Οθηώβξηνο 2016

Έηνο 15ν

ΒΔΘ: Πεξηζζόηεξεο από δύν βηνηερλίεο βάδνπλ ινπθέην
θαζεκεξηλά
Υακέλε ζηα επρνιόγηα, ζηηο ππνζρέζεηο θαη ζηελ έιιεηςε
νπζηαζηηθνύ ζρεδίνπ γηα ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο εμαθνινπζεί
λα είλαη ε κηθξνκεζαία επηρεηξεκαηηθόηεηα πνπ από ηελ αξρή ηνπ
έηνπο κόλν πιεγέο κεηξά.
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ην έλα ινπθέην δηαδέρεηαη ην άιιν ζε κία
ήδε ζπξξηθλσκέλε αγνξά πνπ αδπλαηεί λα βξεη έζησ θαη κία αρηίδα
θσηόο ζην ηνύλει ηεο ύθεζεο.
Όπσο πξνθύπηεη από ην κεηξών ηνπ Βηνηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ
Θεζζαινλίθεο, από ηελ αξρή ηεο ηξέρνπζαο ρξνληάο κέρξη θαη ηηο 30
επηεκβξίνπ ζε αλαζηνιή εξγαζηώλ νδεγήζεθαλ 595 επηρεηξήζεηο,
ελώ έλαξμε πξαγκαηνπνίεζαλ κόιηο 251επηρεηξήζεηο.
Δλδεηθηηθό ηεο θαηάζηαζεο είλαη όηη ζην εμεηαδόκελν δηάζηεκα 2,2
επηρεηξήζεηο, θαηά κέζν όξν, απνραηξέηεζαλ ηελ ελεξγό δξάζε,
αδπλαηώληαο λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπο.
Χζηόζν, θαη παξά ηα δπζνίσλα κελύκαηα ιίγν πξηλ ηελ
νινθιήξσζε ηνπ 2016, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ηελ πεξίνδν
Ηαλνπαξίνπ- επηεκβξίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο νη δηαγξαθέο έλαληη
ηνπ αληίζηνηρνπ πεξζηλνύ δηαζηήκαηνο, νπόηε θαη έθιεηζαλ 916, ήηαλ
κεησκέλεο, ζεκαληηθά, θαηά 35%.
Σελ ίδηα ώξα νη εγγξαθέο ησλ ιίγσλ γελλαίσλ πνπ απνθάζηζαλ λα
επηρεηξήζνπλ ήηαλ απμεκέλεο έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηόδνπ ηνπ
2015 –πέξπζη έθαλαλ έλαξμε 208- θαηά 20,7%.
Αμηνζεκείσην είλαη όηη παξά ηα ζπλερηδόκελα ινπθέηα ζηηο αηνκηθέο
επηρεηξήζεηο, νη λεόθνπνη ζηνλ επηρεηξεκαηηθό ζηίβν θαηά ηελ
πιεηνλόηεηα ηνπο επηιέγνπλ ηηο ελ ιόγσ επηρεηξήζεηο (167 επί
ζπλόινπ 251 εγγξαθώλ). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη θαηά ην
ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα ξνιά θαηέβαζαλ 450 αηνκηθέο επηρεηξήζεηο,
ελώ έλα ρξόλν πξηλ ν αξηζκόο ηνπο άγγηδε ηηο 696.
Αζύκθνξεο 406 επηρεηξήζεηο
Αζύκθνξεο θξίζεθαλ 406 επηρεηξήζεηο, ελώ ελλέα νδεγήζεθαλ ζε
πηώρεπζε, θαηά ην ελλεάκελν ηνπ 2016. Έλα ρξόλν λσξίηεξα ν
αξηζκόο ησλ αζύκθνξσλ ήηαλ 436 θαη νη πησρεύζεηο 16.
«Ζ αξλεηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην κηθξνκεζαίν επηρεηξείλ,
κεηαθξάδεηαη κέζα από ηηο εγγξαθέο θαη δηαγξαθέο ησλ βηνηερληώλ
ηεο Θεζζαινλίθεο. Ζ αηκνξξαγία ζηνλ επηρεηξεκαηηθό θόζκν
ζπλερίδεηαη, ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία βπζίδεηαη θαη νη ηζύλνληεο
απνπξνζαλαηνιίδνπλ ηελ θνηλή γλώκε ζθπξίδνληαο αδηάθνξα θαη
κεηαηνπίδνληαο ην δεκόζην δηάινγν ζε άιια δεηήκαηα, ήζζνλνο
ζεκαζίαο ζηελ παξνύζα πεξίνδν» ζεκεηώλεη ν πξόεδξνο ηνπ ΒΔΘ
θαη α΄ αληηπξόεδξνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ
Παλαγηώηεο
Παπαδόπνπινο,
ππνγξακκίδνληαο
όηη
«ε
αθνινπζνύκελε νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο κε ηελ
αλειέεηε θνξνιαίιαπα θαη ηελ αλππαξμία ζρεδηαζκνύ γηα ηελ
