Ηνύληνο 2015

ΒΔΘ: Έξρεηαη αλειέεηε θνξνεπηδξνκή θαη βαζύηεξε
ύθεζε
«Μεηά απφ πνιχκελε, ρσξίο νπζηαζηηθφ φθεινο γηα ηελ
ειιεληθή θνηλσλία, δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ θπβέξλεζεο –
ζεζκψλ ήξζε ε ζθιεξή ψξα ηνπ ηδηαηηέξσο θνπζθσκέλνπ
ινγαξηαζκνχ» ζρνιηάδεη ν πξφεδξνο ηνπ Βηνηερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο,
ππνγξακκίδνληαο φηη ε εμνλησηηθή πξφηαζε ηεο θπβέξλεζεο θαη
ε άηεγθηε ζηάζε ησλ εηαίξσλ νδεγνχλ ηε ρψξα εθ λένπ ζηελ
χθεζε.
«Σα λέα κέηξα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξφηαζε ηεο
θπβέξλεζεο, κπνξεί λα απνηεινχλ απφξξνηα ησλ πηέζεσλ ησλ
πηζησηψλ, σζηφζν ζα βπζίζνπλ ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ζε
ηέικα, επηθέξνληαο ηα αθξηβψο αληίζεηα απνηειέζκαηα απφ
απηά πνπ φινη καο πξνζδνθνχζακε» αλαθέξεη ν πξφεδξνο ηνπ
ΒΔΘ, επηζεκαίλνληαο φηη ε εμνλησηηθή θνξνεπηδξνκή έρεη γηα
αθφκε κία θνξά ζην επίθεληξφ ηεο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, γηα ηνλ
νπνίν ε θπβέξλεζε δείρλεη λα αδηαθνξεί αμηνκλεκφλεπηα. Ζ
αχμεζε ηεο θνξνινγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ απφ 26% ζε 29% ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ηεο πξνθαηαβνιήο θφξνπ ζην
100% ζα νδεγήζνπλ ζε λέα ινπθέηα θαη ζηελ αχμεζε ηεο
αλεξγίαο. Πξνθαλψο ε θπβέξλεζε ιεζκνλά φηη νη επηρεηξήζεηο
απαζρνινχλ πξνζσπηθφ, ην νπνίν έρεη ηηο ίδηεο βηνπνξηζηηθέο
αλάγθεο κε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο».
Μάιηζηα ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ θάλεη ιφγν θαη γηα ηηκσξεηηθή
θίλεζε θαηά ησλ επηρεηξήζεσλ κε θέξδνο άλσ απφ 500.000
επξψ, γηα ηηο νπνίεο ε θπβέξλεζε πξνηείλεη ηελ επηβνιή
έθηαθηεο εηζθνξάο 12%. «Καη ζαλ λα κελ έθηαλαλ φια ηα
παξαπάλσ πξνηείλεηαη ε αχμεζε ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ,
δεκηνπξγψληαο έλα ζεκαληηθφ αληηθίλεηξν γηα λέεο
πξνζιήςεηο» ηνλίδεη ν επηθεθαιήο ηνπ ΒΔΘ, ιέγνληαο
ραξαθηεξηζηηθά «νη θφξνη δελ θέξλνπλ αλάπηπμε. Ζ παξαδνρή
εθ κέξνπο ηεο θπβέξλεζεο φηη ε πξφηαζε πνπ απνηειεί θαη
βάζε γηα ζπκθσλία, ν ινγαξηαζκφο ηεο νπνίαο δελ γλσξίδνπκε
αθξηβψο πνπ ζα θηάζεη, απέρεη πνιχ απφ ηηο πξνεθινγηθέο
δεζκεχζεηο ηεο κπνξεί λα είλαη εηιηθξηλήο, σζηφζν δελ
εμππεξεηεί ζε ηίπνηε».
«Έζησ θαη ηελ χζηαηε ζηηγκή ε θπβέξλεζε πξέπεη λα βξεη
ηζνδχλακα κέηξα πνπ λα κελ βάιινπλ θαηά ηνπ επηρεηξείλ, ην
νπνίν λαη κελ επηζπκεί λα ζηεξίμεη ηηο πξνζπάζεηεο σζηφζν έρεη
θαη αληνρέο, νη νπνίεο έρνπλ μεπεξαζηεί πξν πνιινχ. Οη
πνιηηηθέο πνπ πξνηείλνληαη πξέπεη λα κπνξνχλ λα απνθέξνπλ
θαξπνχο θαη φρη λα νδεγνχλ ηε ρψξα ζε κία δσή ρσξίο… αχξην
θαη ειπίδα» ζεκεηψλεη ν θ. Παπαδφπνπινο, θαηαιήγνληαο φηη ην
ΒΔΘ παξακέλεη αηαιάληεπην ζηελ αλάγθε επίηεπμεο ζπκθσλίαο
κε ηνπο εηαίξνπο ζε κία θαηεχζπλζε φκσο πνπ ζα επηηξέςεη
ζηελ Διιάδα λα επηζηξέςεη ζε αλαπηπμηαθνχο ξπζκνχο.

