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Αλαθνίλωζε – Δλεκέξωζε (Πξνζνρή)
αο ελεκεξψλνπκε φηη φιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη θαηαρσξεκέλεο
ζην ΓΔΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΜΖΣΡΧΟ (Γ.Δ.ΜΖ.) θαη δελ είλαη
θεθαιαηνπρηθέο -θαη πην ζπγθεθξηκέλα φιεο νη Ο.Δ, Δ.Δ, ΑΣΗΚΔ
ΔΣΑΗΡΔΗΔ, ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΔ θαη ΑΣΟΜΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ- έρνπλ
ππνρξέσζε ππνβνιήο ζην Γ.Δ.ΜΖ. απνδεηθηηθνύ θαηάζεζεο
θνξνινγηθήο δήιωζεο , ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο Τπνπξγηθήο
Απφθαζεο 79760/31-12-2014 (ΦΔΚ. 3623, η. Β΄. Ζ θαηαρψξεζε γίλεηαη
κε ειεθηξνληθφ ηξφπν, ην αξγφηεξν δχν κήλεο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο
θνξνινγηθήο
δήισζεο
ζηνλ
ηζηφηνπν:
https://services.businessportal.gr. αο ελεκεξψλνπκε, επίζεο, φηη
πξέπεη λα κεξηκλήζεηε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ «ηέινπο δηαηήξεζεο
κεξίδαο» ηεο επηρείξεζήο ζαο ζην Γ.Δ.ΜΖ. εληφο ηεο ηξέρνπζαο
ρξήζεο, δηφηη ζην ηέινο ηεο ρξήζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο
ππνπξγηθήο απφθαζεο 79752/30-12-2014, «ηα ελ ιόγω ηέιε
απνζηέιινληαη από ηελ αξκόδηα ππεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. ηνπ νηθείνπ
Δπηκειεηεξίνπ ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε γηα βεβαίωζε θαη
είζπξαμε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θώδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίωλ
Δζόδωλ».

Έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπηρεηξεκαηηθή Αλάπηπμε από ηνλ
ΟΠΑΠ»
Με επηζηνιή ηνπ ν ΟΠΑΠ , καο ελεκεξψλεη γηα ηελ επίζεκε έλαξμε
ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπηρεηξεκαηηθή Αλάπηπμε», ην νπνίν
ζρεδηάζηεθε ζην πιαίζην ηεο Δηαηξηθήο Τπεπζπλφηεηαο ηνπ ΟΠΑΠ. Σν
πξφγξακκα έρεη ζηφρν λα δψζεη κηα κνλαδηθή πξννπηηθή ζηε
ξαρνθνθαιηά ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ηηο αλαπηπζζφκελεο
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ψζηε κέζα απφ ηελ εμέιημή ηνπο λα
δεκηνπξγήζνπλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα δηεπξχλνπλ ηνπο
επηρεηξεκαηηθνχο ηνπο νξίδνληεο. To πξφγξακκα «Δπηρεηξεκαηηθή
Αλάπηπμε από ηνλ ΟΠΑΠ» πινπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην ειιεληθφ
ζθέινο ηνπ δηεζλνχο κε-θεξδνζθνπηθνχ νξγαληζκνχ Endeavor, πνπ
ζηεξίδεη ηηο πην ππνζρφκελεο επηρεηξήζεηο αλά ηνλ θφζκν θαη ηηο
βνεζά, ζε ζπλεξγαζία κε έλα αζπλαγψληζην δίθηπν θνξπθαίσλ
επαγγεικαηηψλ, λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. ηηο
επηιεγκέλεο επηρεηξήζεηο, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κε ηελ
αξσγή ηεο Endeavor Greece ζα δνζεί ε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζνχλ
γξήγνξα, λα δεκηνπξγήζνπλ ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε
γεληθφηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε. πγθεθξηκέλα νη επηρεηξήζεηο, ζα
έρνπλ πξφζβαζε ζε δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο θαζψο θαη ζε έλα
ζεκαληηθφ επηρεηξεκαηηθφ δίθηπν, πνπ ζα ηηο βνεζήζεη λα μεπεξάζνπλ
ηπρφλ εκπφδηα θαη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη λα εμειηρζνχλ ζε
κεγάιεο θαη επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο πνπ θαηλνηνκνχλ, εμάγνπλ,
αιιάδνπλ ηα δεδνκέλα ζηνλ θιάδν ηνπο θαη θαη’ επέθηαζε δεκηνπξγνχλ
λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Δηδηθφηεξα, νη άμνλεο πνπ ζα ππνζηεξηρζνχλ
κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη: Πξννπηηθέο ζε δηεζλείο αγνξέο,
πξφζβαζε ζε επελδχζεηο θαη δαλεηζκφ, ζηξαηεγηθή θαζνδήγεζε ζε
ζέκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ,
branding θαη επηθνηλσλίαο. Ζ ππνβνιή ηωλ αηηήζεωλ, μεθίλεζε ζηηο
29 επηεκβξίνπ θαη ζα νινθιεξωζεί ζηηο 4 Ννεκβξίνπ, 2016, ζα
γίλεηαη ειεθηξνληθά ζηνλ ηζηόηνπν Δηαηξηθήο Τπεπζπλόηεηαο ηνπ
ΟΠΑΠ :www.somethingbetter.gr. Γηα Πιεξνθνξίεο – δηεπθξηλίζεηο:
Endeavor Greece - Τπεχζπλνο πληνληζκνχ πξνγξάκκαηνο,
Σει:2103624812, E-mail: businessgrowth.opap@endeavor.org.

