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ΒΔΘ: Ππμίδα γηα ηελ νηθνλνκία ε εζληθή ζπλεξγαζία
Σελ ψξα πνπ θνξπθψλνληαη νη πνιηηηθνί δηαμηθηζκνί ελφςεη ηεο
ε
εθινγηθήο αλακέηξεζεο ηεο 20 ο επηεκβξίνπ, ην επηρεηξείλ
εμαθνινπζεί λα βηψλεη ηελ νηθνλνκηθή αζθπμία θαη λα αγσληά
γηα ηελ επφκελε εκέξα. Δλδεηθηηθά ηνπ ηη ζπκβαίλεη, απφ ηελ
αξρή ηνπ ρξφλνπ κέρξη θαη ζήκεξα,
ζην κηθξνκεζαίν
επηρεηξεκαηηθφ θφζκν είλαη ηα ζηνηρεία ησλ εγγξαθψλ –
δηαγξαθψλ, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ην κεηξψν ηνπ
Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο θαη αθνξνχλ ην
δηάζηεκα απφ 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη θαη ηηο 17 επηεκβξίνπ ηνπ
ηξέρνληνο έηνπο.
Μέζα ζε δηάζηεκα ελλέα κελψλ κφιηο 200 επηρεηξήζεηο
απνθάζηζαλ λα εληαρζνχλ ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ζηίβν, ελψ
πιένλ ησλ ηεηξαπιάζησλ επηρεηξήζεσλ - 875 επηρεηξήζεηο νδεγήζεθαλ ζε αλαζηνιή εξγαζηψλ.
Ζ έλαξμε ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη κεησκέλε θαηά 32% έλαληη
ηεο αληίζηνηρεο πεξζηλήο πεξηφδνπ (πέξπζη εγξάθεζαλ 295
επηρεηξήζεηο), ελψ νη δηαγξαθέο ήηαλ κεησκέλεο θαηά 16%
(δηεγξάθεζαλ 1.042 επηρεηξήζεηο).
«Ζ αλαζρεηηθή ηάζε ζηηο δηαγξαθέο, πνπ εμαθνινπζνχλ λα
είλαη πνιιέο, δελ απνηειεί θάπνηα αηζηφδνμε είδεζε, άιισζηε
ην ηζνδχγην εγγξαθψλ - δηαγξαθψλ ρξφλν κε ην ρξφλν γίλεηαη
νινέλα θαη πην αξλεηηθφ. Δπηπιένλ δελ είλαη αθφκε εκθαλή ηα
απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ ην επφκελν δηάζηεκα απφ
ηνπο ειέγρνπο θεθαιαίσλ πνπ απνηεινχλ αγθάζη γηα ην
επηρεηξείλ» ζρνιηάδεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ, Παλαγηψηεο
Παπαδφπνπινο ππνγξακκίδνληαο φηη ε θαηάζηαζε ηφζν γηα
ηελ νηθνλνκία, φζν θαη γηα ηελ θνηλσλία είλαη νξηαθή.
«Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα αληηιεθζνχκε φινη ηελ
θξηζηκφηεηα ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε ρψξα. ην πιαίζην απηφ
απνηειεί κνλφδξνκν ηα θηινεπξσπατθά θφκκαηα, παξά ηηο