παξαγσγηθή αλαζπγθξόηεζε ηεο ρώξαο, θαηαζηξέθεη ηελ
επηρεηξεκαηηθόηεηα, έρεη αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζε θάζε εξγαδόκελν,
πξνθαιεί ζηξέβισζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη νδεγεί ζε
αδηέμνδν θαη ηηο πγηείο επηρεηξήζεηο».
«Απηό πνπ πξέπεη λα γίλεη θνηλόο ηόπνο δαλεηζηώλ θαη θπβέξλεζεο
είλαη όηη ε Διιάδα ζα κπνξέζεη λα κπεη ζε αλαπηπμηαθή ηξνρηά κόλν
κε ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο θαη όρη κε επρνιόγηα, ππνζρέζεηο πνπ
δελ ηεξνύληαη θαη θόξνπο» αλαθέξεη ν πξόεδξνο ηνπ ΒΔΘ,
θαηαιήγνληαο όηη «πξέπεη λα ζηεξηρζεί ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία
θαζώο απηή πξνζθέξεη ζέζεηο εξγαζίαο, εληζρύεη ηελ παξαγσγηθή
δηαδηθαζία θαη, αλακθίβνια, ηα δεκόζηα έζνδα».
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Από 12 Οθησβξίνπ ε ππνβνιή αηηήζεσλ ππαγσγήο
ζηνλ λέν Αλαπηπμηαθό
ύκθσλα κε Γειηίν Σύπνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο
Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνύ θηλεηήξην δύλακε πνπ ζα
επηηαρύλεη ηελ αλάθακςε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο,
ζηξέθνληάο ηελ πξνο έλα λέν πξόηππν βηώζηκεο
αλάπηπμεο,
ζπληζηά
ε
ελεξγνπνίεζε,
εληόο
ρξνλνδηαγξάκκαηνο,
ησλ
ηεζζάξσλ
βαζηθώλ
θαζεζηώησλ ηνπ λένπ Αλαπηπμηαθνύ Νόκνπ (4399/2016)
πνπ ςεθίζηεθε πξόζθαηα ζηε Βνπιή. Σα ζρέδηα
απνθάζεσλ πξνθήξπμεο γηα ηα θαζεζηώηα «Γεληθή
Δπηρεηξεκαηηθόηεηα»,
«Δληζρύζεηο
Μεραλνινγηθνύ
Δμνπιηζκνύ»,
«Νέεο
Αλεμάξηεηεο
ΜΜΔ»
θαη
«Δπελδύζεηο Μείδνλνο Μεγέζνπο», ηέζεθαλ από ηελ
Σεηάξηε 5 Οθησβξίνπ 2016, ζε νιηγνήκεξε αλνηθηή
δηαβνύιεπζε (http://www.opengov.gr/minfin/?p=7395) κε
ζηόρν ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα ηελ ππαγσγή
επελδπηηθώλ πξνηάζεσλ ζε απηά, λα μεθηλήζεη ζηηο 12
Οθησβξίνπ 2016. Γηα ηα θαζεζηώηα «Γεληθή
Δπηρεηξεκαηηθόηεηα» θαη «Νέεο Αλεμάξηεηεο ΜΜΔ», ε
πξνζεζκία ιήγεη ζηηο 30 Ννεκβξίνπ 2016 θαη γηα ηα άιια
δύν, «Δληζρύζεηο Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ» θαη
«Δπελδύζεηο Μείδνλνο Μεγέζνπο», ζηηο 28 Απξηιίνπ
2017. Με ηε ιήμε ηνπ αλσηέξσ θύθινπ, ηα δύν πξώηα
θαζεζηώηα ζα επαλαπξνθεξπρζνύλ ηνλ Μάξηην ηνπ
2017 θαη ηα δύν επόκελα ηνλ Μάην ηνπ 2017. Δπίζεο,
νινθιεξώλνληαη νη δηαδηθαζίεο δηεύξπλζεο ησλ εζληθώλ
κεηξώσλ εμσηεξηθώλ αμηνινγεηώλ θαη ειεγθηώλ, νη
νπνίνη αλέξρνληαη ζην εμήο ζε 300 άηνκα. Οη εμσηεξηθνί
αμηνινγεηέο
θαη
ειεγθηέο
ζα
αλαιάβνπλ
λα
δηεθπεξαηώζνπλ ηαρείεο αμηνινγήζεηο, εληόο ηξηκήλνπ,
γηα ην λέν θύθιν επελδύζεσλ ηνπ λένπ Αλαπηπμηαθνύ
Νόκνπ. Με ηε ξύζκηζε απηή αμηνπνηείηαη νπζηαζηηθά έλα
πνιύ ζεκαληηθό ρξεκαηνδνηηθό εξγαιείν, ην νπνίν, ζην
ζπλνιηθόηεξν πιαίζην ηνπ αλαπηπμηαθνύ ζρεδηαζκνύ,
δίλεη έκθαζε ζηε δπλακηθή ηεο κηθξνκεζαίαο
επηρεηξεκαηηθόηεηαο,
ζηελ θαηλνηνκία
θαη
ζηελ
εμσζηξέθεηα, ελζαξξύλεη ζπλέξγηεο θαη δηθηπώζεηο θαη
ηαπηόρξνλα αληηκεησπίδεη όιεο ηηο παζνγέλεηεο ηνπ
παξειζόληνο.
Πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο:www.mindvev.gov.gr, www.ependyseis.gr

