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∆ιοργάνωση Σεµιναρίων Υγιεινής
και Ασφάλειας Τροφίµων από το Β.Ε.Θ
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, στην
προσπάθειά του να στηρίξει τις επιχειρήσεις – µέλη του µε
αντικείµενο εργασιών την παραγωγή, επεξεργασία και
διάθεση τροφίµων και σε όσους εµπλέκονται µε τη
διαχείριση τροφίµων µε οιοδήποτε τρόπο κατά το στάδιο
της διατροφικής αλυσίδας, διοργανώνει
εκπαιδευτικά
σεµινάρια για τις «Βασικές αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας
Τροφίµων», σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση
ΥΑ.14708/10.08.2007/ΦΕΚ.1616/Β/17.08.2007.
Στόχος των σεµιναρίων είναι η διασφάλιση της ποιότητας
στην παραγωγή – συντήρηση και διάθεση τροφίµων µε
ασφάλεια και η προστασία των καταναλωτών , σύµφωνα
µε τον Κανονισµό
852/2004 του Ευρωπαϊκού
ης
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29 Απριλίου 2004
για την υγιεινή των τροφίµων.
Τα σεµινάρια θα είναι συνολικής διάρκειας 10 ωρών το
καθένα και πραγµατοποιούνται στην αίθουσα σεµιναρίων
ος
του ΒΕΘ – Αριστοτέλους 27, 4 όροφος.
Το κόστος συµµετοχής ανέρχεται συνολικά σε 50 ευρώ
για τα µέλη του επιµελητηρίου και σε 60 ευρώ για τα
µη µέλη , ποσό το οποίο πρέπει να καταβληθεί
συγχρόνως µε την κατάθεση της αίτησης στο Οικονοµικό
τµήµα του Επιµελητηρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τα
µέλη του ΒΕΘ είναι η ταµειακή τακτοποίησή τους , όσον
αφορά την καταβολή της ετήσιας συνδροµής τους.
Η αίτηση συµµετοχής βρίσκεται αναρτηµένη και στην
ιστοσελίδα του Β.Ε.Θ www.veth.gov.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε
στο τµήµα Βιοτεχνικών Θεµάτων του ΒΕΘ, αρµόδια
κα.Α.Γούτα , στο τηλέφωνο : 2310-241383 και στο e-mail :
sme-industry@veth.gov.gr
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ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΥΠΑΙΘΡΙΑ
∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η Γενική ∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικής και Χωροταξικής
Πολιτικής, ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξικού
Σχεδιασµού Κεντρικής Μακεδονίας, ενηµερώνει εκ νέου για την
επιβολή κυρώσεων για την παράνοµη υπαίθρια διαφήµιση.
Επανέρχεται το θέµα στην επικαιρότητα, καθώς διαπιστώθηκε
ότι το φαινόµενο της παράνοµης υπαίθριας διαφήµισης, όχι
µόνο δεν έχει περιοριστεί, αλλά έχει λάβει ανεξέλεγκτες
διαστάσεις. Παράλληλα οι παραβάτες επιχειρηµατίες στους
οποίους
επιβάλλονται
οι
προβλεπόµενες
κυρώσεις
διαµαρτύρονται για άγνοια της ισχύουσας νοµοθεσίας.
Συγκεκριµένα οι επιχειρηµατίες πρέπει :
Να αφαιρέσουν όλες τις υπαίθριες διαφηµίσεις (πινακίδες,
αφίσες, κλπ) οι οποίες είναι παράνοµα τοποθετηµένες κατά
µήκος των οδών, ανεξάρτητα του αν είναι εγκατεστηµένες σε
δηµόσιο ή ιδιωτικό χώρο.
Να µην τοποθετούν πανό και αεροπανό κατά µήκος των οδών,
σε στύλους ηλεκτροφωτισµού , φωτεινούς σηµατοδότες,
γέφυρες, προσωρινές περιφράξεις δηµοσίων έργων.
Να προσαρµόσουν τις προδιαγραφές και τη θέση των
επιγραφών , οι οποίες είναι τοποθετηµένες κατά παράβαση
του άρθρου 6 του αρµόδιου Νόµου, στις όψεις του κτιρίου
τους. Επίσης µε το άρθρο 75 , παρ.1 του Ν.4257/2014 δίνεται
χρονικό διάστηµα προσαρµογής δύο (2) ετών από την έναρξη
της ισχύος του , δηλαδή µέχρι 13.4.2016.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις µπορείτε να
απευθύνεστε στην αρµόδια υπηρεσία που προαναφέρθηκε
στο τηλέφωνο 2313-309363 και στο τµήµα Βιοτεχνικών
Θεµάτων του ΒΕΘ, αρµόδια κα. Α.Γούτα , στο τηλέφωνο :
2310-241383