Σεύρνο No39

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
εο
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:smeήκεξα 30 επηεκβξίνπ 2016 ιήγεη ε παξάηαζε ηεο
πξνζεζκίαο εγγξαθήο ζηα Πεξηθεξεηαθά Μεηξώα
πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ εθαξκνγή ηνπ
Καλνληζκνύ Ξπιείαο
Με ηελ
ΚΤΑ (144531/4225/03.08.2016 (ΦΔΚ
2532Β/17.08.2016)), δφζεθε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο αίηεζεο εγγξαθήο ζηα Πεξηθεξεηαθά
Μεηξψα «Φνξέσλ Δθκεηάιιεπζεο» θαη «Δκπφξσλ»
πξντφλησλ μπιείαο. Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο εγγξαθήο ιήγεη ζηηο 30.09.2016. Οη ππφρξενη
κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη ζηνλ εηδηθφ δηθηπαθφ ηφπν
ηνπ
Τπνπξγείνπ
Πεξηβάιινληνο
&
Δλέξγεηαο
www.ypeka.gr
(ΓΑΖ/ΓΗΔΘΝΖ
ΘΔΜΑΣΑ
–
ΣΑΣΗΣΗΚΑ/ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ FLEGT) θαη λα
απεπζχλνληαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Αξκφδηα Αξρή
Καλνληζκνχ Ξπιείαο Θεζζαινλίθεο γηα ηελ εγγξαθή
ηνπο θαη θάζε άιιε δηεπθξίλεζε θαηά ηηο εξγάζηκεο
εκέξεο
θαη
ψξεο.
Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:Γηεχζπλζε
Γαζψλ
Θεζζαινλίθεο,
Ναπαξίλνπ 28 – Γεκ. Καξανιή, Καιακαξηά
Θεζζαινλίθεο,
ηει.
2313309544,
email:
tdxthe@damt.gov.gr.

Παξάηαζε ελόο κήλα ζηε ξύζκηζε ιεμηπξόζεζκωλ νθεηιώλ
ζηε ΓΔΖ
Παξάηαζε ηεο ξχζκηζεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πξνο ηε
ΓΔΖ γηα έλα κήλα θαη βειηίσζε ησλ φξσλ, απνθάζηζε ην Γ ηεο
ΓΔΖ, ιακβάλνληαο ππφςε, φπσο επηζεκαίλεηαη, ηε ζπλερηδφκελε
πξνζέιεπζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα έληαμε ζηε ξχζκηζε. Έηζη, ε
πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, πνπ έιεγε ζηηο 30
επηεκβξίνπ παξαηείλεηαη σο ηηο 31 Οθησβξίνπ 2016. Δπηπιένλ
δίλεηαη ε επθαηξία έληαμεο ζηε ξχζκηζε θαη ζε φζνπο έρεη γίλεη
δηαθνπή ηεο ειεθηξνδφηεζεο ιφγσ ρξένπο, κε κνλαδηθή
πξνυπφζεζε λα κελ έρνπλ θάλεη απζαίξεηε επαλαζχλδεζε, κε
επέκβαζε ζηνλ κεηξεηή. Καη ζε φζνπο έρνπλ θάλεη επέκβαζε
ζηνλ κεηξεηή (πιελ ηεο πεξίπησζεο ηεο ξεπκαηνθινπήο), ε
επαλαζχλδεζε ζα γίλεηαη κε πξνθαηαβνιή 15% ηεο νθεηιήο (αληί
γηα 30% πνπ ηζρχεη ηψξα) θαη ε εμφθιεζε ζε 12 δφζεηο (αληί γηα
8). Χο ηψξα ζην ζχζηεκα δηαθαλνληζκψλ ησλ 36 δφζεσλ, έρνπλ
εληαρζεί πεξηζζφηεξνη απφ 400.000 πειάηεο, κε νθεηιέο άλσ ηνπ
1,1 δηο επξψ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site: www.dei.gr.