Γηήκεξν εθδειώζεσλ θαη δξάζεσλ "ΑΠΘ ζηελ πόιε"
Ο
Πξύηαλεο
ηνπ
Αξηζηνηειείνπ
Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαινλίθεο θ. Πεξηθιήο Μήηθαο αλαθνίλσζε ηελ
έλαξμε ηεο δηνξγάλσζεο ηεο εθδήισζεο γηα ηα 90 ρξόληα
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ «ΑΠΘ ζηελ πόιε», νη νπνίεο ζα
πξαγκαηνπνηεζνύλ ην άββαην ζηηο 8 Οθησβξίνπ 2016
θαη ώξα 12:00 ζηελ Πιαηεία Αξηζηνηέινπο θαη γηα ηελ
εθδήισζε «ΜΔ ΟΓΖΓΟ ΣΟΝ ΔΤΡΗΠΗΓΖ» - Δθδήισζε
ζηελ κλήκε ηνπ Νίθνπ Υνπξκνπδηάδε ε νπνία ζα
πξαγκαηνπνηεζεί επίζεο ην άββαην 8 Οθησβξίνπ 2016
ζηηο 11:00 πκ ζηελ Αίζνπζα ΟΛΤΜΠΗΟΝ.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2310991313, θαμ:
2310996725, site: http://pr.web.auth.gr

Πξνζέιθπζε λέσλ εξγαδνκέλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο
πιεξνθνξηθήο

Ζκεξίδεο κε ζέκα : Δπζύλε γηα παξαβηάζεηο ησλ
ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ
Σν Κέληξν Γηεζλνύο θαη Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Γηθαίνπ θαη ε
Ννκηθή ρνιή ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο,
ζε ζπλεξγαζία κε ηε Société de Législation Comparée,
ζαο πξνζθαινύλ ζηηο
Ζκεξίδεο κε

ζέκα

:

8εο
ΔΤΘΤΝΖ

Διιελν-Γαιιηθέο
ΓΗΑ

Ννκηθέο

ΠΑΡΑΒΗΑΔΗ

ΣΧΝ

ΘΔΜΔΛΗΧΓΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ Από ηε ζθνπηά ηνπ ηδησηηθνύ,
εξγαηηθνύ, δηνηθεηηθνύ, πνηληθνύ θαη δηεζλνύο δηθαίνπ.
H ελαξθηήξηα ζπλεδξία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηε Γεπηέξα 10
Οθησβξίνπ 2016, ώξα 9 π.κ., ζηελ αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ
Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο
(Σζηκηζθή 29, 54624 Θεζζαινλίθε) θαη ε δεύηεξε ζπλεδξία ηελ
Σξίηε 11 Οθησβξίνπ 2016, ώξα 9:30 π.κ. ζην Ακθηζέαηξν
«Γεκ. Δπξπγέλε» ηνπ Κέληξνπ Γηεζλνύο θαη Δπξσπατθνύ
Οηθνλνκηθνύ Γηθαίνπ (Ηθάξσλ 1, 55102 Καιακαξηά).
Θα ππάξρεη ηαπηόρξνλε δηεξκελεία θαη ζα δνζεί βεβαίσζε

Σν TECHNOPOLIS CLUSTER Αλάπηπμεο Λνγηζκηθνύ
αλαθνίλσζε
ηελ δηνξγάλσζε
ζπλεδξίνπ
κε ζέκα:
«Πξνζέιθπζε
λέσλ
εξγαδνκέλσλ
ζηηο
επηρεηξήζεηο
πιεξνθνξηθήο» ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 07 -08
Οθησβξίνπ 2016 ζην πλεδξηαθό Κέληξν Η.Βειιίδεο ζηελ
Θεζζαινλίθε.
Γηα
πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο:
ηει.:
2310291530, θαμ: 2310284732, email: st@helexpo.gr , site:
www.helexpo.gr
Capital+Vision 2016
Σν Διιελνγεξκαληθό Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην,
ε εθεκεξίδα Κεθάιαην θαη ν ηζηόηνπνο capital.gr αλαθνίλσζαλ
ηελ δηνξγάλσζε ηνπ ζπλεδξίνπ Capital+Vision 2016
Αλάπηπμε & Δπελδύζεηο Γεκηνπξγώληαο Πξννπηηθέο γηα ηελ
Διιεληθή Οηθνλνκία, ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 21-22
Οθησβξίνπ 2016 ζην Athenaeum InterContinental Athens ζηελ
Αζήλα. Παξαθαινύληαη όζνη ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ
λα απνζηείινπλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο κέρξη ηελ Γεπηέξα 17
Οθησβξίνπ
2016
ζηελ
ειεθηξνληθή
δηεύζπλζε
capitalvision@ahk.com.gr.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο:
ηει.:
2106419000,
θαμ:
2106445175,
email:
capitalvision@ahk.com.gr , site: www.CapitalVision.gr

παξαθνινύζεζεο. Δίζνδνο ειεύζεξε.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο : Γξακκαηεία ΚΓΔΟΓ ηει.
2310486901, 2310486900.