Προτάσεις για τη στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων περιλαµβάνει η έκθεση της Task Force (Οµάδας ∆ράσης) της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που εκπονήθηκε µε τη συνεργασία των ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ και Κεντρική Ένωση
Επιµελητηρίων.
Η έκθεση περιλαµβάνει 50 συστάσεις που θα έπρεπε να ενταχθούν στο επιχειρηµατικό πρόγραµµα της κυβέρνησης, από τις οποίες
οι 12 χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα επείγουσες «καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ευαίσθητη». Συγκεκριµένα, η χρηµατοδότηση
παραµένει το νούµερο ένα πρόβληµα, σύµφωνα µε τον κ. Ράιχνεµπαχ.

Κέντρο ∆ιαµεσολάβησης αποκτά, άµεσα, το ΒΕΘ
Ένα νέο, πρωτοποριακό, εργαλείο για τα δεδοµένα της
Ελλάδας, ετοιµάζεται να θέσει στην υπηρεσία των µελών του,
και όχι µόνο, το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης
(ΒΕΘ). Ο λόγος για τη δηµιουργία Κέντρου ∆ιαµεσολάβησης,
το οποίο θα λειτουργήσει άµεσα στις εγκαταστάσεις του
επιµελητηρίου. Στόχος του Κέντρου ∆ιαµεσολάβησης θα
είναι η επίλυση διαφορών. Η σχετική απόφαση ελήφθη κατά
το χθεσινό διοικητικό συµβούλιο του ΒΕΘ.
«Η διαµεσολάβηση, ρίχνει γέφυρες… προκειµένου να βρεθεί
η χρυσή τοµή. Ωστόσο, µέχρι σήµερα ο θεσµός της
διαµεσολάβησης στην Ελλάδα είναι σχεδόν άγνωστος, σε
αντίθεση µε τις ευρωπαϊκές, και κυρίως τις αγγλοσαξονικές
χώρες, αλλά και τις ΗΠΑ» τόνισε ο πρόεδρος του ΒΕΘ,
Παναγιώτης Παπαδόπουλος υπογραµµίζοντας ότι «το
Κέντρο ∆ιαµεσολάβησης φιλοδοξεί να προσφέρει λύσεις στα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις απέναντι σε
ένα σύστηµα απονοµής δικαιοσύνης που παραµένει δύσβατο
αλλά και χρονοβόρο».
Η διαµεσολάβηση αποτελεί µία εναλλακτική µέθοδο, µε την
οποία τα αντιµαχόµενα µέρη, µέσω µιας κοινά αποδεκτής
διαδικασίας και σε ουδέτερο τόπο, µε την παρουσία και την
απαραίτητη βοήθεια ενός τρίτου προσώπου της επιλογής
τους, τον διαµεσολαβητή, καταλήγουν σε µια κοινά αποδεκτή
επίλυση της διαφοράς τους µέσω µιας συµφωνίας που θα
ικανοποιεί τα συµφέροντά τους.
Το Κέντρο ∆ιαµεσολάβησης, θα λειτουργεί στον τέταρτο
όροφο του ΒΕΘ, µε διαµεσολαβητές, που πληρούν τις
σχετικές προϋποθέσεις και είναι διαπιστευµένοι από το
υπουργείο ∆ικαιοσύνης. Μεταξύ άλλων θα παρέχει τις
παρακάτω υπηρεσίες:
-Πληροφορίες και οδηγίες σχετικά µε τη φύση της
διαµεσολάβησης και των διαδικασιών.
-∆ιαχείριση των διαφορών που παραπέµπονται σε
διαµεσολάβηση, µέσω της διοικητικής και τεχνικής
οργάνωσης των διαδικασιών.
-Βοήθεια στα ενδιαφερόµενα µέρη σε ότι αφορά στην
επιλογή διαµεσολαβητών από τον κατάλογο πιστοποιηµένων
διαµεσολαβητών
που
θα
τηρείται
στο
Κέντρο
∆ιαµεσολάβησης.
-Θα αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάµεσα στα
ενδιαφερόµενα µέρη και τον διαµεσολαβητή, µε σκοπό τη
διασφάλιση
της
βέλτιστης
επικοινωνίας
και
της
αποτελεσµατικότερης διαδικασίας.
Το ΒΕΘ όντας, ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένο στο θεσµό της
διαµεσολάβησης, τον Ιούνιο του 2012, ίδρυσε σε συνεργασία
µε τον ∆ικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, το Εµπορικό και
Βιοµηχανικό
Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης
και
το
Επαγγελµατικό Επιµελητήριο της πόλης, το Ινστιτούτο
Κατάρτισης ∆ιαµεσολαβητών Θεσσαλονίκης.