Δθπαίδεπζε Δλειίθωλ ζηελ Θεζζαινλίθε
Σν ΚΔΚ Σερληθέο ρνιέο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Ζξαθιείνπ,
αλαγλσξηζκέλν απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο Έξεπλαο &
Θξεζθεπκάησλ θαη πηζηνπνηεκέλν απφ ηνλ ΔΟΠΠΔΠ, ζε
ζπλεξγαζία κε ην Δπηκειεηήξην Ζξαθιείνπ www.ebeh.gr θαη κε
ηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηεο Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο
Δθπαίδεπζεο Αλειίθσλ www.adulteduc.gr αλαθνίλσζε ηελ
δηνξγάλσζε ζεκηλαξίνπ ζε παλειιήληα θάιπςε κε ζέκα:
«εκηλάξην Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ». Σν νπνίν
απεπζχλεηαη ζε ελήιηθεο, αθφκα θαη ρσξίο δηδαθηηθή εκπεηξία θαη
ζε φζνπο ελδηαθέξνληαη λα πηζηνπνηεζνχλ σο εθπαηδεπηέο
ελειίθσλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα εθπαηδεπηνχλ ψζηε λα
βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηηο εμεηάζεηο πνπ δηνξγαλψλεη ν
ΔΟΠΠΔΠ γηα ηελ πηζηνπνίεζε εθπαηδεπηηθήο επάξθεηαο ησλ
Δθπαηδεπηηθψλ Δλειίθσλ ηεο Με Σππηθήο Δθπαίδεπζεο. ε
φζνπο ζέινπλ λα απνθηήζνπλ επηπιένλ κνξηνδφηεζε γηα ηελ
έληαμε ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ δπλακηθφ θνξέσλ κεηα –
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (π.ρ.
ΗΔΚ, ΓΔ, ΚΓΒΜ) θαη ζε φζνπο ελδηαθέξνληαη λα αλαβαζκίζνπλ
ηηο ηθαλφηεηεο δηδαζθαιίαο ηνπο θαη λα εκπινπηίζνπλ κε
ζχγρξνλεο ηερληθέο θαη κεζφδνπο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Κφζηνο
470€ αλά ζπκκεηνρή.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2810302730, 2810302735,
site:
www.pedattikis.gr
,
email:
info@katartisi.gr,
site:www.katartisi.gr
,
http://www.katartisi.gr/seminars/seminars/336-ekpaideusiekpaideutwn-enhlikwn-thessaloniki
Βξαβεία γηα ηηο Βέιηηζηεο Δπξωπαϊθέο Πξαθηηθέο πνπ
ηεξίδνπλ ηελ Απηναπαζρόιεζε ηωλ Νέωλ
Ζ Πεξηθεξεηαθή Έλσζε Γήκσλ Αηηηθήο (Π.Δ.Γ.Α.), ζε
ζπλεξγαζία κε ην επξσπατθφ δίθηπν γηα ηελ έληαμε θαη ηελ
ηνπηθή θνηλσληθή δξάζε (E.L.I.S.A.N.) απνθάζηζαλ απφ θνηλνχ
λα θαιέζνπλ ηηο επξσπατθέο εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο
αξρέο θαζψο θαη ηνπο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο, λα
παξνπζηάζνπλ ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ηνπο θαη λα κνηξαζηνχλ
ηηο εκπεηξίεο ηνπο, κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο απηναπαζρφιεζεο ησλ λέσλ. ην
πιαίζην απηφ ζα απνλεκεζνχλ ηξία βξαβεία ζε πινπνηεκέλεο
δξάζεηο νη νπνίεο δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ λέσλ
επηρεηξεκαηηψλ ζε ππεξεζίεο ρξεκαηνδφηεζεο, θαζνδήγεζεο
θαη ζπκβνπιεπηηθήο, θαζψο θαη ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη
δηθηχσζεο. Ζ ππνβνιή ππνςεθηνηήησλ ιήγεη ζηηο 7 Οθησβξίνπ
2016. Ζ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη επίζεκε ηειεηή
απνλνκήο βξαβείσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 11 Ννεκβξίνπ
2016 ζηελ Αζήλα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ «Δπξσπατθνχ πλεδξίνπ
γηα ηελ Απηναπαζρφιεζε ησλ Νέσλ» πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ
ηελ Π.Δ.Γ.Α. θαη ην E.L.I.S.A.N. ζηηο 10-11 Ννεκβξίνπ 2016. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2103646754-6, 3639, 878,
θαμ: 2103646306, 3628017, site: www.pedattikis.gr , email:
info@pedattikis.gr