Έηνο 14ν

Σεύρνο 25

πκκεηνρή Β.Δ.Θ.
ε
ζηελ 80 Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο
Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο ζα
ζπκκεηάζρεη θέηνο κε δηθφ ηνπ Πεξίπηεξν ζηελ 80ε ΓΔΘ
επηδνηψληαο επηρεηξήζεηο-κέιε ηνπ.
Ζ 80ε ΓΔΘ –πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ 5 έσο 13
επηεκβξίνπ 2015, ζην Γηεζλέο Δθζεζηαθφ Κέληξν ηεο
πφιεο- δηαηεξψληαο ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηεο
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο Καηλνηνκίαο θαη ηεο
Δμσζηξέθεηαο , έρεη επεηεηαθφ ραξαθηήξα ηηκψληαο ηνλ
κεγαιχηεξν θαη παιαηφηεξν ζεζκφ φρη κφλν ζηελ πφιε
αιιά ζε φιε ηε ρψξα .
Όπσο ζεκεηψλεηαη ζε ζρεηηθή αλαθνίλσζε, ζα είλαη κία
δηνξγάλσζε - γηνξηή, κε κνλαδηθέο εθπιήμεηο ζηνπο
πνιινχο εθαηνληάδεο εθζέηεο θαη ηνπο εθαηνληάδεο
ρηιηάδεο επηζθέπηεο , εθπιήμεηο πνπ ζα αλαθνηλψλνληαη
ζηαδηαθά θξαηψληαο ην ελδηαθέξνλ φισλ ακείσην θαη
απηή ηελ ζρέζε 80 ρξφλσλ πάληα γνεηεπηηθή.
Με πεξηζζφηεξνπο απφ 255.000 επηζθέπηεο ζηελ
πξνεγνχκελε δηνξγάλσζε θαη απμεκέλν ηνλ εθζεζηαθφ
ρψξν θαηά 40% ζπγθξηηηθά κε ηελ 79ε ΓΔΘ, θηινδνμεί
θαη θέηνο απφ ηηο 05 έσο ηηο 13 επηεκβξίνπ λα γίλεη ην
απφιπην ζεκείν αλαθνξάο, αθφκα κεγαιχηεξε θαη πην
ειθπζηηθή.
Με απηά ηα δεδνκέλα ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην
Θεζζαινλίθεο, ζην πιαίζην ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ, απνθάζηζε θέηνο λα δηνξγαλψζεη
νκαδηθή ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ – κειψλ ηνπ ζηελ
ε
80 Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο.
Δηδηθφηεξα, ην ΒΔΘ ζα επηδνηήζεη πελήληα (50)
επηρεηξήζεηο – κέιε ηνπ.
Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ, ζα βξίζθνληαη ζην
πεξίπηεξν 13 κε ηδηαίηεξν stand θαη ζα ηχρνπλ, φρη κφλνλ
ηεο εθπησηηθήο ηηκήο, αιιά θαη ηεο επηδόηεζεο ηνπ
50% ελόο stand 12 ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ [πνπ ζα
δηαζέηεη ην βαζηθφ εμνπιηζκφ] απφ ην επηκειεηήξην .
Πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο
ησλ εηαηξηψλ πνπ ζα είλαη εθζέηεο ζην ΠΔΡΗΠΣΔΡΟ ΣΟΤ
ΒΔΘ, ζηελ νπνία ζα ηεξεζεί απζηεξά ε ζεηξά
πξνηεξαηόηεηαο, είλαη ε επηρείξεζε λα είλαη κέινο ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ θαη λα έρεη εμνθιήζεη θαη ηε ζπλδξνκή ηνπ
έηνπο 2015.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθαινχληαη νη
ελδηαθεξφκελνη λα επηθνηλσλνχλ κε ην Γξαθείν Γεκνζίσλ
ρέζεσλ ηνπ Β.Δ.Θ., ηειέθσλα επηθνηλσλίαο 2310
271708 email : public@veth.gov.gr

