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ΒΔΘ: Ζ απξαμία έρεη ζηξαγγίμεη ηελ αγνξά
ε ηδηφηππε νκεξία εμαηηίαο ηεο αξγήο θπβεξλεηηθήο
δηαπξαγκαηεπηηθήο πξνζπάζεηαο, ε νπνία δείρλεη λα έρεη
βαιηψζεη, βξίζθεηαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο ζχκθσλα κε
αλαθνίλσζε
ηνπ
Βηνηερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ
Θεζζαινλίθεο (ΒΔΘ).
«Ζ νηθνλνκηθή αζθπμία δηνγθψλεηαη, ε ξεπζηφηεηα ησλ
επηρεηξήζεσλ, θαηά ζπλέπεηα, είλαη αλχπαξθηε, νη
πξννπηηθέο ηεο εγρψξηαο αγνξάο πξνδηαγξάθνληαη
δπζνίσλεο, ην ςπρνινγηθφ θιίκα γίλεηαη θαζεκεξηλά,
νινέλα θαη δπζκελέζηεξν, ην νπνίν επηηείλεη θαη ε
πνιπθσλία εθ κέξνπο ησλ εθπξνζψπσλ ηεο
θπβέξλεζεο, ε αμηνπηζηία ηεο ρψξαο έρεη εμαλεκηζηεί, νη
κέρξη ζήκεξα πξνζπάζεηεο κνηάδνπλ πιένλ λα έρνπλ
πεξάζεη ζηελ ηζηνξία, ρσξίο φκσο αληίθξηζκα. Ζ ειιεληθή
νηθνλνκία, ππνρξεψλεηαη ζην δξφκν ηεο απνεπέλδπζεο,
ηελ ψξα πνπ ν ηφπνο έρεη αλάγθε γηα επελδχζεηο
πεξηζζφηεξν παξά πνηέ, ε ρψξα παξαπαίεη» ηνλίδεη
ραξαθηεξηζηηθά ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ, Παλαγηψηεο
Παπαδφπνπινο, ππνγξακκίδνληαο φηη ε αξλεηηθή
θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί γηα ηε ρψξα δηνγθψλεηαη
εμαηηίαο θαη ηεο θαηαζηξνθνινγίαο πνπ αλαπηχζζεηαη
απφ δηάθνξα θέληξα, εληφο θαη εθηφο ηεο ρψξαο.
«Σν θιίκα ξήμεο κε ηνπο εηαίξνπο δεκηνπξγεί αλαζθάιεηα
ζηελ θνηλσλία θαη ζηελ νηθνλνκία πνπ βξίζθεηαη ζην
λαδίξ. Δίλαη θαηαλνεηφ φηη βξίζθεηαη ζε εμέιημε κία
δηαπξαγκαηεπηηθή πξνζπάζεηα, σζηφζν ε κεγάιε
θαζπζηέξεζε, πνπ δηαπηζηψλεηαη γηα ην φπνην
απνηέιεζκα, απνηειεί ηξνρνπέδε γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα. Δίλαη αδηαλφεην νη ίδηνη ππνπξγνί ην πξσί
λα ιέλε άιια θαη ην βξάδπ άιια. Σν κφλν πνπ
θαηνξζψλνπλ είλαη λα νδεγνχλ ηνπο πνιίηεο απηήο ηεο
ρψξαο ζηα πξφζπξα λεπξηθνχ θινληζκνχ. Αγνξά θαη
πνιίηεο έρνπλ αλάγθε, λα κπεη έλα νξηζηηθφ ηέινο ζηελ
αβεβαηφηεηα,
ζηηο
αιιεπάιιειεο
δειψζεηο
γηα
δεκνςεθίζκαηα, ζηα ζελάξηα ρξενθνπίαο, δηπινχ
λνκίζκαηνο, capital control” ζεκεηψλεη o πξφεδξνο ηνπ
ΒΔΘ. «Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ θπβεξλψλησλ δελ ζα πξέπεη
λα εμαληιείηαη ζηε ζπλεπή θαηαβνιή κηζζψλ θαη
ζπληάμεσλ, πνπ είλαη νχησο ή άιισο ππνρξέσζε ηεο
πνιηηείαο. Σν νηθνλνκηθφ επηηειείν δελ ζα πξέπεη λα
ιεζκνλεί θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα, πνπ φιν απηφ ην δηάζηεκα βξίζθεηαη ζε κέγγελε,
εμαηηίαο ηεο ζηάζεο αλακνλήο πνπ απνηειεί απφξξνηα
ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο πξνζπάζεηαο ηεο θπβέξλεζεο,
πνπ ζπρλά, θαίλεηαη λα ράλεηαη ζηε κεηάθξαζε αιιά θαη
ηεο ηδηφηππεο ζηάζεο πιεξσκψλ πνπ έρεη επηβάιεη ην
δεκφζην ζηελ εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ πξνο ηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα»
επηζεκαίλεη
ν
θ.
Παπαδφπνπινο,
ππνγξακκίδνληαο φηη ε ν ηδησηηθφο ηνκέαο απνηειεί
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ην κνλαδηθφ αληίδνην γηα λα κπνξέζεη ε ρψξα λα
νξζνπνδήζεη. «ηξαγγαιίδνληαο ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν,
ππνρξεψλνληαο ηνλ ζε άηππε νκεξία ειέσ δηαπξαγκάηεπζεο, νη
ζπλέπεηεο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ζα είλαη θαηαζηξεπηηθέο»
ππνγξακκίδεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ, επηζεκαίλνληαο φηη ε
θπβέξλεζε ζα πξέπεη λα αλαιάβεη, επηηέινπο, ηηο επζχλεο ηεο
πξνθεηκέλνπ λα βγάιεη ηε ρψξα απφ ην αδηέμνδν πνπ έρεη
πεξηέιζεη.
«Απαηηείηαη άκεζα, κηα επσθειήο ζπκθσλία κε ηνπο δαλεηζηέο
πξνθεηκέλνπ λα επαλέιζεη ε εκπηζηνζχλε εληφο
θαη εθηφο
ειιεληθψλ ηεηρψλ» θαηαιήγεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ.