Save the date!
Θαιάζζηα αζθάιεηα: λνκηθά δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην πινίν,
ην θνξηίν θαη ηνλ αλζξώπηλν παξάγνληα
ν

Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο θαη ΑΠΔ ζηνλ Σνκέα ηνπ
Σνπξηζκνύ
Σν Διιελνγεξκαληθό Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην
αλαθνίλσζε ηελ δηνξγάλσζε εκεξίδαο κε ζέκα: «Δμνηθνλόκεζε
Δλέξγεηαο θαη ΑΠΔ ζηνλ Σνκέα ηνπ Σνπξηζκνύ» , ε νπνία ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 11 Οθησβξίνπ 2016 θαη ώξα 09:00 –
17:00 ζην Electra Palace ζηελ Θεζζαινλίθε, όπνπ ζα
ζπκκεηάζρνπλ ειιεληθέο θαη γεξκαληθέο εηαηξείεο. Ζ ζπκκεηνρή
είλαη δσξεάλ ελώ απαηηείηαη ειεθηξνληθή Γήισζε πκκεηνρήο.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2310327733, θαμ:
2310327737, email: z.baltzi@ahk.com.gr , site: www.germanchamber.gr

εκαληηθή αύμεζε ησλ ηειώλ γηα ηε ρνξήγεζε ζεώξεζεο
εηζόδνπ (visa) ζηελ ανπδηθή Αξαβία γηα αιινδαπνύο
επηρεηξεκαηίεο θαη εκπνξηθνύο επηζθέπηεο
Καηόπηλ ελεκέξσζεο ηνπ Γξαθείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη
Δκπνξηθώλ Τπνζέζεσλ ζηελ Σδέληα, ην Τπνπξγηθό πκβνύιην
ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο έιαβε κηα ζεηξά απνθάζεσλ ζρεηηθά κε
ηελ αύμεζε ησλ ηειώλ γηα ρνξήγεζε ζεώξεζεο εηζόδνπ (visa)
ζηε ρώξα. Ζ αύμεζε ησλ πνζώλ απηώλ είλαη ζεκαληηθή θαη
ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζε εηαηξείεο πνπ
εθηεινύλ έξγα απαζρνιώληαο αιινδαπνύο εξγαδνκέλνπο, αιιά
θαη εηδηθόηεξα ζε επξσπατθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο είλαη
εγθαηεζηεκέλεο θαη ιεηηνπξγνύλ ζηε ανπδηθή Αξαβία.
ύκθσλα κε ηηο λέεο απνθάζεηο, γηα ηηο νπνίεο ζα εθδνζεί
ζρεηηθό Βαζηιηθό Γηάηαγκα, ηα λέα απμεκέλα ηέιε πξνβιέπεηαη
λα ηζρύζνπλ από ηηο 2/10/2016 θαη ζα δηαθνξνπνηνύληαη
αλάινγα κε ην είδνο θαη ηελ θαηεγνξία ηεο ζεώξεζεο εηζόδνπ
σο εμήο:
1) Απιή είζνδνο ζηε ρώξα 2.000 ξηάιηα (477,35 επξώ),
2)Πνιιαπιή εμάκελε 3.000 ξηάιηα(716,02 επξώ), 3)Πνιιαπιή
εηήζηα 5.000 ξηάιηα(1.193,37 επξώ), 4)transit visa 300
ξηάιηα(71,60 επξώ), 5)Θεώξεζε γηα αλαρώξεζε από ηελ
ανπδηθή Αξαβία γηα πινίν 50 ξηάιηα (11,93 επξώ).
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2103682760, θαμ:
2103682771, email: b08@mfa.gr

Ο Γηθεγνξηθόο ύιινγνο Πεηξαηά, δηνξγαλώλεη ην 9 Γηεζλέο
πλέδξην, από ην 1992 θαη θάζε ηξηεηία, ην νπνίν ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ Πεηξαηά (Αίζνπζα εθδειώζεσλ ΟΛΠ,
Αθηή Μηανύιε 10) ζηηο 13-15 Οθησβξίνπ 2016 κε ζέκα:
«Θαιάζζηα αζθάιεηα: λνκηθά δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην πινίν, ην
θνξηίν θαη ηνλ αλζξώπηλν παξάγνληα». Γηα πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο:
ηει:
2103678858,
email:stefanel@nb.org,
Δγγξαθέο: www.imlc2016piraeus.gr , www.nb.org
Trade Policy & The TTIP
Σν πκβνύιην ηεο Δπξώπεο δεδνκέλεο ηεο ζεκαζίαο ηνπ
εκπνξίνπ γηα ηελ ΔΔ ζε έλαλ παγθνζκηνπνηεκέλν θόζκν, αιιά
θαη ηηο πξόζθαηεο εμειίμεηο ζην ζέκα απηό, δηνξγαλώλεη
ζεκηλάξην κε ζέκα: «Trade Policy & The TTIP», 14-27
Οθησβξίνπ 2016 ζην Bruges ηνπ Βειγίνπ. Γηα πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο:
http://do.coleurope.eu/prof/EUTradePolicy/registration.html