Επίσπευση για τη λειτουργία ΝΕΡΙΤ Θεσσαλονίκης
Στο µεταξύ, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του διοικητικού
συµβουλίου, συζητήθηκε και το θέµα της λειτουργίας
καναλιού της ΝΕΡΙΤ, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. Μετά και την
πρόσφατη εξαγγελία του πρωθυπουργού από το βήµα της
79ης ∆ΕΘ κατά τη διάρκεια της οποίας ανέφερε ότι
«προχωράµε, στη στελέχωση και την πλήρη λειτουργία της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφερειακού Περιεχοµένου της Νέας
Ελληνικής Ραδιοτηλεόρασης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη», το
διοικητικό συµβούλιο του ΒΕΘ ζητά την επίσπευση της
διαδικασίας.
«Η Θεσσαλονίκη πρέπει να αποκτήσει εκ νέου τη δική της,
ηχηρή φωνή, ενισχύοντας παράλληλα µε τον τρόπο αυτό την
ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας» σχολίασε ο
πρόεδρος του ΒΕΘ, επισηµαίνοντας ότι «αναµένουµε ότι το
τελικό αποτέλεσµα του προγράµµατος που θα παράγεται από
τη ΝΕΡΙΤ Θεσσαλονίκης θα είναι αντίστοιχο -και γιατί όχι και
καλύτερο- από εκείνο της ΕΡΤ 3″.
Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του δ.σ. του
ΒΕΘ ελήφθη απόφαση για τη σύνθεση επιτροπής, η οποία θα
καταθέσει
προτάσεις
για
την
αναµόρφωση
της
επιµελητηριακής νοµοθεσίας.

ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΣΑΟΥ∆ΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Τζέντα ,
µας
ενηµερώνει ότι µεγάλος Σαουδαραβικός όµιλος στον τοµέα
των κατασκευών θέλει να συνεργαστεί µε ελληνικές
κατασκευαστικές - τεχνικές επιχειρήσεις ( τοµέας παραγωγής
σιδήρου και σιδηροµεταλλευµάτων ) .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας
στη Τζέντα, τηλ.00966 12 66 90 824, e-mail : ecocomjeddah@mfa.gr.
ΤΟΥΡΚΙΑ
Το Ελληνο - τουρκικό Επιµελητήριο Βορείου Ελλάδος, µας
ενηµερώνει ότι οι προσφορές και ζητήσεις από Τουρκία του
µηνός Αυγούστου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται
την
ιστοσελίδα
του
Επιµελητηρίου,
www.grtchamber.org

ΤΟΥΡΚΙΑ
Το ∆ιεθνές Επιµελητήριο πληροφορεί για την επιχείρηση
FEYDAS MAKINE & MUHENDISLIK LTD .STI η οποία
δραστηριοποιείται στην κατασκευή πλαστικών µηχανηµάτων
από το 1986. Έχει ήδη µεγάλο πελατολόγιο σε Ευρώπη και
Ασία και ενδιαφέρεται να συνεργαστεί µε Ελληνικές
επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στον χώρο των
πλαστικών ανακυκλώσιµων µηχανηµάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες www.feydasmakina.com, email:
feydas@feydasmakina.com.
Τηλ.00903224280145,
00903224280155, φαξ¨:00903224296492
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∆ΙΕΘΝΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

Ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεµόνων και Φίλων , ατόµων µε
προβλήµατα όρασης & πρόσθετες αναπηρίες ‘Η ΑΜΥΜΩΝΗο
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ’ συµµετέχει στον 3 ∆ιεθνή
Νυχτερινό Ηµιµαραθώνιο Θεσσαλονίκης, που διοργανώνεται
το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014.
Προσκαλεί λοιπόν όσους θέλουν :
να τρέξουν στη διαδροµή των 21 χιλιοµέτρων,
να τρέξουν ή να περπατήσουν στη διαδροµή των 5 χιλιοµέτρων
να ενταχθούν στην οµάδα δρόµου της ΑΜΥΜΩΝΗΣ.
Το κόστος συµµετοχής είναι 20 ευρώ για τη διαδροµή των 21
χιλιοµέτρων και 15 ευρώ για τη διαδροµή των 5 χιλιοµέτρων.
Από το ποσό κάθε συµµετοχής , τα 5 ευρώ πηγαίνουν στο
ταµείο της ΑΜΥΜΩΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , στηρίζοντας το έργο
του συλλόγου. Μαθητές Γυµνασίου – Λυκείου, συµµετέχουν
δωρεάν.
Σκοπός είναι να δηµιουργηθεί µια εξίσου δυνατή οµάδα που µαζί
µε τις οικογένειες του συλλόγου , θα ζήσουν τους παλµούς του
µοναδικού αυτού λαϊκού και µαζικού αθλητικού γεγονότος.
Περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία στην ιστοσελίδα του
συλλόγου www.amymoni-thes.gr, στην αντίστοιχη αναφορά
όπου υπάρχει και η ηλεκτρονική φόρµα εγγραφής µέχρι 1
Οκτωβρίου 2014 τηλ. επικοινωνίας 6973848178 Ν.Καζαντζίδης.

Ηµερίδες στην Ελλάδα
Ο

7 Πολυσυνέδριο « ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ »
Το Ελληνο – Γερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό
Επιµελητήριο, στο πλαίσιο του εορτασµού « 90 χρόνια Ελληνο
- Γερµανικού Επιµελητηρίου, συνεργάζεται και υποστηρίζει το
Ο
7 Πολυσυνέδριο « ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ » Πράσινη
Επιχειρηµατικότητα, που θα γίνει στο Porto Palace της
Θεσσαλονίκης , 10 – 11 Οκτωβρίου 2014.

ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Ελληνο γερµανικό Forum τροφίµων και Β2Β
συναντήσεις
Το
Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό
Επιµελητήριο διοργανώνει µια διηµερίδα προώθησης των
ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων. Η πρωτοβουλία αυτή
θα υλοποιηθεί µε τη µορφή ενός συνεδρίου και Β2Β
συναντήσεων γερµανικών εταιριών µε τους ΄Ελληνες
παραγωγούς στις 8 – 10 Οκτωβρίου 2014 στο HOTEL
COSTA NAVARINO (Μεσσηνία, Πελοπόνησσος).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το φόρουµ στο
τηλέφωνο 210 6419000 , φαξ 210 6445175 ή στο e-mail :
ahkathen@mail.ahk-germany.de, site : www.germanchamber.gr
10 Maintenance Forum
Το Plant Management µας ενηµερώνει για τη διοργάνωση
διήµερου forum στις 9 και 10 Οκτωβρίου 2014, στο
Αµφιθέατρο ΟΤΕAcademy στο Μαρούσι.
Το Forum µπαίνει στη δεύτερη δεκαετία παρουσίας του ,
έχοντας ήδη συµβάλει στην ανάδειξη του ρόλου της
συντήρησης .
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 6617777
εσωτ. 155 , φαξ 210 6617778 ή στο e-mail :
ilivanou@boussias.com
ΕΠΙ – µένοντας ∆ιεθνώς
Το ΤΟΓΜΕ της ΕΕ∆Ε – Τµήµα Μακεδονίας και το Κέντρο
Εργάνη , στα πλαίσια του Φεστιβάλ Νεανικής
Επιχειρηµατικότητας
της
Πρωτεύουσας
Νεολαίας
Θεσσαλονίκης 2014, διοργανώνουν εκδήλωση µε θέµα : ΕΠΙ
–
µένοντας
∆ιεθνώς
Εξωστρέφεια
και γυναικεία
επιχειρηµατικότητα
στο Νέο ∆ηµαρχείο Θεσσαλονίκης/
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, στις 2 Οκτωβρίου 2014.
Για
περισσότερες
πληροφορίες
στο
e-mail
:
lianagoutaoffice@gmail.com

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 210 6419025, 6445175 email : www.german-chamber.gr –pr@mail.ahk-germany.de
Συνέδριο « Μεσογειακή διατροφή - Ελαιοτεχνία 2015 »
Η Compass Expo Ltd µας ενηµερώνει για το Συνέδριο «
Μεσογειακή διατροφή - Ελαιοτεχνία 2015 »
που θα γίνει
στο ξενοδοχείο Τιτάνια Αθήνα, στις 5 Οκτωβρίου 2014.