ΒΔΘ: Ζ ΒΗΠΔΘ ξεκάδεη
Γηα εγθαηαιειεηκκέλε πεξηνρή, ζηελ νπνία… αλζνχλ θαηλφκελα
θινπψλ θαη θαηαζηξνθψλ θάλεη ιφγν, αλαθεξφκελν ζηε ΒΗΠΔΘ,
ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, ζε επηζηνιή ηνπ πξνο
ηνπο δεκάξρνπο Γέιηα, Δπζχκην Φσηφπνπιν θαη Χξαηνθάζηξνπ,
Αζηέξην Γαβφηζε.
Σν ΒΔΘ έγηλε απνδέθηεο παξαπφλσλ επηρεηξήζεσλ - κειψλ ηνπ,
ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ΒΗΠΔΘ, πνπ ηα ηειεπηαία
ρξφληα εμαηηίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο κνηάδεη πεξηζζφηεξν
κε πεξηνρή θάληαζκα.
«Παξ’ φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ απνκείλεη ζηε ΒΗΠΔΘ
ζπλεηζθέξνπλ αγφγγπζηα, θαηαβάιινληαο αλειιηπψο δεκνηηθά
ηέιε, ηα νπνία είλαη αληαπνδνηηθά, δελ απνιακβάλνπλ ζρεδφλ
νπδεκία ππεξεζία απφ ηνπο δήκνπο ζαο» αλαθέξεηαη ζηηο
ζρεηηθέο επηζηνιέο πνπ ππνγξάθεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ,
Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο.
«Παξ’ φιεο ηηο δηακαξηπξίεο καο, ν δεκνηηθφο θσηηζκφο ζηνπο
δξφκνπο θαη ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο είλαη ζρεδφλ
αλχπαξθηνο θαη ε απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ πξνβιεκαηηθή»
ηνλίδεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ, επηζεκαίλνληαο φηη ε ΒΗΠΔΘ
εμειίζζεηαη ζε κηα ππνβαζκηζκέλε θαη εγθαηαιειεηκκέλε πεξηνρή,
ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη επαλεηιεκκέλσο θαηλφκελα θινπψλ,
θαηαζηξνθψλ θαη ιεειαζηψλ.
«Οπθ νιίγεο θνξέο δηακαξηπξεζήθακε γηα ηελ ελ ιφγσ
θαηάζηαζε ζηνπο αξκφδηνπο, αιιά δπζηπρψο δελ ππήξμε θακία
αληαπφθξηζε. Αλακθίβνια ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε έρεη ηα δηθά
ηεο πξνβιήκαηα. Χζηφζν απαηηνχκε ζηνηρεηψδε αληαπφθξηζε
ησλ ππεξεζηψλ ησλ δήκσλ Γέιηα θαη Χξαηνθάζηξνπ πξνο ηηο
επηρεηξήζεηο πνχ εδξεχνπλ ζηε ΒΗΠΔΘ» επηζεκαίλεηαη ζηελ
επηζηνιή.
Μάιηζηα ην ΒΔΘ δεηά απφ ηνπο δχν δήκνπο λα ζπκβάινπλ πξνο
ηελ πεξηθέξεηα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο, ην
νπνίν ζε ζρεδφλ νιφθιεξν ην νδηθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο,
βξίζθεηαη ζε άζιηα θαηάζηαζε, κε θίλδπλν λα πξνθιεζνχλ αλά
πάζα ζηηγκή ηξνραία δπζηπρήκαηα.