Δθαξκνγή ΦΠΑ ζηελ Αίγππην
Σν αηγππηηαθό θνηλνβνύιην ελέθξηλε ηελ εθαξκνγή ηνπ Φόξνπ
Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) ζε πνζνζηό 13% γηα ην ηξέρνλ
νηθνλνκηθό έηνο. Σν επόκελν νηθνλνκηθό έηνο πνπ αξρίδεη ηνλ
Ηνύιην ηνπ 2017, ν ζπληειεζηήο ΦΠΑ ζα απμεζεί ζη 14%. ην
πιαίζην απηό απμήζεθε ν αξηζκόο ησλ εμαηξνπκέλσλ
πξντόλησλ από 52 ζε 56. Από ηνλ θόξν εμαηξνύληαη όια ηα
βαζηθά πξντόληα δηαηξνθήο, ηα γαιαθηνθνκηθά πξντόληα, γάια
θαη ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο γηα παηδηά, θαζώο επίζεο
δίδαθηξα ζε δηεζλή ζρνιεία, θάξκαθα εγρώξηα θαη εηζαγόκελα,
ηαηξηθά αλαιώζηκα γηα θσθάιαινπο, αλαθπθισκέλν πιηθό πνπ
παξάγεηαη από απόβιεηα. Ο θόξνο επηβάιιεηαη ζε
ηειενξάζεηο, εηζαγόκελα ιαραληθά, εηζαγσγηθά πξντόληα
ζηηαξηνύ, ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο γηα κε ηαηξηθνύο ιόγνπο.
Δπίζεο, ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο απμάλεηαη ζε ππεξεζίεο
θηλεηήο ηειεθσλίαο, αιθννινύρα πνηά. Σα ηζηγάξα δελ
ππόθεηληαη ζε ΦΠΑ αιιά ζε θνξνινγηθά ζπληειεζηή 50%. Γηα
πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο:
ηει:
2103682766,
fax:
2103682771, email: b08@mfa.gr

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
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
KOSMIMA 2016
Πόιε: Γηεζλέο Δθζεζηαθό θαη πλεδξηαθό Κέληξν, Θεζζαινλίθε
Ζκεξνκελία: 22-24 Οθησβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: θνζκήκαηα θαη ξνιόγηα
Πιεξνθνξίεο :Σει.: 2310291162 , fax: 2310291553, e-mail: goldsilver@helexpo.gr , site: http://kosmima.helexpo.gr/el
ε

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

Γηεζλείο Δθζέζεηο
BURSA–AGRICULTURE – BURSA STOCKBREEDING AND
EQUIPMENT FAIR
Πόιε: Πξνύζα, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 12 - 16 Οθησβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: γεσξγηθά θαη γαιαθηνβηνκεραληθά πξντόληα,
θηελνηξνθία, κεραλήκαηα, θ.α.
Πιεξνθνξίεο: ηει.: +9002242115081, θαμ: +9002242112216,
email: www.tuyap.com.tr , site: http://www.tradefairdates.com
INDECOR MOSCOW
Πόιε :Μόζρα, Ρσζία
Ζκεξνκελία:12-15 Οθησβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: δηαθνζκεηηθά, δώξα
Πιεξνθνξίεο:+44(0)2037271000,
charles.palmer@fticonsulting.com
ADVERTISING PUBLICITY INTERNET DESIGN 2016
Πόιε : Μόζρα, Ρσζία
Ζκεξνκελία:12-14 Οθησβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: δηαθήκηζε, βηνκεραληθά αμεζνπάξ, δηαθόζκεζε θαη
ππεξεζίεο πιεξνθνξηώλ. Πιεξνθνξίεο:Tel. +7 (812) 240 40 40,
Fax: +7 (812) 449 03 46, E-mail: info@expoforum.ru
site: www.expoforum.ru
GHANA TRADE SHOW 2016
Πόιε:Άθξα, Γθάλα
Ζκεξνκελία: 12 - 14 Οθησβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: Απηνθίλεηα - IT & Ζιεθηξνληθά - Γόκεζε & Καηαζθεπή Ηαηξηθή & Φαξκαθεπηηθή – Πξνκήζεηεο Φαγεηνύ & Ξελνδνρείσλ Καηαλαισηή & Οηθηαθά - Βηνκεραληθά Μεραλήκαηα - Αζθάιεηα
&Πξνζηαζία - Δθηππώζεηο & πζθεπαζίεο - Πιαζηηθά θαη θανπηζνύθ
Πιεξνθνξίεο:
ηει.:
+971526443221,
site:
http://growexh.com/ghanatradeshow/
REAL ESTATE INVESTMENT AND CONSTRUCTION EXPO
Πόιε: Expo City Albania, Αιβαλία
Ζκεξνκελία: 12-14 Οθησβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: θαηαζθεπέο, πξώηεο ύιεο, κεραλήκαηα, ελέξγεηα
Πιεξνθνξίεο: ηει.: 00355-42387080, email: info@expocity.al , site:
www.expocity.al
JEWELLERY, WATCH & EQUIPMENT
Πόιε: Κσλζηαληηλνύπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 13 - 16 Οθησβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: θνζκήκαηα . Πιεξνθνξίεο: ηει.: +902125190719, θαμ:
+902125133038, site:
http://october.istanbuljewelryshow.com/tr/Page/1/ana-sayfa.aspx

Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε
ηεο Σνπξθίαο
Σν Σνύξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξώλεη
όηη κεηαμύ ησλ εκεξνκεληώλ 02 – 05 Ννεκβξίνπ 2016
πξόθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή
ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο «PACKAGING INDUSTRY
FAIR» 2016, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο «Tuyap Fair,
Convention AND Congress Center». ηελ έθζεζε
πξνζθαινύληαη ηα ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηώλ
πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο: Μεραλήκαηα
ζπζθεπαζηώλ,
παξαγσγή
ζπζθεπαζηηθώλ,
πιηθά
ζπζθεπαζηηθώλ, ηερλνινγίεο εθηππώζεηο ζπζθεπαζηηθώλ,
θ.α. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληώλ ηεο έθζεζεο ην
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ ηεο Σνπξθίαο πξόθεηηαη λα
θαιύςεη ην θόζηνο ηνπ μελνδνρείνπ 5 αζηέξσλ γηα 3
λύρηεο, γηα ηε δηακνλή ελόο κόλν πξνζώπνπ από θάζε
εηαηξεία. Σα έμνδα ζα θαιπθζνύλ κόλν αλ νη επηζθέπηεο
ιάβνπλ κέξνο ζην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα θαη
ηαμηδέςνπλ
ηηο
ζπγθεθξηκέλεο
εκεξνκελίεο.
(31
Οθησβξίνπ – 03 Ννεκβξίνπ). Οη εηαηξίεο πνπ
ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ
αίηεζε
θαη
λα
ηελ
απνζηείινπλ
ζηα
email:
selanik@ekonomi.gov.tr κέρξη ηηο 21 Οθησβξίνπ 2016.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 2310254460,
θαμ: 2310254448, e-mail: selanik@ekonomi.gov.tr

Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε
ηεο Σνπξθίαο
Σν Σνύξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξώλεη
όηη κεηαμύ ησλ εκεξνκεληώλ 02 – 05 Ννεκβξίνπ 2016
πξόθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή
ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο «PACKAGING INDUSTRY
FAIR» ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο «Tuyap Fair, Convention
AND Congress Center». ηελ έθζεζε πξνζθαινύληαη ηα
ζηειέρε
ησλ
δηνηθήζεσλ
ησλ
εηαηξηώλ
πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη
ζηνπο
ηνκείο:
Σξόθηκα,
Καηεςπγκέλα, Κξεαηηθά, Φξέζθα θξνύηα, Λαραληθά,
Γαιαθηνθνκηθά, Αξηνζθεπάζκαηα, Πνηά, Εαραξώδε
Όζπξηα, Μεραλήκαηα επεμεξγαζίαο θαη ηερλνινγίαο
ηξνθίκσλ, θ.α. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληώλ ηεο
έθζεζεο ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ ηεο Σνπξθίαο
πξόθεηηαη λα θαιύςεη ην θόζηνο ηνπ μελνδνρείνπ 5
αζηέξσλ γηα 3 λύρηεο, γηα ηε δηακνλή ελόο κόλν
πξνζώπνπ από θάζε εηαηξεία. Σα έμνδα ζα θαιπθζνύλ
κόλν αλ νη επηζθέπηεο ιάβνπλ κέξνο ζην ζπγθεθξηκέλν
πξόγξακκα
θαη
ηαμηδέςνπλ
ηηο
ζπγθεθξηκέλεο
εκεξνκελίεο. (31 Οθησβξίνπ – 03 Ννεκβξίνπ). Οη εηαηξίεο
πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ λα ζπκπιεξώζνπλ
ηελ αίηεζε θαη λα ηελ απνζηείινπλ ζηα email:
selanik@ekonomi.gov.tr κέρξη ηηο 21 Οθησβξίνπ 2016.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 2310254460,
θαμ: 2310254448, e-mail: selanik@ekonomi.gov.tr

Δθδήισζε πκβνπιίνπ Δπηρεηξεκαηηώλ Γπλαηθώλ ηνπ
Δκπνξηθνύ Δπηκειεηεξίνπ κύξλεο
Σν Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην κύξλεο δηνξγαλώλεη
εθδήισζε ηνπ πκβνπιίνπ Δπηρεηξεκαηηώλ Γπλαηθώλ ζηηο
14 & 15 Οθησβξίνπ 2016 ζηνλ λέν εθζεζηαθό ρώξν ηεο
πόιεο (Fair Izmir). Οη ελδηαθεξόκελεο γπλαίθεο
επηρεηξεκαηίεο, κπνξνύλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ
πξόεδξν ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνύ πκβνπιίνπ Γπλαηθώλ ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ κύξλεο: θα. Asuman Nardali, Izmir
Chamber of Commerce, President of Bussinesswomen’s
Council,
email: iskadinlarikonseyi@izto.org.tr