φπνηεο δηαθνξέο ηνπο, λα ζπλελλνεζνχλ θαη λα ζπλεξγαζηνχλ
ζε βάζνο ηεηξαεηίαο. Ζ ρψξα πξέπεη λα θπβεξλεζεί, πξέπεη λα
γπξίζεη ζειίδα, λα δεη ην κέιινλ θαηάκαηα θαη φρη θνβηζκέλε
γηα ην ηη ηελ πεξηκέλεη» αλαθέξεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ
επηζεκαίλνληαο φηη «δελ είλαη κία απιή πξνηξνπή, ή κία
ειπίδα είλαη απηφ πνπ απαηηεί ε ζνβαξφηεηα ησλ εκεξψλ πνπ
δηαλχνπκε. Ζ πξνζπάζεηα απηή απαηηεί κηα ηζρπξή, ζηαζεξή
θπβέξλεζε, ηα κέιε ηεο νπνίαο δελ ζα βάδνπλ „ηξηθινπνδηέο‟
ην έλα ζην άιιν θαη δελ ζα δεκηνπξγνχλ αλαζθάιεηα ζηνλ
Έιιελα πνιίηε, ζηνλ Έιιελα επηρεηξεκαηία, ζηνλ Έιιελα
θαηαζέηε, ή ζηνλ επελδπηή, πνπ δελ ζα πξνθαινχλ εληάζεηο κε
ηνπο Δπξσπαίνπο εηαίξνπο κφλν θαη κφλν κέζα απφ ηε
δηάζεζε γηα αληηπαξαζέζεηο». ηελ πξνζπάζεηα ηεο γηα ηελ
είζνδν ηεο ρψξαο ζε λέα ηξνρηά, ε θπβέξλεζε πνπ ζα
πξνθχςεη απφ ηηο επηθείκελεο εθινγέο, ζα πξέπεη λα ζηεξηρηεί
ζην παξαθάησ ηξίπηπρν:
-Οξηζηηθή απνκάθξπλζε ηνπ θηλδχλνπ εμφδνπ απφ ην επξψ.
Παξά ηελ εμνκάιπλζε πνπ επήιζε κε ηε ζπκθσλία ηνπ
Απγνχζηνπ, ε ειιεληθή νηθνλνκία παξακέλεη εχζξαπζηε θαη νη
θχθινη πνπ επηδηψθνπλ λα δνπλ ηελ Διιάδα εθηφο επξσδψλεο
δελ έρνπλ ζηακαηήζεη λα εμπθαίλνπλ ζρέδηα.
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-Δμεχξεζε ελαιιαθηηθψλ κέηξσλ κε ηζνδχλακν
δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα
πεξηνξηζηνχλ ηα θνξνινγηθά κέηξα ζε βάξνο ηνπ ηδησηηθνχ
ηνκέα θαη ζα απνηξαπεί ε θαηαβαξάζξσζε ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο.
-Δπηηάρπλζε θαη νινθιήξσζε κηαο ζεηξάο κεηαξξπζκίζεσλ,
πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ αλάθακςε θαη θπξίσο ηνλ
παξαγσγηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
«Απηή ζα πξέπεη λα είλαη ε δηθή καο ζπκθσλία. Απνθάζεηο θαη
δξάζεηο κε πξίζκα ηελ επεκεξία ηεο ρψξαο, θάησ απφ ηνλ
θνηλφ εζληθφ ζηφρν ηεο παξακνλήο θαη ηεο αλάθακςεο ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο εληφο ηνπ επξψ» θαηαιήγεη ν θ.
Παπαδφπνπινο.