εκηλάξην εμαγσγώλ γηα ηα κέιε ηνπ ΒΔΘ
ηε δηελέξγεηα δσξεάλ εθαξκνζκέλσλ ζεκηλαξίσλ πξνρσξά ην
Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο (ΒΔΘ) ζε ζπλεξγαζία
κε ηε δηεζλή εηαηξία πκβνχισλ Αλάπηπμεο Manager’s office
(www.managersoffice.net).
Σα ζεκηλάξηα απεπζχλνληαη ζηα κέιε ηνπ ΒΔΘ, ην νπνίν ζην
πιαίζην ησλ δξάζεσλ ηνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα ζηαζεί αξσγφο
ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηνπο θφιπνπο ηνπ,
απνθάζηζε ηελ ελ ιφγσ δηνξγάλσζε. Ζ απιαία ησλ ζεκηλαξίσλ
ζα αλνίμεη ηε Γεπηέξα 29 Ηνπλίνπ, ζηηο 18.30., κε ζέκα:
«Ευαπμοσμένη ανάπτςξη σε ξένερ αγοπέρ – Εξαγωγέρ». Ζ
δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ ζα είλαη δίσξε θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ ΒΔΘ, Αξηζηνηέινπο 27, ζηνλ
ηέηαξην φξνθν.
Απφ ηε ζπλδηνξγαλψηξηα εηαηξία ζα παξνπζηαζηνχλ
εθαξκνζκέλεο δηαδηθαζίεο γηα άλνηγκα ζε μέλεο αγνξέο
(Δπξψπε , Αζία, Λαηηληθή Ακεξηθή, Ζλσκέλεο Πνιηηείεο
Ακεξηθήο). Σν άλνηγκα ζε μέλεο αγνξέο πξνυπνζέηεη ζηξαηεγηθή
θαη κεζνδεπκέλεο θηλήζεηο πξηλ ην ηειηθφ deal. ην πιαίζην απηφ
ζα αλαπηπρζνχλ φια ηα βήκαηα ηεο ζηξαηεγηθήο (pre sales,
sales,
ordering + cross selling).
Σν ΒΔΘ θαιεί φια ηα κέιε ηνπ λα ζπκκεηάζρνπλ εθδειψλνληαο
ην ελδηαθέξνλ ηνπο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην ηει. 2310241383, αξκφδηνο επηθνηλσλίαο θνο Γεψξγηνο Γειεράηζηνο, email: sme-industry@veth.gov.gr.

PRODUCT DESIGN SUMMER CAMP από ην Γηεζλέο
Παλεπηζηήκην Σεο Διιάδνο
Σν Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο δηνξγαλψλεη, ζην
πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
«MSc in Strategic Product Design”, γηα δεχηεξε ζπλερή ρξνληά
ην “Product Design Summer Camp 2015” ην νπνίν ζα
πξαγκαηνπνηεζεί απφ 29 Ηνπλίνπ κέρξη 09 Ηνπιίνπ 2015. Σν
Θεξηλφ ρνιείν απεπζχλεηαη ζε ζρεδηαζηέο αληηθεηκέλσλ,
βηνκεραληθνχο
ζρεδηαζηέο,
αξρηηέθηνλεο,
κεραληθνχο,
γξαθίζηεο, θαιιηηέρλεο, εθπαηδεπηηθνχο, επαγγεικαηίεο απφ
δεκηνπξγηθνχο ή βηνκεραληθνχο θιάδνπο. Γελ απαηηείηαη
πξνεγνχκελε γλψζε ινγηζκηθψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηνηερλίεο ηνπο
ζην ζρεδηαζκφ, ηελ ςεθηαθή απεηθφληζε, ηε ζρεδίαζε θαη ηελ
θαηαζθεπή ζπζθεπαζίαο, αιιά θαη ηε ρξήζε κεραλεκάησλ
φπσο 3D printers θαη laser cutters γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ
κε πςειέο πξνδηαγξαθέο. Σν Θεξηλφ ζρνιείν ζα έρεη δηάξθεηα
40 ψξεο θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Ζ
πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ελδηαθέξνληνο ιήγεη ηελ
Παξαζθεπή 26 Ηνπλίνπ 2015.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη εγγξαθέο: ηει 2310 807502,
email: lifelong@ihu.edu.gr

Ζκεξίδα κε Θέκα
Ζκέξα Πιεξνθόξεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο θαη
Δπηρεηξεκαηηθέο
Γξάζεηο Μεηαμύ Διιάδαο θαη Αδεξκπατηδάλ
Σo Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ ζε
ζπλεξγαζία κε ην Διιελν-Αδέξηθν Δκπνξηθφ θαη Οηθνλνκηθφ
Δπηκειεηήξην ζαο πξνζθαινχλ ζηελ Δλεκεξσηηθή Ζκεξίδα πνπ
δηνξγαλψλνπλ κε ζέκα «Ζκέξα Πιεξνθφξεζεο γηα ηηο
Οηθνλνκηθέο θαη Δπηρεηξεκαηηθέο Γξάζεηο κεηαμχ Διιάδαο θαη
Αδεξκπατηδάλ», πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σξίηε 30 Ηνπλίνπ
νο
2015 θαη ψξα 13:00 ζηελ Αίζνπζα Δξκήο ηνπ ΔΒΔΑ (6
φξνθνο ΔΒΔΑ, Αθαδεκίαο 7,Θεζζαινλίθε).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:ηει:2103382466 / 2103643304,
θαμ: 2103382378, email: excom@acci.gr

Γηνξγάλσζε εκηλαξίσλ Τγηεηλήο
θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ 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 29εο 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.