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ
ΤΠΟΒΟΛΖ ΗΓΗΩΣΗΚΩΝ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ
ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΓΤΣΗΚΖ ΑΚΣΖ ΘΔΡΜΑΪΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ» ΣΖ ΟΜΑΓΑ
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Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία Ο.Σ.Α. σο ΟΣΓ Αιηείαο
(Δλδηάκεζνο Φνξέαο Γηαρείξηζεο - ΔΦΓ) ηνπ Σνπηθνχ
Πξνγξάκκαηνο

«Αεηθφξνο

Αλάπηπμε

Γπηηθήο

Αθηήο

Θεξκατθνχ Κφιπνπ», απεπζχλεη αλνηρηή πξφζθιεζε γηα
ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην ΔΠ ΑΛΗΔΗΑ 2007-2013, Άμνλα
Πξνηεξαηφηεηαο

4,

πεξηνρψλ»,

νπνίνο

ν

«Αεηθφξνο

αλάπηπμε

αιηεπηηθψλ

ζπγρξεκαηνδνηείηαη

απφ

ην

Δπξσπατθφ Σακείν Αιηείαο. Με ηελ παξνχζα πξφζθιεζε
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη
(ππνςήθηνη δηθαηνχρνη) λα ππνβάινπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο
(πξάμεηο), πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ θαη ρξεκαηνδνηεζνχλ
ζην

πιαίζην

Δπηρεηξεζηαθνχ

ηνπ

Άμνλα

Πξνηεξαηφηεηαο

Πξνγξάκκαηνο

ΑΛΗΔΗΑ

4

ηνπ

2007-2013.

Πεξηνρή εθαξκνγήο ησλ θαηεγνξηψλ πξάμεσλ, ζηα νπνία
αλαθέξεηαη ε παξνχζα πξφζθιεζε απνηειεί ε πεξηνρή
παξέκβαζεο ηνπ Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο. Ζ πεξηνρή
παξέκβαζεο απνηειείηαη απφ ηελ πεξηνρή ηεο Γπηηθήο

