑΜΔΡΑ ΣΖΛ.2103483161
18/9/2017 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΛΑΗΟΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ ΜΔΧΝ ΔΓΑΦΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ
ΞΖΡΑ Β' ΔΞΑΜΖΝΟΤ 2017 ΣΖΛ.2103483161

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝ/ΚΖ
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ
ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠ/ΔΧ ΠΤΡ/ΚΟΤ
ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ ΤΚΔΧΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝ/ΚΖ
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ
Γ.Ν.ΕΑΚΤΝΘΟΤ "ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ"
ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

8 Μ/Π ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ "VIII ΜΠ ΖΠΔΗΡΟΤ"
Γ.Ν.Θ. Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ "ΘΖΔΑ"
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ "ΘΖΔΑ"
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ "ΘΖΔΑ"
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ "ΘΖΔΑ"
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ "ΘΖΔΑ"
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ "ΘΖΔΑ"
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ "ΘΖΔΑ"

Δπηζθεθζείηε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο www.veth.gov.gr

Σελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα πνπ πξνζθέξεη Τπεξεζίεο Ηιεθηξνληθνχ πλεγφξνπ ηνπ Βηνηέρλε
ζην www.bizhelp.gr γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα αληηκεησπίδεηε κε Γεκφζηα Τπεξεζία ή ζέιεηε λα
ππνβάιιεηε νπνηνδήπνηε εξψηεκα.

Σελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα πνπ πξνζθέξεη Τπεξεζίεο Ηιεθηξνληθήο Γηθηχσζεο b2bmall ή ζην
www.b2bmall.eu, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλεζηε θαη λα πξνκεζεχεζηε πξντφληα κειψλ ηνπ
επηκειεηεξίνπ.