Παξάηαζε θνξνινγηθώλ δειώζεσλ
Δθδφζεθε ζηηο 25.6.2015 απφ ηελ αλαπιεξψηξηα
Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. Νάληηα Βαιαβάλε απφθαζε γηα
παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ θνξνινγηθψλ
δειψζεσλ ησλ Φπζηθψλ θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ.
Χο πξνο ηα Ννκηθά Πξόζσπα, ε ππνβνιή ησλ
θνξνινγηθψλ δειψζεσλ παξαηείλεηαη έσο ηελ 20ε
Ηνπιίνπ 2015. Χο πξνο ηα Φπζηθά Πξόζσπα, ε
ππνβνιή ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ παξαηείλεηαη
έσο ηελ 27ε Ηνπιίνπ 2015.
Δπηπιένλ κε ηξνπνινγία πνπ θαηαηέζεθε ζην
λνκνζρέδην «Μέηξα γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ ΑκεΑ, ηελ
απινπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Πηζηνπνίεζεο
Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.), ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
εηζθνξνδηαθπγήο θαη ζπλαθή αζθαιηζηηθά δεηήκαηα»,
νξίδεηαη φηη νη εκεξνκελίεο πιεξσκήο ησλ θφξσλ γηα ηα
Φπζηθά Πξφζσπα ζα παξακείλνπλ, ζχκθσλα θαη κε ηνλ
ΚΦΔ, νη 31ε Ηνπιίνπ 2015, 30ε επηεκβξίνπ 2015 θαη
30ε Ννεκβξίνπ 2015.
Με ηελ ίδηα ηξνπνινγία παξαηείλεηαη ε θαηάζεζε
ηξνπνπνηεηηθψλ δειψζεσλ Δ9 έσο ηελ 27ε Ηνπιίνπ
2015.

Ζκεξίδα κε Θέκα
Ζ Διιάδα θαη νη Βαιθάληνη Γείηνλέο ηεο – Δληζρύνληαο Σελ
Οηθνλνκηθή Γηάζηαζε ηεο Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο
Σo Πξφγξακκα ΝΑ Δπξψπεο ηνπ Διιεληθνχ Ηδξχκαηνο
Δπξσπατθήο θαη Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ),ε
Δπξσπατθή Δπηηξνπή (Γεληθή Γηεχζπλζε Γηεχξπλζεο) θαη ν
χλδεζκνο Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδνο - ΔΒΔ ζαο
πξνζθαινχλ ζηελ εκεξίδα κε ζέκα «Ζ Διιάδα θαη νη Βαιθάληνη
γείηνλέο ηεο - Δληζρχνληαο ηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηεο
δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο», πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ
Γεπηέξα 29 Ηνπλίνπ 2015 θαη ψξα 18:00 ζην Ξελνδνρείν
Electra Palace ζηελ Θεζζαινλίθε.
Πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ. Γειψζεηο ζπκκεηνρήο
έσο Παξαζθεπή 26 Ηνπλίνπ 2015
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
ηει:2107257124
/
2310535333, email: activities@eliamep.gr / info@seve.gr.

Ζκεξίδα ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ “SKILLSBALANCING” κε
Θέκα
Ο Κνηλσληθόο Γηάινγνο κέζσ ηεο Αλάπηπμεο
Γηαθνξεηηθώλ Μεραληζκώλ Γηαβνύιεπζεο θαη ηνπ
Καζνξηζκνύ ηξαηεγηθήο Γηα ηελ Τπνζηήξημε ηεο
Σνπηθήο Αγνξάο Δξγαζίαο ηε Γηαζπλνξηαθή Πεξηνρή
Σo Δπηκειεηήξην εξξψλ ζαο πξνζθαιεί ζηελ Δθδήισζε
Γηθηχσζεο κε ζέκα «Ο ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΓΗΑΛΟΓΟ ΜΔΧ ΣΖ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΧΝ
ΜΖΥΑΝΗΜΧΝ
ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΚΑΘΟΡΗΜΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΧΝ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ
ΓΗΑΤΝΟΡΗΑΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ» πνπ πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ “SKILLS BALANCING”, θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ
Σξίηε 30 Ηνπλίνπ 2015 θαη ψξα 17:00-21:00 ζηελ Αίζνπζα
εθδειψζεσλ ηνπ ΔΒΔΘ ζηελ Θεζζαινλίθε.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει:2310 566767.