αιηείαο».
4.1.1.2.4
«Δπηρεηξήζεηο
παξαγσγήο
παξαδνζηαθψλ εηδψλ δηαηξνθήο κεηά ηελ α΄ κεηαπνίεζε».
ηελ
Καηεγνξία Πξάμεο 4.1.1.3: «Λνηπέο Ηδησηηθέο
επελδχζεηο ηνκέα αιηείαο».
Ζ ελίζρπζε ρνξεγείηαη ζηνλ δηθαηνχρν θνξέα ηεο
επέλδπζεο κε ηε κνξθή επηδφηεζεο θεθαιαίνπ θαη ην χςνο
ηεο ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ
ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Σα φξηα ηεο ρνξεγνχκελεο
δεκφζηαο δαπάλεο θαζνξίδνληαη σο εμήο γηα ηελ
Πεξηθέξεηα Κ. Μαθεδνλίαο (Πεξηθέξεηα πνπ θαιχπηεηαη απφ
ην ζηφρν ζχγθιηζεο): Μέρξη 60% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ
ηεο πξάμεο γηα επελδχζεηο πνπ πινπνηνχληαη απφ κε αιηείο
(Καηεγνξία Πξάμεο 4.1.1.2) θαη κέρξη 60% ησλ επηιέμηκσλ
δαπαλψλ ηεο πξάμεο (Καηεγνξία Πξάμεο 4.1.1.3).
Ο ζπλνιηθφο πξνηεηλφκελνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δελ ππεξβαίλεη ην φξην πνπ
θαζνξίδεηαη ζηελ πξνθήξπμε γηα ηελ πξάμε ζηελ νπνία
εληάζζεηαη: 500.000€ γηα ινηπέο επελδχζεηο θαη 300.000€
ζε πεξηπηψζεηο εθζπγρξνληζκνχ.
Ζ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ είλαη δπλαηή έσο ηελ Σεηάξηε
17 Ηνπλίνπ 2015 θαη ψξα 14.00, ζηα γξαθεία ηεο Ο.Σ.Γ.
Αιηείαο - ΑΝΔΘ Α.Δ., Γ/λζε: Θεζζαινλίθε, Πινχησλνο 27,
νο
3
φξνθνο. Σ.Κ. 54655, ηει. 2310801070 θαηά ηηο
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο (απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή,
9:00-16:00). Γηα αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη
δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο
πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κπνξείηε λα
απεπζχλεζηε ζηνλ θ. Γηψξγν Εηάλθα, ηειέθσλν:
2310801068, e-mail: ziankas@aneth.gr θαη θ. Καηεξίλα
Σδηθνπνχινπ,
ηειέθσλν:
2310801065,
e-mail:
tzikopoulou@aneth.gr.

Αθηήο ηνπ Θεξκατθνχ Κφιπνπ, ε νπνία εθηείλεηαη ζε 3
Ννκνχο (Θεζζαινλίθεο, Ζκαζίαο θαη Πηεξίαο). Δηδηθφηεξα ε
πεξηνρή
Κνηλφηεηεο