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.

Γξακκή Τπνζηήξημεο ηνπ Δ.Σ.Δ.Δ. ζε Δπαγγεικαηίεο

1o πλέδξην Διιεληθνύ Ηαηξηθνύ Σνπξηζκνύ
“Discover Medical Tourism in Greece – Growth and
Perspecηives”
Σν Greek Medical Tourism Council – EL.I.TOUR (πκβνχιην
Διιεληθνχ Ηαηξηθνχ Σνπξηζκνχ) καο ελεκεξψλεη γηα ηελ
νπ
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 1 πλεδξίνπ Διιεληθνχ Ηαηξηθνχ
Σνπξηζκνχ “Discover medical tourism in Greece – Grow th
and Perspectives” πνπ ζα ιάβεη ρψξα απφ 22 έσο 23
Οθησβξίνπ 2015, ζηελ Αίγιε Εαππείνπ, ζηελ Αζήλα.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηζθεθηείηε ηελ
επίζεκε ηζηνζειίδα: www.elitour.org/conference2015 ή λα
επηθνηλσλήζεηε θαηεπζείαλ κε ηελ PCO Goldair Congress
θαη ζην e-mail: info-c2015@elitour.org.

ε

2 Φαξκαθεπηηθή ύλνδνο Τγείαο, Σερλνινγίαο &
Φαξκαθεπηηθήο

ε

Ζ Euroconvention Global καο ελεκεξψλεη γηα ηελ 2
Φαξκαθεπηηθή
ύλνδν
Τγείαο,
Σερλνινγίαο
&

Με αθνξκή πιεξνθνξίεο πνπ είδαλ ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο
θαη αθνξνχλ ζε Έιιελεο επαγγεικαηίεο (ειεπζέξνπο
επαγγεικαηίεο, επηρεηξήζεηο θιπ) νη νπνίνη έπεζαλ ζχκαηα
εμαπάηεζεο θπθιψκαηνο πνπ ππνζρφηαλ δάλεηα απφ
ηνπξθηθέο ηξάπεδεο, ην Γ.. ηνπ Διιελνηνπξθηθνχ Δκπνξηθνχ
Δπηκειεηεξίνπ ζπλεδξίαζε εθηάθησο ην άββαην 12/9
πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη ηηο δπλαηφηεηεο παξνρήο βνήζεηαο
θαη ππνζηήξημεο φζσλ ην επηζπκνχλ.
Απνθάζηζε ζε ζπλεξγαζία κε ηα αληίζηνηρα Σνπξθηθά
Δκπνξηθά Δπηκειεηήξηα, νη ππεξεζίεο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ
(πκβνπιεπηηθή επηρεηξήζεσλ, Ννκηθή θιπ) ήδε απφ Γεπηέξα
14/09/2015 λα παξέρνπλ δσξεάλ ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο
ζε φζνπο ην επηζπκνχλ, αλεμαξηήησο ηνπ εάλ είλαη κέιε ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ, ή φρη.
Σα αηηήκαηα ζπλδξνκήο, ζα δηαβηβάδνληαη θαη πξνο ηελ
ηνπξθηθή πιεπξά φπνπ ηα Δπηκειεηήξηα ζα παξίζηαληαη σο
πνιηηηθψο ελάγνληεο ππέξ ησλ εμαπαηεζέλησλ.
ην πιαίζην απηφ, νη Πξφεδξνη ησλ α) Διιελνηνπξθηθνχ
Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ θαη β) Σνχξθηθσλ επηκειεηεξίσλ
βξίζθνληαη ζε επηθνηλσλία κε ηηο Αξρέο ησλ ρσξψλ ηνπο
πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηελ πνξεία ησλ εξεπλψλ, ην
εχξνο ηεο απάηεο, θαζψο θαη πηζαλνχο ηξφπνπο
αληηκεηψπηζεο ηνπ ζνβαξνχ απηνχ δεηήκαηνο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει:2117000264-7, θαμ:
2110127466, email: info@etee.gr , fairs@etee.gr

Φαξκαθεπηηθήο, πνπ ζα γίλεη ζηελ Αηζηνπία , ζηηο 29-30
επηεκβξίνπ 2015.
Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Πξνύζα ηεο Σνπξθίαο
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο : ηει: +3226621612.

.
12 Γηεζλήο πλδηάζθεςε Σππνπνίεζεο,
Πξνηππνπνίεζεο θαη Πνηόηεηαο

ε

Ζ ENEPROT καο ελεκεξψλεη γηα ηελ 12 Γηεζλή
πλδηάζθεςε Σππνπνίεζεο, Πξνηππνπνίεζεο θαη
Πνηόηεηαο, πνπ ζα γίλεη ζην Kocaeli ηεο Σνπξθίαο , ζηηο 22
– 24 Οθησβξίνπ 2015.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο :e-mail : protypation@auth.gr