Γηεζλείο Γηαγσληζκνί

Γηεζλείο Γηαγσληζκνί
ΚΤΠΡΟ

ΑΟΤΓΗΚΖ ΑΡΑΒΗΑ(ΤΝΔΥΔΗΑ)

Σν Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηελ Κύπξν
απέζηεηιε ελεκεξσηηθό δειηίν κε πξνθεξύμεηο δηαγσληζκώλ
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πνπ αθνξνύλ:
1.πκθσλία πιαίζην γηα ηελ πξνκήζεηα δηάθνξσλ κειαληώλ,
κειαλόζθνλσλ θαη κειαλνηαηληώλ γηα εθηππσηέο θαη άιια
κεραλήκαηα
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/announcements/listA
nnouncements.do
2.Πξνζθνξά γηα ηελ αλάπιαζε, δηακόξθσζε θαη ηνπηνηέρλεζε
ηνπ ηεκαρίνπ 1284, Φ/ρ. 30/37WI, Σκήκα 2 (Οδόο
Κεθαιιελίαο) ζην Σζέξη
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
http://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS
.do?resourceld=1706402
3.Γηαγσληζκόο αξ. ΤΠΣ(1)/002/2016 πνπ αθνξά ζηελ
αλαβάζκηζε ή/θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ Κεληξηθνύ πζηήκαηνο
Απνζήθεπζεο Γεδνκέλσλ (Consolidated Storage System) ηνπ
Σερλνινγηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
http://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS
.do?resourceld=1711669
4.Γηαγσληζκόο αξ. 13.25.020.2016.123.ΔΠ.ΖΜΤ γηα ηελ
πξνκήζεηα , εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε κηαο θσηνηππηθήο
κεραλήο εθηύπσζεο αξρηηεθηνληθώλ ζρεδίσλ κεγέζνπο κέρξη
Α0 γηα ην Σκήκα Γεκνζηώλ Έξγσλ
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
http://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS
.do?resourceld=1712038
5.Πξνζθνξά γηα ηελ Αγνξά Υεηξνπξγηθώλ Δξγαιείσλ γηα ηηο
αλάγθεο ησλ Κξαηηθώλ Ννζειεπηεξίσλ
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
http://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS
.do?resourceld=1712176
6.Πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα Γηζθίσλ Hydroxychloroquine
sulphate 117/2016
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
http://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS
.do?resourceld=1712914
7.Πξνκήζεηα κεηαιιηθώλ εζλνζήκσλ γηα θάιπςε αλαγθώλ ηεο
Δζληθήο Φξνπξάο (ΓΗΓΜ/24/2016)
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
http://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS
.do?resourceld=1713911
8.Πξνζθνξά γηα ηελ αγνξά Ζιεθηξνθαξδηνγξάθσλ γηα ηηο
αλάγθεο ησλ Κξαηηθώλ Ννζειεπηεξίσλ ΓΣ 175/16
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/announcements/listA
nnouncements.do
Γηα πεξηζζόηεξεο 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.

4.Ministry of Interior-General Governorate of frontiers guard
Σίηινο: To extend the date of tender, to operate and maintain
systems for northern boarders
Πξνζεζκία: 20/11/2016

ΑΟΤΓΗΚΖ ΑΡΑΒΗΑ
Σν Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηελ Σδέληα
απέζηεηιε ελεκεξσηηθό δειηίν κε πξνθεξύμεηο δηαγσληζκώλ
ζηελ ανπδηθή Αξαβία πνπ αθνξνύλ:
1. Aljubail Commercial Port organization
Σίηινο: Provide safety and fire-fighting services to aljubail port
and it’s district
Πξνζεζκία: 1/11/2016
2.Ministry of Defense hospital- Jubail
Σίηινο: To provide and install CT scan machine
Πξνζεζκία: 1/11/2016
3.Ministry of Defense- Armed forces Hospital- Dharan city
Σίηινο:To provide & install dental devices for a period of 3
years
Πξνζεζκία: 30/10/2016

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε
κε ην Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηε Σδέληα: ηει.:
+00966126690824, email: ecocom-jeddah@mfa.gr

Γηαγσληζκόο CFC γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηνκίαο ζε θξάηε
κέιε ηνπ
Ο Οξγαληζκόο Common Fund for Commodities (CFC) έρεη
ε
αλαθνηλώζεη ηελ 9 πξόζθιεζε Δλδηαθέξνληνο (Call of
Proposals) ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδόηεζε αλάπηπμεο
θαηλνηνκίαο. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη:
Managing Director, Common Fund for Commodities: P.O. Box
74656, 1070 BR, Amsterdam, The Netherlands.
Email: opencall@common-fund.org
ε
Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο πξνηάζεσλ είλαη ε 31
Οθησβξίνπ 2016.
Παγθόζκηα Γηάζθεςε Κνξπθήο: Σνπξηζκόο θαη Τγεία
Ζ HHBEXPO company ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Τγείαο
ηεο Σνπξθίαο δηνξγαλώλνπλ Παγθόζκηα Γηάζθεςε Κνξπθήο
γηα ηελ Τγεία θαη ηνλ Σνπξηζκό κε ηίηιν “Global Health Tourism
Summit and Fair – Health Sumex
2016” ε νπνία ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 18 – 22 Οθησβξίνπ 2016 ζηελ Άγθπξα.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: +90 3124383811, θαμ:
+90 3124383682, site: www.healthsumex.com.