παξέκβαζεο
Κπκίλσλ*,

πεξηιακβάλεη
Νέσλ

ηηο

Μαιγάξσλ,

Γεκνηηθέο
Καινρσξίνπ,

ίλδνπ* θαη Υαιάζηξαο* ηνπ Γήκνπ Γέιηα ζην Ννκφ
Θεζζαινλίθεο, ηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Κιεηδίνπ* ηνπ Γήκνπ
Αιεμάλδξεηαο ζην Ννκφ Ζκαζίαο θαη ηηο Γεκνηηθέο/ Σνπηθέο
Κνηλφηεηεο Κνξηλνχ ηνπ Γήκνπ Καηεξίλεο θαη Μαθξπγηάινπ,
Μεζψλεο, Νέαο Αγαζνχπνιεο, θαη Πχδλαο ηνπ Γήκνπ
Πχδλαο-Κνιηλδξνχ ζην Ννκφ Πηεξίαο.
*Περιλαμβάνεται η περιοχή της Δημοτικής/ Τοπικής
Κοινότητας μέχρι το όριο των 10km από την ακτογραμμή.
πγθεθξηκέλα πξνθεξχζζνληαη νη παξαθάησ ηχπνη
επελδχζεσλ αλά Καηεγνξία Πξάμεο : ηελ Καηεγνξία
Πξάμεο 4.1.1.2: «Ηδησηηθέο Δπελδχζεηο εθζπγρξνληζκνχ ή
ίδξπζεο λέσλ πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηελ
Οδεγία 2003/361/ΔΚ ζε επηιεγκέλνπο ηνκείο, πνπ
πινπνηνχληαη απφ κε αιηείο». 4.1.1.2.1 «Δπηρεηξήζεηο
παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζπληήξεζε θαη
επηζθεπή αιηεπηηθψλ ζθαθψλ, κεραλψλ θαη γεληθφηεξα
εμνπιηζκνχ αιηείαο, ηελ επηζθεπή εηδψλ αηνκηθήο θαη
νηθηαθήο ρξήζεο, ηηο ππεξεζίεο ηξνθνδνζίαο, ηηο ππεξεζίεο
θσηνγξαθηθψλ ηερλψλ,
θαζψο
θαη
ηελ παξνρή
πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ φπσο απηέο πνπ ζπλδένληαη κε ηε
θχιαμε θαη απαζρφιεζε παηδηψλ, ηε ιεηηνπξγία θνπξείσλ,
θνκκσηεξίσλ,
θαζψο
θαη
εκπνξηθέο
επηρεηξήζεηο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ».
4.1.1.2.2
«Δπηρεηξήζεηο
ίδξπζεο,
επέθηαζεο
θαη
εθζπγρξνληζκνχ ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο». 4.1.1.2.3
«Δπηρεηξήζεηο δξαζηεξηνηήησλ νηθνηερλίαο-ρεηξνηερλίαο ή
βηνηερλίαο γηα ηελ παξαγσγή εηδψλ παξαδνζηαθήο ηέρλεο
θαη ινηπέο βηνηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο, εθηφο ηνπ ηνκέα

Δθπηώζεηο από 2 έωο 9 Μαΐνπ 2015
Ο Δκπνξηθφο χιινγνο Θεζζαινλίθεο ελεκεξψλεη
έκπνξνπο θαη θαηαλαισηέο φηη, ζχκθσλα κε ην Νφκν
4177/2013, ζα ηζρχζεη ε εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηωλ
ελδηάκεζωλ εθπηωηηθώλ πεξηόδωλ “mid - season sales”,
ε
ην πξώην δεθαήκεξν ηνπ Μαϊνπ 2015. Δπεηδή ε 1
Μαΐνπ, θαηά ηα εησζφηα, ζα θαζνξηζηεί σο αξγία κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ε πξώηε κέξα έλαξμεο ηωλ
εθπηώζεωλ ζα είλαη ε 2 Μαΐνπ. Αληίζηνηρα ηειεπηαία
κέξα ηωλ εθπηώζεωλ ζα είλαη ην άββαην 9 Μαΐνπ
2015. Βάζεη ηνπ ίδηνπ Νφκνπ 4177/2013, νη εκπνξηθέο
επηρεηξήζεηο δύλαληαη (πξναηξεηηθά) λα ιεηηνπξγήζνπλ
ηελ Κπξηαθή 3 Μαΐνπ 2015 (πξψηε Κπξηαθή ηεο
ελδηάκεζεο αλνημηάηηθεο εθπησηηθήο πεξηφδνπ ηνπ Μαΐνπ
2015).
ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΧΡΑΡΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ
ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ
ΚΤΡΗΑΚΖ 3 ΜΑΗΟΤ 2015: 11 ην πξσί έσο 6 ην απφγεπκα

ΖΜΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑΣΑ
(α) « Νέεο πξωηνβνπιίεο ελίζρπζεο ηωλ ΜΜΔ - ΠΜΔ
από ην λέν ΔΠΑ»
(β) « Αλαγθαηόηεηα θαη πξνηεξαηόηεηα ελίζρπζεο ηεο
ξεπζηόηεηαο ηωλ επηρεηξήζεωλ»