Διιελνθηλεδηθή Δπηρεηξεκαηηθόηεηα
Ζ
ηζηνζειίδα
Greece
China
Business
(http://www.greecechinabusiness.com) ιεηηνπξγεί ππφ ηελ
αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο (ΚΔΔΔ)
θαη έρεη ζαλ ζηφρν ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ
ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ Διιάδαο θαη Κίλαο. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
ηει.:
2103615838,
email:
info@greecechinabusiness.com

Φηιαλζξωπηθή Δθδήιωζε – πλαπιία
Σν Κέληξν Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
αλαθνίλσζε ηελ δηνξγάλσζε ηεο θηιαλζξσπηθήο εθδήισζεο
– ζπλαπιίαο πνπ δηνξγαλψλεη ε Μνηνζπθιεηηζηηθή Έλσζε
Ννκνχ Θεζζαινλίθεο (Μ.Δ.Ν.Θ.) κε ζθνπφ ηελ αλαθαίληζε
ηεο θαηαζθήλσζεο παηδηψλ ΑΜΔΑ, πξψελ camping Μηλέξβα,
ην νπνίν πξφθεηηαη λα κεηεμειηρζεί ζε Γηεζληθφ Κέληξν
Δθπαίδεπζεο ζηελ Απηνλνκία ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία κε ην
φλνκα «ΑΘΖΝΑ». Ζ εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην
εο
άββαην 1 Οθησβξίνπ 2016 ζην BLOCK 33 (26 Οθησβξίνπ
33, πεξηνρή ΦΗΞ). Σηκή εηζφδνπ: 5 επξψ. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: ηει.: 2313054852-6, 2313022631, θαμ:
2313000703, θηλ.: 6985722818, 6934048848.

H δηαρείξηζε ηνπ Νεξνύ – Βηνινγηθά πξνϊόληα – Αγνξέο
παξαγωγώλ
Ο Γήκνο Θεζζαινλίθεο θαη ε Έλσζε Αγξνηψλ
Βηνθαιιηεξγεηψλ Βφξεηαο Διιάδαο αλαθνίλσζαλ ηελ
δηνξγάλσζε ηεο εκεξίδαο κε ζέκα: «Ζ δηαρείξηζε Νεξνχ –
Βηνινγηθά πξντφληα – Αγνξέο παξαγσγψλ», ε νπνία ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Κπξηαθή 2 Οθησβξίνπ 2016 θαηά ηηο
ψξεο 11:00 – 18:00 ζην Νέν Γεκαξρείν ζηελ Θεζζαινλίθε
ζηελ αίζνπζα ‘’ Μαλφιε Αλαγλσζηάθε ’’ (Βαζ. Γεσξγίνπ Α1).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2313317499, email:
t.tsouli@thessaloniki.gr

Διιεληθή Γαιαθηνθνκία – Σπξνθνκία
Σν Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ – Σκήκα
Γάιαθηνο Ησαλλίλσλ ηνπ ΔΛΓΟ – ΓΖΜΖΣΡΑ θαη ην
ζπλδξνκεηηθφ θιαδηθφ πεξηνδηθφ Dairy News αλαθνίλσζαλ
ηελ δηνξγάλσζε ηεο επηζηεκνληθήο εκεξίδαο γηα ηελ ειιεληθή
γαιαθηνθνκία – ηπξνθνκία ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζην
πιαίζην ηεο θιαδηθήο έθζεζεο Dairy Expo 2016 ην άββαην
ζηηο 01 Οθησβξίνπ 2016 ζην εθζεζηαθφ θέληξν Metropolitan
Expo ζην Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελψλ (πάηα). Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
ηει.
2109010040,
θηλ.:
6938167127, email: thanasis.antoniou67@gmail.com