/info@eneprot.gr , site: www.eneprot.gr

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία
κε ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή
απνζηνιή ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο κε ζέκα Jewelry Show,
41th Istanbul International Jewellery, Watch & Equipment
ε
Fair ( 41 Γηεζλήο Έθζεζε Κνζκεκάησλ, Ρνινγηώλ θαη
Δμνπιηζκνύ) ζηηο 15 έσο 18 Οθησβξίνπ 2015 ζηηο
εγθαηαζηάζεηο Istanbul Fair Center (CNREXPO) ζηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε, Σνπξθία.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 211 7000264-7,
θαμ: 2117409283, e-mail : info@etee.gr , fairs@etee.gr ,
website :www.etee.gr

Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε
ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή
απνζηνιή ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο κε ζέκα Bursa
th
Agriculture, International 13 Agriculture, Seed Raising,
ε
Sapling and Dairy Industry Fair ( 13 Γηεζλήο Έθζεζε
Αγξνηηθώλ Πξντόλησλ - πόξνη - Γαιαθηνθνκηθώλ
πξντόλησλ θιπ ) ζηηο 13 έσο 17 Οθησβξίνπ 2015 θαη ηεο
έθζεζεο κε ζέκα Bursa Stock breeding and Equipment Fair,
ε
International 8thS tock breeding and Equipment Fair ( 8
Γηεζλήο Έθζεζε Κηελνηξνθίαο θαη Μεραλεκάησλ ) ζηηο 14
έσο 18 Οθησβξίνπ 2015, ζηηο εγθαηαζηάζεηο Tuyap Bursa
International Fair and Congress Center ζηελ Πξνύζα,
Σνπξθία.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 211 7000264-7, θαμ:
2117409283, e-mail : info@etee.gr , fairs@etee.gr ,
website:www.etee.gr

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
st

1 ART THESSALONIKI - INTERNATIONAL ART FAIR
Πφιε : ΓΔΘ- HELEXPO, Θεζζαινλίθε
Ζκεξνκελία : 29 Οθησβξίνπ - 01 Ννεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα : εθζέκαηα ζχγρξνλεο ηέρλεο
Πιεξνθνξίεο: site :http://art-thessaloniki.gr/EL/
ε

30 ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΚΟΜΖΜΑΣΟ, ΩΡΟΛΟΓΗΩΝ,
ΠΟΛΤΣΗΜΩΝ ΛΗΘΩΝ, ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
Πφιε : ΓΔΘ- HELEXPO, Θεζζαινλίθε
Ζκεξνκελία : 31 Οθησβξίνπ – 02 Ννεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα : Κνζκήκαηα, Ωξνιφγηα, Πνιχηηκνη Λίζνη,
πζθεπαζίεο, Μεραλήκαηα, Δμνπιηζκφο
Πιεξνθνξίεο: ηει:2310291162, θαμ: 2310291553, site
:http://kosmima.helexpo.gr/kosmima/