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών ςασ προςκαλεί
ςτην Ημερίδα με θζματα (α) « Νέεο πξσηνβνπιίεο
ελίζρπζεο ησλ ΜΜΔ - ΠΜΔ απφ ην λέν ΔΠΑ», (β)
«Αλαγθαηφηεηα
θαη
πξνηεξαηφηεηα
ελίζρπζεο
ηεο
ξεπζηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ θηηξίνπ ηνπ Βηνηερληθνχ
ν
Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ, ζηνλ 1 φξνθν, ηελ Γεπηέξα 27
Απξηιίνπ 2015 ζηηο 17:30 - 19:00 . Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: ηει:2103680758, email: vgianop@ascmi.gr

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή
ε
ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο «AYMOD»,55 ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ
ΠΑΠΟΤΣΗΑ,ζηηο 11 έωο 14 Μαΐνπ 2015 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηεο ‘CNR’.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 211 7000264-7, θαμ:
2117409283, e-mail : info@etee.gr , fairs@etee.gr ,
website:www.etee.gr
Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή
ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο «ANUFOODEurasia»,ΓΗΔΘΝΖ
ΔΚΘΔΖ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΚΑΗ ΠΟΣΩΝ,ζηηο 14 έωο 16 Μαΐνπ 2015
θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ‘Σuyap Fair
Conventionand Congress Center’.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 211 7000264-7, θαμ:
2117409283, e-mail : info@etee.gr , fairs@etee.gr ,
website:www.etee.gr

Δθζέζεηο ζηνλ θόζκν
SIALCHINA
Πόιε : αγθάε, Κίλα
Ζκεξνκελία: 06-08 Μαΐνπ 2015
Δθζέκαηα: ηξφθηκα , πνηά
Πιεξνθνξίεο: site : www.sialchina.com
FOOD AFRICA Cairo
Πόιε :Κάηξν, Αίγππηνο
Ζκεξνκελία: 06-09 Μαΐνπ 2015
Δθζέκαηα: ηξφθηκα, πνηά
Πιεξνθνξίεο: site : www.foodafrica-expo.com
INTERNATIONAL EXHIBITION FOR FOOTWEAR MATERIAL,
COMPONENTS, LEATHER AND TECHNOLOGIES
Πόιε : Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 06-09 Μαΐνπ 2015
Δθζέκαηα: ππνδήκαηα
Πιεξνθνξίεο: site : www.cnraysaf.com
ε

2 ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΠΛΩΝ, ΓΗΑΚΟΜΖΖ, ΓΑΗΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ
ΚΑΗ ΑΞΔΟΤΑΡ ΔΠΗΠΛΩΝ GAZIANTER
Πόιε : Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 06-10 Μαΐνπ 2015
Δθζέκαηα: ; έπηπια ζπηηηνχ, θξεβαηνθάκαξεο, παηδηθά έπηπια,
ηξαπέδηα, θαξέθιεο, θαλαπέδεο, έπηπια θνπδίλαο, έπηπια
κπάληνπ, έπηπια θήπνπ, έπηπια γξαθείνπ θαη αμεζνπάξ γηα
έπηπια.
Πιεξνθνξίεο: site : www.mobef.com
SODEX ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΘΔΡΜΑΝΖ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ
Πόιε : Άγθπξα, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 07-10 Μαΐνπ 2015
Δθζέκαηα: ζέξκαλζε, θαινξηθέξ, ςπθηηθέο εγθαηαζηάζεηο,
ειεθηξηθέο
εγθαηαζηάζεηο,
απνρεηεπηηθέο
εγθαηαζηάζεηο,
θιηκαηηζηηθά, ζπζηήκαηα εμαεξηζκνχ, κφλσζε - απνκφλσζε,
αληιίεο, βαιβίδεο, ζπζηήκαηα ειηαθήο ελέξγεηαο, ηδάθηα, ζφκπεο,
κεραλήκαηα ειεθηξνζπγθφιιεζεο, εμνπιηζκφο κπάληνπ, πηζίλεο,
εμνπιηζκφο ζάνπλαο
Πιεξνθνξίεο: ηει: 2310 254448, site : www.sodexankara.com
SAUDIBUILDING&INTERIORSEXHIBITION ( sbie)
Πόιε : Σδέληα , ανπδηθή Αξαβία
Ζκεξνκελία: 11 – 14 Μαΐνπ 2015
Δθζέκαηα: νινθιεξσκέλε βηηξίλα γηα ηε βηνκεραλία
Πιεξνθνξίεο: site :www.sbie-arabia.com