Τινπνίεζε Έξγωλ Βειηίωζεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο
ζηνλ Γεκόζην θαη Ηδηωηηθό Σνκέα
Ζ Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδαο θαη ην
Πνιπηερλείν Κξήηεο, Δξγαζηήξην Αλαλεψζηκσλ θαη Βηψζηκσλ
Δλεξγεηαθψλ πζηεκάησλ αλαθνίλσζαλ ηελ δηνξγάλσζε
εκεξίδαο κε ζέκα: « Τινπνίεζε Έξγσλ Βειηίσζεο
Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ζηνλ Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ Σνκέα» ε
νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σξίηε 4 Οθησβξίνπ 2016 ζηηο
09:00 ζην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ.
Παξαθαινχληαη φζνη θαη φζεο ζέινπλ λα ζπκκεηάζρνπλ λα
απνζηείινπλ ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπο ην αξγφηεξν κέρξη
ηελ Παξαζθεπή 30 επηεκβξίνπ 2016 ζηελ δηεχζπλζε:
maria.frangou@enveng.tuc.gr.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: ηει.: 2103387104-106, θαμ: 2103622320,
email: keeuhcci@uhc.gr

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
KAVALAEXPO 2016
Πόιε : Καβάια
Ζκεξνκελία :7-12 Οθησβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: γεληθή έθζεζε
Πιεξνθνξίεο: ηει: 2510222212, θαμ: 2510835946, site:
www.kavalaexpo.gr
WEB WORLD EXPO 2016
Πόιε : Εάππεην Μέγαξν
Ζκεξνκελία : 22 - 23 Οθησβξίνπ 2016
Δθζέκαηα : internet, e-shops, socialmedia, εθαξκνγέο
Πιεξνθνξίεο : site: www.verticom.gr , email: info@verticom.gr,
ηει.: 2109245577
ε

5 ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΔΚΘΔΖ, «ΚΡΖΣΖ: Ζ ΜΔΓΑΛΖ
ΤΝΑΝΣΖΖ»
Πόιε : Θεζζαινλίθε, ΓΔΘ, Πεξίπηεξν 12
Ζκεξνκελία 30 Οθησβξίνπ – 5 Ννεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα : Πξντφληα, Γεχζεηο, Σνπξηζκφο, Πνιηηηζκφο
Πιεξνθνξίεο: ηει. 2810 213318, facebook: ΚΡΖΣΖ: Ζ Μεγάιε
πλάληεζε , site. www.pagritiaekthesi.gr

Γηεζλείο Δθζέζεηο
AGROSALON 2016
Πόιε: Μφζρα, Ρσζία
Ζκεξνκελία: 4-7Οθησβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: γεσξγηθά κεραλήκαηα
Πιεξνθνξίεο:7 (495) 781 37 56, +7 (495) 781 37 08 ,
email:agrosalon@agrosalon.ru
BIMU
Πόιε: Μηιάλν, Ηηαιία
Ζκεξνκελία: 04- 08 Οθησβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: κεραλέο δηακφξθσζεο θαη θνπήο κεηάιινπ, ξνκπφη
απηνκαηνπνίεζεο θαη βνεζεηηθέο ηερλνινγίεο
Πιεξνθνξίεο:ηει.: +390226255860/861 ,email:
bimu.esp@ucimu.it , site: http://www.bimu-sfortec.com
ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ EΚΘΔΖ ΤΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΔΝΓΤΜΑΣΟ
Πόιε: Σχληδα, Σπλεζία
Ζκεξνκελία: 5-7 Οθησβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: ελδχκαηα, ππνδήκαηα, αμεζνπάξ
Πιεξνθνξίεο:site: www.texmed-tunisia.com
CUKUROVA FOOD AND FOOD-TECH & ADANA
PACKAGING FAIR
Πόιε: Άδαλα, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 05-08 Οθησβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: πνηά, γαιαθηνθνκηθά, ζαιαζζηλά, θαηεςπγκέλα,
δαραξσηά, μεξνί θαξπνί, θξνχηα, ιαραληθά θαη ζπζθεπαζίεο.
Πιεξνθνξίεο:ηει.: 2310254460, θαμ: 2310254448, email:
Selanik@ekonomi.gov.tr
TH