Εήηεζε ζπλεξγαζίαο από επηρείξεζε ζηελ Ηλδία
Ζ Indo German industries (IGI) εηαηξεία πνπ αζρνιείηαη κε
αληαιιαθηηθά θαη εηδηθεύεηαη ζε επέλδπζε ηνπ θπιίλδξνπ,
επέλδπζε καλίθη, δαρηπιίδηα εκβόισλ, ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ
Ηλδία ζην Rajkot αλαδεηάεη ζπλεξγαζίεο κε ειιεληθέο
επηρεηξήζεηο.
Γηα
πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο:
ηει.:
+912816622255,
θαμ:
+912812475902,
email:
igi@indogermanind.com
Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
Β8 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
Ζ Β8 Γηεύζπλζε απέζηεηιε ην κεληαίν ελεκεξσηηθό δειηίν
επηρεηξεκαηηθήο πιεξνθόξεζεο «Γλνπο Πξάηηε» γηα ηνλ
επηέκβξην 2016.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ
λα επηθνηλσλνύλ κε : ηει: 210 3682766, θαμ: 210 3682771,
e-mail: b08@mfa.gr , ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr
ΗΑΠΩΝΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ & Δκπνξηθώλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Σόθπν, απέζηεηιε ελεκεξσηηθό
έγγξαθν κε ζέκα «Πνξεία εμαγσγώλ Διιεληθνύ Οίλνπ ζηελ
Ηαπσλία θαηά ην επηάκελν 2016». Γηα πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηζθέπηνληαη
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζην Σόθπν
(www.agora.mfa.gr/jp70), email: ecocom-tokyo@mfa.gr ή
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ: www.veth.gov.gr

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα
569

570

573

579

574

572

577

571

575

578

576

536

11/10/2016 ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΔΝΗΑΗΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΗΚΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ Α4, ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΚΟΤ
ΥΑΡΣΗΟΤ Α4 ΑΝΑΚΤΚΛΧΜΔΝΟΤ ΚΑΗ ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΗΚΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ Α3.
ΣΖΛ.: 213 1514326
12/10/2016 ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ
ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ. ΣΖΛ.: 2131514287
14/10/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ
ΔΡΓΑΗΧΝ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΛΟΗΠΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΟΤ
ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΟΗΚΗΛΗΧΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ. ΣΖΛ.: 2310 796 975
14/10/2016 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΖ ΣΔΓΖ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΠΟΤ ΣΔΓΑΕΔΣΑΗ ΣΟ ΠΔΓΤ ΚΤ
ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ. ΣΖΛ.: 2313320556
18/10/2016 ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΚΠΟΗΖΖ ΠΑΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΑΥΡΖΣΟΤ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΟΤ ΜΖ ΣΡΟΥΑΗΟΤ
ΤΛΗΚΟΤ ΟΔ. ΣΖΛ.: 210-5297229
26/10/2016 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΡΔΑΣΧΝ
ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΤΗΣΗΟΤ ΣΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΖ XXIV
ΣΔΘΧΡΑΚΗΜΔΝΖ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ. ΣΖΛ.: 2352094047
27/10/2016 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΚΤΛΗΚΔΗΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ ΚΤΛΗΚΔΗΧΝ-ΚΦΜ
ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΗΣΗΟΤ ΣΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ-ΤΠΖΡΔΗΧΝ. ΣΖΛ.: 2310-025278
28/10/2016
ΓΗΔΘΝΖ
ΓΖΜΟΗΟ
ΑΝΟΗΥΣΟ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΚΣΗΡΗΧΝ
ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ-ΝΑΓΝ, ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΗΑ ΕΑΓΚΛΗΒΔΡΗΟΤ ΚΑΗ
ΣΧΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ ΗΑΣΡΔΗΧΝ ΑΤΣΟΤ. ΣΖΛ.: 2310 892229
1/11/2016 ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΟΗΖΖ
ΠΑΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΑΥΡΖΣΟΤ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΟΤ ΜΖ ΣΡΟΥΑΗΟΤ ΤΛΗΚΟΤ
ΟΔ. ΣΖΛ.: 210-5297229
07/11/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΗΚΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ. ΣΖΛ.: 2313 323115
01/12/2016 ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΠΛΔΗΟΓΟΣΧΝ-ΑΓΟΡΑΣΧΝ Δ ΔΚΠΟΗΟΤΜΔΝΟΤ ΆΥΡΖΣΟΤ
ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ. ΣΖΛ.: 210-8194645
13/12/2016 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΔΘΝΖ ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΒΖΜΑΣΟΓΟΣΧΝ-ΑΠΗΝΗΓΧΣΧΝ. ΣΖΛ.: 2313323119

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ,
ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ,
ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ

ΓΗΟΗΚΖΖ 3εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΟΔ

XVIV ΣΘ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ

ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ Γ/ΝΖ
ΔΦΟΓ. ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ '' ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ''

ΟΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ '''ΘΖΔΑ''
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ

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

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