Γηεζλείο Γηαγωληζκνί
ΣΕΔΝΣΑ
Σo Γεληθφ Πξνμελείν ηεο Διιάδαο ζηε Σδέληα απέζηεηιε
ελεκεξσηηθφ
δειηίν
γηα
δηεζλείο
κεηνδνηηθνχο
δηαγσληζκνχο ζηε ανπδηθή Αξαβία θαη ζην Οκάλ.
Γηεζλείο Γηαγωληζκνί ζηε ανπδηθή Αξαβία
Καηαζθεπή αληιηνζηαζίσλ θαη γξακκψλ απνβνιήο
ιπκάησλ ζηελ Al-Mehala.
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 11/5/2015
Πιεξνθνξίεο : ηει:
(9661) 4040180 / 2052981 /
2038888, fax: (9661) 2050557/ 2052962, email:
info@mowe.gov.sa , site: www.mow.gov.sa
Παξνρή πιεξνθνξηψλ θαισδηαθήο ηερλνινγίαο ζηηο
πφιεηο Haii al-Nahda θαη Al-Jaar.
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 29/4/2015
Πιεξνθνξίεο : ηει:
(9664) 3210222, fax: (9664)
3216092, site: www.rcyanbu.gov.sa/supplymanagement
Γηεζλείο Γηαγωληζκνί ζηo Οκάλ
Πξαγκαηνπνίεζε κεγάισλ κεραληθψλ, θαηαζθεπαζηηθψλ
θαη έξγσλ πξνκήζεηαο γηα κηα λέα πξνβιήηα ζην ιηκάλη
ηνπ Duqm
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 4/5/2015
Πιεξνθνξίεο : ηει. (968) 245607500/24507576, fax:
(968) 24587400, email: sezadtenders@duqm.com ,
website: www.duqm.gov.om
Καηαζθεπή λένπ Ννζνθνκείνπ “Sultan Qaboos” ζην
Salalah
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 1/6/2015
Πιεξνθνξίεο : ηει. (96824) 602073/602556, fax: (96824)
602063.
Πξνζθνξά ζπλεξγαζίαο
Σν Δκπνξηθφ & Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ
αλαθνηλψλεη ζηα κέιε ηνπ θαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν φηη
νη αλαθεξφκελεο ζηε ζπλέρεηα
επηρεηξήζεηο ηνπ
εμσηεξηθνχ, επηζπκνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ειιεληθέο,
πξνθεηκέλνπ λα δηαζέζνπλ ηα πξντφληα/ ηηο ππεξεζίεο
ηνπο, ή λα αληηπξνζσπεπζνχλ ζηελ ειιεληθή αγνξά.
ΜΟΛΓΑΒΗΑ
ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΣΖ ΜΟΛΓΑΒΗΑ
ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
Γ/ΝΖ: Γ. ΜΠΑΚΟΤ 20 11524 ΝΔΑ ΦΗΛΟΘΔΖ
ΣΖΛ : (210) 6990372, FAX: (210) 6990660
ΖΜ/ΝIA
ΔΠΗΣΟΛΖ
:
11-02-2015
ΑΡ.ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ: E.2051
ΔΞΑΓΧΓΖ ΑΤΓΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Β
ΟΤΚΡΑΝΗΑ
OSP VATRA CORPORATION LTD
Γ/ΝΖ: MYKULYNETSKA STR. 46 46005 TERNOPIL
ΣΖΛ : (+38-0352), FAX: (+38-0352) 278782, website:
www.vatra.te.ua
ΖΜ/ΝIA ΔΠΗΣΟΛΖ : 02-02-2015 ΑΡ.ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ
: E. 1591
ΚΑΣΑΚΔΤΖ
ΛΑΜΠΣΖΡΧΝ
ΚΑΗ
ΤΣΖΜΑΣΧΝ
ΦΧΣΗΜΟΤ
ΡΗ ΛΑΝΚΑ
THE NATIONAL CHAMBER OF SRI LANKA
Γ/ΝΖ:
D R WIJEWARDENA MAWATHA 450
COLOMBO 10 COLOMBO
ΣΖΛ : (+9411) 4741788 2689600,FAX: (+9411) 2689596,
EMAIL:
sect@nationalchamber.lk
,
website:
www.sect@nationalchamber.lk
ΖΜ/ΝIA
ΔΠΗΣΟΛΖ
:
20-02-2015
ΑΡ.ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ: E. 2668
ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ
ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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29/04/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ
ΗΣΗΖ ΣΧΝ ΕΧΧΝ ΣΟΤ ΕΧΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΖΠΟΤ ΣΖΛ 2310219980
30/04/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΖΛ 213 2030136
04/05/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΖΜΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΑΔΡΑΦΡΟΤ ΣΖΛ 2310 576275
04/05/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ Δ
ΔΡΓΟΛΑΒΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΟΤ 424
ΓΝΔ ΣΖΛ 2310 381080
05/05/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΛΛΔΗΦΔΧΝ ΑΝΑ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ ΔΝΣΟ ΚΑΗ
ΔΚΣΟ Φ.Ν.Θ. ΣΖΛ 2313 324377
05/05/2015 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΦΤΛΑΞΖ ΗΟΠΔΓΧΝ ΓΗΑΒΑΔΧΝ ΣΟΤ ΟΔ ΜΔ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ
ΓΤΝΑΜΗΚΟ
12/05/2015 ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ ΚΑΗ
ΔΠΗΚΔΤΔ ΣΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΑΣΧΝ ΣΖΛ 210 5272214
12/05/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΜΑΣΗΜΟΤ ΤΦΑΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΤΝΑΦΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΣΖΛ
2310 576275