19 AUTOMOBILESHOW
Πόιε : Μπνχληβα, Μαπξνβνχλην
Ζκεξνκελία: 5-9 Οθησβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: επηβαηεγά θαη εκπνξηθά νρήκαηα, κνηνζπθιέηεο,
εμαξηήκαηα θαη εξγαιεία, αζθαιηζηηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο
ππεξεζίεο, πεξηνδηθά
Πιεξνθνξίεο: ηει.: +382 33410423, fax: +382 33452132, email: fair@jadranskisajam.co.me, site: www.adriafair.org
LED & LIGHTING EXHIBITION – ELECTRONIST EXHIBITION
– ELEX EXHIBITION
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 6 - 9 Οθησβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: ειεθηξνινγηθά πξντφληα
Πιεξνθνξίεο: ηει.: +902165410390, θαμ: +902165410389,
email: rabia@antexpo.net, site: http://www.elexfuari.com/ ,
http://ledfuari.com , http://www.electronistfuari.com

Ζκεξίδα ζην πιαίζην έλαξμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο
ηερληθήο βνήζεηαο από ηνλ ΟΟΑ
H Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο
αλαθνίλσζε ηελ δηνξγάλσζε
εκεξίδαο ε νπνία ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σεηάξηε 5 Οθησβξίνπ 2016 θαη ψξεο
09:30 – 13:30, ζην πιαίζην ηεο έλαξμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο
ηερληθήο βνήζεηαο απφ ηνλ ΟΟΑ, ζηελ αίζνπζα
πλεδξηάζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο (Ηζφγεην,
νδφο Φξαγθνχδε 11 θαη Αιεμάλδξνπ Πάληνπ, Καιιηζέα). Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
ηει.: 2109098676, θαμ:
2109098741, email: maria.keramida@gsac.gov.gr

Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 19-21 Οθησβξίνπ 2016 πξφθεηηαη
λα πξαγκαηνπνηεζεί ε Γηεζλήο Δθζέζεηο «PREMIERE
VISION ISTANBUL FAIR» απφ ηελ εηαηξεία Istanbul Fuarcilik
A.S.
θαη ζηελ Σνπξθία – Κσλζηαληηλνχπνιε – ζην
IstanbulExpoCenter κε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ
θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ
δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο
ηνκείο: Τθάζκαηα, Μαιιί, Μεηάμη, Γαληέια, Κεληήκαηα,
Πνπθάκηζα, Σδηλ, Κνπκπηά, Φεξκνπάξ θαη αμεζνπάξ. Καηά ηε
δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληψλ ηεο Έθζεζεο (18-21 Οθησβξίνπ
2016) ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο Σνπξθίαο ζα θαιχςεη
ηα έμνδα δηακνλήο ελφο εθπξνζψπνπ απφ θάζε εηαηξία γηα 3
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 ηνπ ελ
ιφγσ ππνπξγείνπ 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
07/10/2016 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.ledfuari.com/en/

Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε
ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή
th
απνζηνιή ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο «29 Wood Processing
Machines, CuttingTools, Hand Tools Fair» απφ 22 έσο 26
Οθησβξίνπ 2016 ζηηο εγθαηαζηάζεηο: Tayap Istanbul Fairand
Congress Center. Σν Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία θαιχπηνπλ: 1. Σν θφζηνο ηνπ
μελνδνρείνπ 4 ή 5 αζηέξσλ γηα 2 λχρηεο κε πξσηλφ, 2. Σν
θφζηνο κεηαθνξάο απφ ην αεξνδξφκην πξνο ην μελνδνρείν θαη
απφ ην μελνδνρείν πξνο ηνλ εθζεζηαθφ ρψξν θαη αληηζηξφθσο
θαζεκεξηλά, 3. Γσξεάλ εηζηηήξην γηα ηελ είζνδν ζηελ έθζεζε,
4. Υξήζε ηεο αίζνπζαο VIP ηνπ εθζεζηαθνχ θέληξνπ γηα ηηο
επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο. Οη εηαηξίεο πνπ ελδηαθέξνληαη
λα ζπκκεηάζρνπλ λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε θαη λα ηελ
απνζηείινπλ ζηα email: info@etee.gr . Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο ζην ηει. 211 7000264-7, θαμ: 2110127466, email:info@etee.gr , fairs@etee.gr,site: www.etee.gr
ΝΟΣΗΟ ΚΟΡΔΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε ενχι, απέζηεηιε Δηήζηα Έθζεζε
ηνπ 2015 γηα ηελ Κνξεάηηθε Οηθνλνκία θαη ηηο Γηκεξείο
Οηθνλνκηθέο ρέζεηο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γξαθείνπ
ΟΔΤ
ηεο
Διιάδαο
ζηε
ενχι
(www.agora.mfa.gr/kr91 ),email: ecocom-seoul@mfa.gr ή ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr

Γηεζλείο Γηαγωληζκνί

Γηεζλείο Γηαγωληζκνί
ΚΤΠΡΟ

ΚΤΠΡΟ (ΤΝΔΥΔΗΑ)

Σν Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηελ Κχπξν
απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν κε πξνθεξχμεηο δηαγσληζκψλ
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πνπ αθνξνχλ:
1.Πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα θηαγξαθηθψλ Οπζηψλ ζηελ
Αθηηλνδηαγλσζηηθή αξ.δηαγ.112/2016
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
http://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS
.do?resourceld=1703315
2.Γηαγσληζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ θαη άιισλ εηδψλ
ππεξαγνξάο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Αλψηεξνπ
Ξελνδνρεηαθνχ Ηλζηηηνχηνπ Κχπξνπ, γηα ρξνληθή πεξίνδν ελφο
έηνπο, κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή ιακβαλνκέλνπ ππφςε
ηνπ πνζνζηνχ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ ζηε ιηαληθή ηηκή
πψιεζεο ησλ θπξηφηεξσλ εηδψλ (ελδεηθηηθψλ εηδψλ) ρσξίο
Φ.Π.Α. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
http://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS
.do?resourceld=1703579
3.Πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα Φαξκάθσλ Παζήζεσλ
Γέξκαηνο θαη Ηαηξνηερλνινγηθψλ Πξντφλησλ 99/2016
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
http://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS
.do?resourceld=1704740
4.Πξνκήζεηα επίπισλ, ΓΣΓΔ (ΔΜ.ΛΚΑ) 15/2016
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
http://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS
.do?resourceld=1703350
5.Γηαγσληζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα ελφο (1) Μεηξεηή
Υισξηνχρσλ Αιάησλ ζην Δξγαζηήξην πληήξεζεο Δλάιησλ
Αξραηνηήησλ , Πεξηιακβαλφκελεο Δπηαεηνχο πληήξεζεο
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
http://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS
.do?resourceld=1705619
6.Πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα Αληηαλαηκηθψλ θεπαζκάησλ
(Δξπζξνπνηεηίλεο / Γαξβεπνεηίλεο) 111/2016
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
http://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS
.do?resourceld=1706368
7.Πξνκήζεηα Κιηβάλνπ Καηαζηξνθήο Φπζηγγίσλ
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/announcements/listA
nnouncements.do
8.Πξνκήζεηα εμαθνζίσλ ζαξάληα (640) αληηβαλδαιηθψλ
αληηππξηθψλ ζηξσκάησλ
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
http://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS
.do?resourceld=1707200
9.Γηαγσληζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, εθπαίδεπζε
ζηε ρξήζε θαη ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ βπζηδφκελσλ θαη
εκηβπζηδφκελσλ θάδσλ γηα ζθνπνχο ρσξηζηήο ζπιινγήο
απνβιήησλ
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/announcements/listA
nnouncements.do
10.Πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα απνξξππαληηθψλ
βηνκεραληθψλ πιπληεξίσλ ξνχρσλ θαη πηάησλ γηα ηηο αλάγθεο
ησλ Κξαηηθψλ Ννζειεπηεξίσλ Γ.Σ. 160/16
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
http://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS
.do?resourceld=1708007
11.Γηαγσληζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα θαζεηήξσλ εκβνιεθηνκήο
γηα ηηο αλάγθεο ησλ Αγγεηνζσξαθνρεηξνχξγσλ Γ.Σ. 148/16
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
site:
http://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS
.do?resourceld=1708038
12.Πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα Φαξκάθσλ Καξδηαγγεηαθνχ
πζηήκαηνο 114/2016
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
http://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS
.do?resourceld=1708242