5ε Γηεζλήο πλδηάζθεςε Κνηλσληνδξάκαηνο
Ζ 5ε Γηεζλήο πλδηάζθεςε Κνηλσληνδξάκαηνο πνπ ζα
γίλεη απφ 30/9 έσο 4/10 ζηελ Κσ, θαη ηελ δηνξγαλψλνπλ νη
εηαηξείεο
Διιεληθή Δηαηξεία Οκαδηθήο Αλάιπζεο &
Φπρνζεξαπείαο, ΔΔΟΑΦ θαη Διιεληθή Οκαδηθή Αλαιπηηθή
“Κνηλσλία”, ΔΟΑΚ.
Σν Κνηλσληφδξακα (Sociodrama) δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ
Dr. J.L. Moreno, παηέξα ηνπ Φπρνδξάκαηνο θαη ηεο
Κνηλσληνκεηξίαο. Πξφθεηηαη γηα κέζνδν πνπ βαζίδεηαη ζηελ
νκαδηθή εξγαζία θαη επηηξέπεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα
θαηαλνήζνπλ ηα δπλακηθά ηνπ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν
δνπλ θαη εξγάδνληαη, γηα λα αλαθαιχςνπλ ηξφπνπο
βειηίσζεο ησλ ζρέζεψλ ηνπο, έηζη ψζηε λα κεηαηξέςνπλ
απηφ ην πεξηβάιινλ ζ’ έλα δεκηνπξγηθφ θαη ζεηηθφ ρψξν
ζπλχπαξμεο.
Σν Κνηλσληφδξακα, φπσο θαη ην Φπρφδξακα, απνηεινχλ επί
κέξνπο νληφηεηεο ησλ παξεκβάζεσλ ησλ δηνξγαλσηξηψλ
εηαηξεηψλ
ζε νξγαληζκνχο, παξάιιεια κε Οκαδηθή
Αλάιπζε, Οξγαλσηηθή πκβνπιεπηηθή, Δηθαζηηθέο Σέρλεο,
Μνπζηθνζεξαπεία, Κνηλνηηθέο Γηαδηθαζίεο, θηι. Δίλαη
δπλαηφλ, έηζη, λα πξνζθεξζνχλ ζεκαληηθέο ππεξεζίεο κε
πξννπηηθή ηελ πεξαηηέξσ αλαπηπμηαθή πνξεία ησλ πάζεο
θχζεσο εηαηξεηψλ θαη επηρεηξήζεσλ.
Μέρξη ζηηγκήο ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ πλδηάζθεςε
απφ Απζηξαιία, Νέα Εειαλδία, Βξαδηιία, Αξγεληηλή, ΖΠΑ,
Μέζε Αλαηνιή θαη ζρεδφλ θάζε ρψξα ηεο Δπξψπεο. Σελ
πλδηάζθεςε ζα ζηεξίμνπλ, επίζεο, κε δηάθνξεο δξάζεηο νη
Γεκνηηθέο Αξρέο ηεο Κσ θαη ηεο Νηζχξνπ θαη γεληθφηεξα ησλ
Γσδεθαλήζσλ.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πλδηάζθεςε ζα βξείηε
ζην site www.sociodrama2015.com ,
κεηαθξαζκέλν ζε 8 γιψζζεο.

Παγθόζκην Κέληξν Δκπνξίνπ ζην YANJIAO - BEIJING
ηελ Κίλα
Ζ Δηαηξία Great - Trade Exhibitions and Exports Consulting
απεπζχλεη
πξφζθιεζε
ζε
έιιελεο
επηρεηξεκαηίεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε κφληκε έθζεζε ηνπ
παγθφζκηνπ θέληξνπ εκπνξίαο ηεο Κίλαο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει 210 7755080 / 210
7755046, email: info@greatexhibitions.gr

ν

1 Δπξώ-Κηλεδηθό πλέδξην
Πηζηνπνίεζεο θαη Σππνπνίεζεο Πξντόλησλ θαη
Τπεξεζηώλ
Σν Διιελνθηλεδηθφ Δπηκειεηήξην καο ελεκεξψλεη γηα ηελ
νπ
δηνξγάλσζε ηνπ 1 Δπξσ-Κηλεδηθνχ πλεδξίνπ
Πηζηνπνίεζεο θαη Σππνπνίεζεο Πξντόλησλ θαη
Τπεξεζηώλ, φπνπ ζα δηεμαρζεί ζην Ξελνδνρείν Μεγάιε
Βξεηαλία ζηελ Αζήλα ζηηο 8 Ηνπιίνπ 2015.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει +30 6955068030,
email: cgc.conceptevents@gmai.com

Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα γηα ην DIGITAL
MARKETING
Σν εμεηδηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα Digital
Marketing Crash Course δηνξγαλψλεη ην Κέληξν
Βηψζηκεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ΔΞΔΛΗΞΖ ηνπ νκίινπ ηεο
Σξάπεδαο Πεηξαηψο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Δκπνξηθφ θαη
Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, απφ ηηο 26
Ηνπλίνπ 2015 έσο ηηο 28 Ηνπιίνπ 2015. Σν Digital
Marketing Crash Course είλαη έλα εληαηηθφ θαη
αληαπνδνηηθφ ζε γλψζεηο εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα
ην digital marketing. Μέζα ζε 65 ψξεο εθπαίδεπζεο πνπ
ζπλδπάδνπλ δηδαζθαιία ζε αίζνπζα θαη e-learning,
αλαιχνληαη ε ζεσξία θαη νη πην ζχγρξνλεο ηερληθέο ηνπ
digital marketing. Με εηζεγεηέο 13 θνξπθαίνπο Έιιελεο
θαη μέλνπο επαγγεικαηίεο, ην ελ ιφγσ πξφγξακκα
θηινδνμεί λα πξνζθέξεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο, ψζηε νη
απφθνηηνη λα κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ θαη λα
αμηνινγήζνπλ digital marketing ζηξαηεγηθή θαη online
θακπάληεο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει 2310 370132, site:
www.ebeth.gr (πεδίν ζεκαληηθά ζέκαηα)

πλέδξην κε Θέκα
Πξννπηηθέο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο –
Πξνζνκνίσζε ηνπ Έηνπο 2040
Prospects oF Central Macedonia - Year 2040
Simulation
Σν
Δπηκειεηήξην
Ζκαζίαο
θαη
ην
Γίθηπν
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο Καηλνηνκίαο θαη Αλάπηπμεο καο
ελεκεξψλεη γηα ηελ δηνξγάλσζε ηνπ πλεδξίνπ κε ζέκα
«ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΣΟΤ ΔΣΟΤ 2040 - PROSPECTS OF
CENTRAL MACEDONIA - YEAR 2040 SIMULATION»,
φπνπ ζα δηεμαρζεί ζηηο 27-28 Ηνπλίνπ 2015 θαη ψξα
18:00 & 09:30 ζην Δπηκειεηήξην Ζκαζίαο θαη ζην
μελνδνρείν ΑΗΓΔ ΜΔΛΑΘΡΟΝ αληίζηνηρα.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 23310 24734

Δθζέζεηο ζην Κόζκν
All4Home
Πόιε : Βξπμέιιεο, Βέιγην
Ζκεξνκελία: 23 - 26 Απγνχζηνπ 2015
Δθζέκαηα: Δζσηεξηθή δηαθφζκεζε θαη κφδα
Πιεξνθνξίεο: ηει: +3232965917, θαμ: +3232965918,
email: info@claever.be ,site: http://all4home-fair.be

Εεηήζεηο πλεξγαζίαο
Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ καο
ελεκεξψλεη γηα ηηο παξαθάησ δεηήζεηο ζπλεξγαζίαο:
ΔΛΛΑΓΑ
RUBENS AVGERS COSMETICS
Γ/ΝΖ: KOLOKOTRONI 26 19400 KOROPI
ΣΖΛ: (+30) 210 9656102 FAX: (+30) 210 9656102 e-mail:
rubenscosmetics@gmai.com website:

www.rubenscosmetics.com
ΖΜ/ΝΗΑ ΔΠΗΣΟΛΖ: 18-05-2015 ΑΡ.ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ:
Β.7239
ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΧΝ ΔΝΓΗΑΦΔΡΔΣΑΗ
ΓΗΑ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΓΗΑΝΟΜΔΗ ΣΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ
ΣΖ
ΑΡ-ΚΑ ΑΦΟΗ ΜΠΑΣΑΝΗΑΝ
Γ/ΝΖ: ΒΗΠΔ ΚΟΡΧΠΗΟΤ ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΧΠΗ
ΣΖΛ: (+30) 210 6620046/066/023/007 FAX: (+30) 210
6620092 e-mail: arkasae@otenet.gr website:

www.batanian.gr
ΖΜ/ΝΗΑ ΔΠΗΣΟΛΖ: 19-05-2015 ΑΡ.ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ:
Β.7344
ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΛΛΑΝΣΗΚΧΝ ΔΝΓΗΑΦΔΡΔΣΑΗ
ΓΗΑ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΔ ΣΡΟΦΗΜΧΝ
ΑΘΑΝΑΗΟ ΚΑΡΑΚΗΣΟ
Γ/ΝΖ: ΜΟΛΔΝΣΚΤ 13 41222 ΛΑΡΗΑ
ΣΖΛ: (+30) 2410 612140 ΚΗΝ: (+30) 6942425472 e-mail:

karoysos@otenet.gr
ΖΜ/ΝΗΑ ΔΠΗΣΟΛΖ: 25-05-2015 ΑΡ.ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ:
Β.7686
Ο ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟ ΔΗΝΑΗ ΚΑΣΟΥΟ ΠΑΣΔΝΣΑ
(ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΒΗ) ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟΤ
ΠΛΑΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΗΜΟΤ ΤΛΛΟΓΖ ΔΛΑΗΟΚΑΡΠΧΝ,
ΥΧΡΗ ΠΑΗΜΟ ΦΤΛΛΧΝ Ζ ΚΛΧΝΑΡΗΧΝ
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΓΗΑ ΑΣΔΒΔ
Γ/ΝΖ: ΓΑΝΖΛΟΤ ΤΝΣΤΥΑΚΖ 1 ΜΔΑΜΠΔΛΗΔ
ΖΡΑΚΛΔΗΟ 71409 ΚΡΖΣΖ
ΣΖΛ: (+30) 28210 283707 / 343686 / 6932269426 FAX:
(+30) 28210 341090 e-mail: katsido@gmail.com
ΖΜ/ΝΗΑ ΔΠΗΣΟΛΖ: 26-05-2015 ΑΡ.ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ:
Β.7842
ΔΝΓΗΑΦΔΡΔΣΑΗ ΝΑ ΤΝΔΡΓΑΘΔΗ ΜΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ
ΣΡΟΦΗΜΧΝ (ΚΤΡΗΧ ΚΡΖΡΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ, ΟΠΧ
ΔΛΗΔ ΚΑΗ ΡΑΚΗ) ΜΔ ΚΟΠΟ ΣΖΝ ΔΞΑΓΧΓΖ ΣΟΤ ΣΟ
ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ
ΡΟΤΜΑΝΗΑ
SELGROS - CASH & CARRY
Γ/ΝΖ: CALEA BUCURESTI NR 231 RO-500299
BRASOV
ΣΖΛ: (+40) 268307312-314 FAX: (+40) 372652002 e-mail:
alexandru.vlad@selgros.ro website: www.selgros.ro
ΖΜ/ΝΗΑ ΔΠΗΣΟΛΖ: 06-05-2015 ΑΡ.ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ:
Β.6548
ΑΛΤΗΓΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΔΝΓΗΑΦΔΡΔΣΑΗ
ΝΑ ΠΡΟΜΖΘΔΤΘΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ
ΠΡΟΗΟΝΣΑ