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

15/05/2015 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ

ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΝΖ ΔΦΟΓ.

ΚΤΛΗΚΔΗΟΤ ΣΖΛ 2310 025278

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

19/05/2015

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ

ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΜΔ ΚΡΗΣΗΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖ ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΣΗΜΖ

ΓΖΜΟ ΗΛΗΟΤ
652 ΠΡΟΚΔΥΧΡΖΜΔΝΖ ΑΠΟΘΖΚΖ
ΤΛΗΚΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Γ.
ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ
ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.
ΚΣΖΡΗΑΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΑΔ
652 ΠΡΟΚΔΥΧΡΖΜΔΝΖ ΑΠΟΘΖΚΖ
ΤΛΗΚΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ,
ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΤΚΣΗΚΧΝ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛ 210
8916264
188
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25/05/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖ ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΣΗΜΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ
ΔΡΓΟΤ «ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ΣΧΝ Γ/ΝΔΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤ
ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΜΟΝΟΗΑ ΣΟ ΗΓΗΟΚΣΖΣΟ ΚΣΗΡΗΟ ΔΠΗ ΣΖ
ΟΓΟΤ Λ. ΚΖΦΗΗΑ 178 ΣΟ ΥΑΛΑΝΓΡΗ» ΣΖΛ 210 5213648
30/6/2015 ΑΡΗΘ. ΓΗΑΚ. Γ.3/2015 ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ
«ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΑΚΡΗΒΧΖ ΟΜΑΓΑ ΑΗΜΑΣΟ»
ΣΖΛ:23213-51298

ΗΚΑ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΡΡΧΝ

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.