Σν Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηελ Κχπξν
απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν κε πξνθεξχμεηο δηαγσληζκψλ
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πνπ αθνξνχλ:
13.Πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα Φαξκάθσλ Οθζαικηθψλ
Παζήζεσλ 70/2016
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
http://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfT
WS.do?resourceld=1708634
14.Πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα 2 (δχν) κεραλψλ
θαηλνχξγησλ δηπιήο εθιεθηηθήο πιαζκαθαίξεζεο κε ηελ
κνξθή ρξεζηδαλείνπ θαη ηελ αγνξά αλαιψζηκσλ ηνπο γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Λεπθσζίαο
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
http://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfT
WS.do?resourceld=1709027
15.Πξνζθνξά γηα ηελ αγνξά Μπαινληψλ ηεθαληαίαο
Αγγεηνπιαζηηθήο γηα ηηο αλάγθεο ησλ Δπεκβαηηθψλ
Καξδηνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ
Λεπθσζίαο θαη Λεκεζνχ Τ 57-16
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/announcements/list
Announcements.do
16.Πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα Δλέζηκσλ θεπαζκάησλ
Methotrexate αξ.δηαγ. 115/2016
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
http://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfT
WS.do?resourceld=1709517
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε
κε ην Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε
Λεπθσζία ηει.: +35722672219/ 22672604,
θαμ:
+35722672703 θαη ζην email: ecocom-nicosia@mfa.gr.
ΑΟΤΓΗΚΖ ΑΡΑΒΗΑ
Σν Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηελ Σδέληα
απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν κε πξνθεξχμεηο δηαγσληζκψλ
ζηελ ανπδηθή Αξαβία πνπ αθνξνχλ:
1. Ministry of Defense- Armed forces Hospital- Dharan city
Σίηινο: Supply of medical and surgical supplies for a period
of 2 years
Πξνζεζκία: 30/10/2016
2.Ministry of Defense- Armed forces Hospital- Dharan city
Σίηινο: To supply dental apparatus and kits for a period of 3
years
Πξνζεζκία: 30/10/2016
3.Ministry of Defense- Armed forces Hospital- Dharan city
Σίηινο: To supply laboratory supplies storage for a period of
2 years
Πξνζεζκία: 30/10/2016
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε
κε ην Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηε Σδέληα: ηει.:
+00966126690824, email: ecocom-jeddah@mfa.gr

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΣΕΔΝΣΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Σδέληα, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ
έγγξαθν κε ζέκα «Απνζηνιή Δηήζηαο Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο
2015 γηα ηελ ανπδηθή Αξαβία, ην νπιηαλάην ηνπ Οκάλ θαη
ηελ Τεκέλε».
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηε
Σδέληα
(www.agora.mfa.gr/sa106)
Email: ecocom-jeddah@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr.

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
561

563
567
552
537

557

569

566

536

4/10/2016 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΠΡΟΥΔΡΗΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ
ΤΛΗΚΧΝ
ΓΗΑΦΟΡΧΝ
ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ. ΣΖΛ.: 26953-60606
04/10/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΗΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΗΝΖΖ. ΣΖΛ.: 2695360606
05/10/2016
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ
ΤΝΟΠΣΗΚΟ
ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΡΑΜΜΑΣΧΝ. ΣΖΛ.: 2310 381080
06/10/2016 ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΚΠΟΗΖΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΤΛΗΚΧΝ. ΣΖΛ.: 210 81944645
10/10/2016 ΑΝΟΗΥΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΤΟ ΦΟΡΣΖΓΧΝ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ,
ΧΦΔΛΗΜΟΤ ΦΟΡΣΗΟΤ ΓΔΚΑ ΣΟΝΧΝ. ΣΖΛ.: 210 6551691
10/10/2016 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ - ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΝΔΡΟΤ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΣΔΥΝΖΣΟΤ
ΝΔΦΡΟΤ, ΑΠΟΚΛΖΡΤΝΣΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΥΛΧΡΗΧΖ ΣΟΤ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ. ΣΖΛ.: 2313323115

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ

11/10/2016 ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΔΝΗΑΗΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΗΚΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ Α4, ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΚΟΤ
ΥΑΡΣΗΟΤ Α4 ΑΝΑΚΤΚΛΧΜΔΝΟΤ ΚΑΗ ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΗΚΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ Α3.
ΣΖΛ.: 213 1514326
24/09-21/11 ΜΑΣΑΗΧΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΜΗΘΧΖ/ΝΑΤΛΧΖ
ΠΛΟΗΧΝ.
ΣΖΛ.:
2131371717/1718/1721
13/12/2016 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΔΘΝΖ ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΒΖΜΑΣΟΓΟΣΧΝ-ΑΠΗΝΗΓΧΣΧΝ. ΣΖΛ.: 2313323119

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ,
ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ ''
ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ''
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΝΑΤΣΗΚΟΤ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ
ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ

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.