INTERNATIONAL TECHNICAL FAIR
Πόλη: Φιλιππούπολη, Βουλγαρία
Ηµεροµηνία: 29 Σεπτεµβρίου – 4 Οκτωβρίου 2014
Πληροφορίες: Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια τηλ:+35 92
9447959, 9447790, fax: +35 92 9505375, e-mail:ecocomsofia@mfa.gr
th

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 210 7568888, e-mail :
info@compassexpo.com
Η Επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονοµίας και το νέο
πρότυπο Επιχειρηµατικότητας
Το Επιµελητήριο Βοιωτίας και Ελληνικό Ινστιτούτο
Επιχειρηµατικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης
(Ι.Ε.Α.),
διοργανώνουν συνεργασία µε την Boussias Communications,
το συνέδριο « Η Επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονοµίας
και το νέο πρότυπο Επιχειρηµατικότητας » που θα γίνει στο
Συνεδριακό Κέντρο της Εκκλησιαστικής ∆ιακονίας στα
Οινόφυτα, στις 3 Οκτωβρίου 2014.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 210 5121021, site:
www.viotia.iea.org.gr

27 INTERNATIONAL WOOD PROCESSING
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ηµεροµηνία: 27 Σεπτεµβρίου – 1 Οκτωβρίου 2014
Εκθέµατα: µηχ/τα επεξεργασίας ξύλου , κοπτικά εργαλεία
χειρός
Πληροφορίες: Ελληνο-Τουρκικό Επιµελητήριο Βορείου
Ελλάδος
τηλ Τηλ: 21170 00264-7 fax: 2117409283
website:
www.etee.gr
email: info@etee.gr , fairs@etee.gr
th

17 INTERMOB
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ηµεροµηνία: 27 Σεπτεµβρίου – 1 Οκτωβρίου 2014
Εκθέµατα: έπιπλα, δασικά προϊόντα , τεχνολογίες ξύλου
&αξεσουάρ.
Πληροφορίες: Ελληνο-Τουρκικό Επιµελητήριο Βορείου
Ελλάδος Τηλ: 21170 00264-7 fax: 2117409283 website:
www.etee.gr email: info@etee.gr , fairs@etee.gr

∆ιαγωνισµοί στην Ελλάδα
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01/10/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΣΥΚΕΩΝ ΤΗΛ. 2313 313172, 2313 313175
01/10/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 66/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 424 ΓΣΝΕ, ΓΙΑ 30ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΠΟ 18
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 έως 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΛ. 2310 381080 & 2310
381022
02/10/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 01/2013 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ "ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ"
ΤΗΛ. 23213 5190
02/10/2014
ΑΡ.
∆ΙΑΚ.
14015/1
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΜΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΣΕ. ΤΗΛ. 210 5297229
02/10/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 16540 ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ "ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ".
ΤΗΛ. 2713 601709

∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ

02/10/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. ∆.20/14 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΚΠΤΩΤΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΓΙΑ
ΤΗ ∆ΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΠΑ)
ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΗΛ. 210
8705015
04/10/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 1/2014 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΑ (ΑΛΛΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ).
ΤΗΛ. 2313 307147

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

07/10/2014 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
"ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ 7ης ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΤΗΛ. 210 5272445
07/10/2014 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΝΤΥΠΩΝ".
ΤΗΛ. 213 2088715
08/10/2014
ΑΡ.
∆ΙΑΚ.
91/2014
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ " ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ". ΤΗΛ. 2310 830359
08/10/2014 ΑΡ.
∆ΙΑΚ.
67/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ.
ΤΗΛ. 2310 381080/22
09/10/2014 ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 03/2014 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ "ΓΑΖΑ" ΤΗΛ. 23213 51290

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΣΕ ΑΕ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑ∆ΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ"

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΑΕ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Επισκεφθείτε µέσω της ιστοσελίδας του Επιµελητηρίου µας www.veth.gov.gr
•
Την ηλεκτρονική πλατφόρµα που προσφέρει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Συνηγόρου του
Βιοτέχνη στο www.bizhelp.gr για οποιοδήποτε πρόβληµα αντιµετωπίζετε µε ∆ηµόσια
Υπηρεσία ή θέλετε να υποβάλλετε οποιοδήποτε ερώτηµα.
•
Την ηλεκτρονική πλατφόρµα που προσφέρει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής ∆ικτύωσης b2bmall ή
στο www.b2bmall.eu, προκειµένου να ενηµερώνεστε και να προµηθεύεστε προϊόντα µελών
του επιµελητηρίου.