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΒΔΛΓΗΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Βέιγην, απέζηεηιε ηελ Δηήζηα
Έθζεζε γηα ηε Βέιγηθε Οηθνλνκία θαη ηηο Γηκεξείο Οηθνλνκηθέο
θαη Δκπνξηθέο ρέζεηο Διιάδνο - Βειγίνπ ην 2014.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηηο Βξπμέιιεο (www.agora.mfa.gr/be58 ), email: ecocombrussels@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘwww.veth.gov.gr
ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσληνπ Γεληθνχ
Πξνμελείνπ ηεο Διιάδαο ζην Νηχζζειληνξθ , απέζηεηιε
ελεκεξσηηθφ γηα ηελ εμέιημε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ηξνθίκσλ
πνηψλ πξνο Γεξκαλία θαη Βφξεηα Ρελαλία Βεζηθαιία ην έηνο
2014.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζην Νηχζζειληνξθ (www.agora.mfa.gr/de128 )
email:ecocom-dusseldorf@mfa.grή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ΒΔΘwww.veth.gov.gr
ΠΟΛΩΝΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Βαξζνβία, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ
δειηίν Πνισλίαο γηα ηνπο θιάδνπο γεσξγηθήο παξαγσγήο,
ηξνθίκσλ & ιηαληθψλ πσιήζεσλ Αξηζκφο 7 (14-26/5/2015).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηε Βαξζνβία (www.agora.mfa.gr/pl101 ),email: ecocomwarsaw@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘwww.veth.gov.gr .
ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Ληζζαβψλα, απέζηεηιε ηελ εηήζηα
έθζεζε ηνπ Γξαθείνπ γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Πνξηνγαιίαο θαη ηηο
δηκεξείο νηθνλνκηθέο-εκπνξηθέο ζρέζεηο Διιάδνο-Πνξηνγαιίαο
θαηά ην έηνο 2014.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηε Ληζζαβψλα (www.agora.mfa.gr/pt102), email: ecocomlisbon@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr
ΛΟΒΔΝΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Ληνπκπιηάλα,
απέζηεηιε
ελεκεξσηηθφ γηα ηε Γηαρξνληθή Δμέιημε Διιεληθψλ Δμαγσγψλ
ζηε ινβελία, 2000-2014 θαη ηελ θάιπςε Δηζαγσγψλ απφ
Δμαγσγέο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηε Ληνπκπιηάλα ( www.agora.mfa.gr/si108 ) ,
Email:grecom.slovenia@siol.netή
ηελ
ηζηνζειίδα
ηνπ
ΒΔΘwww.veth.gov.gr .
ΣΕΔΝΣΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Σδέληα, απέζηεηιε ηελ Δηήζηα
Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηνπ 2014 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:ecocomjeddah@mfa.grή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα
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02/07/2015 ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΚΠΟΗΖΖ ΠΑΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΑΥΡΖΣΟΤ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΟΤ ΜΖ
ΣΡΟΥΑΗΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΟΔ ΣΖΛ.2105297229
02/07/2015 ΓΖΜΟΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΟΗΟΣΗΚΖ
ΑΠΟΣΗΜΖΖ, ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ, ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ
ΣΧΝ ΓΡΑΔΧΝ «ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ
ΣΧΝ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΑΚΣΧΝ Δ ΘΑΛΑΗΔ
ΠΔΡΗΟΥΔ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΗΖ ΣΟΤ»ΣΖΛ. 2313317546
02/07/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΠΑΡΑΚΔΝΣΖΖ ΣΖ ΦΛΔΒΑ ΚΑΗ
ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ ΑΗΜΑΣΟ ΣΖΛ. 2310381080
02/07/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΡΓΑΝΧΝ ΜΔΣΡΖΣΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΖΛ.2313318471
02/07/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΜΑΣΗΜΟΤ,ΤΦΑΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΤΝΑΦΧΝ ΤΛΗΚΧΝ (7.000
ΜΠΛΔ ΜΠΔΡΔΓΔ) ΣΖΛ.2310 576275
03/07/2015 ΑΝΟΗΥΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ
- ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΟΤ ΔΓΡΔΤΟΤΝ ΣΖΝ ΠΟΛΖ ΣΖ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - ΛΑΓΚΑΓΑ - ΑΖΡΟΤ ΣΖΛ 2310025278
03/07/2015 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ –
ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖΛ.2310025278
03/07/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΑΚΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑΣΖΝΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ,ΔΤΠΡΔΠΗΜΟΤ,ΛΟΗΠΧΝ
ΔΗΓΧΝ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ
ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, ΣΧΝ
ΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
ΣΖΛ.2313317757
03/07/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΑΓΓΔΗΟΠΛΑΣΗΚΖ ΣΖΛ.2310 381080
03/07/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΝ ΜΔΣΑΓΓΗΖ ΚΑΗ ΔΓΥΤΖ
ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΔΠΣΑ ΜΖΝΧΝ ΣΖΛ.2695360606
06/07/2015 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ
ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ –ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΧΝ ΤΠΟΜΟΝΑΓΧΝ ΣΡ.ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ ΣΧΝ Ν.ΚΑΒΑΛΑ-ΓΡΑΜΑ ΚΑΗ
ΣΟΤ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟΤ ΠΡΑΣΖΡΗΟΤ ΓΡΑΜΑ ΣΖΛ.2510 461241-40
06/07/2015 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ
(ΑΝΑΛΧΗΜΑ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΑ ΤΛΗΚΑ) ΣΖΛ.210 3483215
06/07/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΚΔΤΧΝ ΟΞΤΓΟΝΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΖΘΖΖ
ΣΖΑΝΑΠΝΟΖ ΣΖΛ 2310 381080
06/07/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΔΦΑΝΗΑΗΧΝ ΔΝΓΟΠΡΟΘΔΔΧΝ ΣΖΛ.2310 381080

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ
ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
652 ΠΡΟΚΔΥΧΡΖΜΔΝΖ ΑΠΟΘΖΚΖ
ΤΛΗΚΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ
ΣΡΑΣΟΠΔΓΟ «ΝΣΑΛΗΠΖ»

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΧΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΧΝ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

424 ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
"ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ"
ΥΥ ΣΔΘΧΡΑΚΗΜΔΝΖ ΜΔΡΑΡΥΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ "ΘΖΔΑ"
424 ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
424 ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

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.