Δθζέζεηο ζην Δμσηεξηθό

Γηεζλείο Γηαγσληζκνί
ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ

PORTOJOIA
Υώξα: Πφξην, Πνξηνγαιία
Ζκεξνκελία: 24-27 επηεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: θφζκεκα, ξνιφτ
Πιεξνθνξίεο: ηει : +351919994121,
email:amelia.monteiro@exponor.pt ,
site:http://www.portojoia.exponor.pt/apex/f?p=109:1:
SALON GOURMET SELECTION
Πόιε : Παξίζη, Γαιιία
Ζκεξνκελία: 27–28 επηεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: ηξφθηκα , πνηά
Πιεξνθνξίεο: site: www.en.salon-gourmet-selection.com
BIOXPOVITASANA
Πόιε : Βξπμέιιεο, Βέιγην
Ζκεξνκελία: 27 - 28 επηεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: πγεία θαη θξνληίδα, ηξφθηκα, ηαηξηθφο εμνπιηζκφο
Πιεξνθνξίεο: site: www.vitasanaexpo.org
Food specialiteiten
Πόιε : Houten, Οιιαλδία
Ζκεξνκελία: 29-30 επηεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: ηξφθηκα
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.vakbeursfoodspecialiteiten.nl
LABEL EXPO EUROPE 2015
Πόιε : Βξπμέιιεο, Βέιγην
Ζκεξνκελία: 29 επηεκβξίνπ 2015 – 2 Οθησβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: εηηθέηα, δηαθφζκεζε πξντφλησλ , εθηχπσζε web
Πιεξνθνξίεο: site: www.labelexpo-europe.com
MARMOMACC
Πόιε : Βεξφλα, Ηηαιία
Ζκεξνκελία: 30 επηεκβξίνπ 2015 – 3 Οθησβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: κάξκαξα, ιίζνη, θαη ηερλνινγία επεμεξγαζίαο
ηνπο
Πιεξνθνξίεο: ηει:210 3254642, email: info@ektheseis.net,
site: www.ektheseis.net
COSMETICS BEAUTY HAIR
Πόιε : Βνπθνπξέζηη, Ρνπκαλία
Ζκεξνκελία: 1 - 4 Οθησβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: εμνπιηζκφο νκνξθηάο, πεξηπνίεζεο ζψκαηνο θαη
εηδψλ θνκκσηηθήο
Πιεξνθνξίεο: www.expocosmetics.ro
MODEXPO
Πόιε : Βνπθνπξέζηη, Ρνπκαλία
Ζκεξνκελία: 1 - 4 Οθησβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: πθάζκαηα, έηνηκα ελδχκαηα, δεξκάηηλα, γνχλεο,
ππνδήκαηα θαη δεξκάηηλα ππνδήκαηα θαη αμεζνπάξ
Πιεξνθνξίεο: www.modexpo.ro
th

27 INTERNATIONAL BURSA BUILDING & LIFE FAIR
AND CONGRESS
Πόιε : Πξνχζα , Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 1 - 4 Οθησβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: δνκηθά πιηθά
Πιεξνθνξίεο: ηει: +902244535600, θαμ: +902244535601,
email: sekreterya@bursamimar.org.tr site:
www.bursamimar.org.tr
11th INTERNATIONAL LED SYSTEMS, TECHNOLOGIES,
APPLICATIONS & LED LIGHTING EXHIBITION
Πόιε : Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 1 - 4 Οθησβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: ζπζηήκαηα - εμνπιηζκφο - εθαξκνγέο θσηηζκνχ
LED
Πιεξνθνξίεο: site: www.ledfuari.com/en

Σo Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε φθηα
απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν κε πξνθεξχμεηο θξαηηθψλ
δηαγσληζκψλ πνπ αθνξνχλ:
1.Πξνκήζεηα θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ (ζε 2 παξηίδεο)
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 20/10/2015 , 16.00
Πιεξνθνξίεο: ηει: +359 68603370, θαμ: +359 68603371,
email: mbal_lovech@abv.bg ,
site: www.mbal-lovech.com
Γιψζζα πνπ κπνξεί λα ζπληαρζνχλ νη πξνζθνξέο ή νη
αηηήζεηο ζπκκεηνρήο: κφλν βνπιγαξηθά.
2.Απνθαηάζηαζε δηθηχνπ χδξεπζεο – έξγν
ζπγρξεκαηνδνηνχκελν κε θνλδχιηα ηεο ΔΔ
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 19/10/2015 . 17.30
Πιεξνθνξίεο: ηει: +35952820837, fax: +35952820846,
email: op@varna.bg , site:www.varna.bg.
Γιψζζα πνπ κπνξεί λα ζπληαρζνχλ νη πξνζθνξέο ή νη
αηηήζεηο ζπκκεηνρήο κφλν βνπιγαξηθά.
3.Πξνκήζεηα θαισδίσλ κε αγσγνχο αινπκηλίνπ γηα ππφγεηα
εγθαηάζηαζε
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 2/11/2015 , 16.00
Πιεξνθνξίεο: ηει: +359 28988923, fax: +359 28272171 , site:
www.cez-rp.bg/bg/home/html
Γιψζζα πνπ κπνξεί λα ζπληαρζνχλ νη πξνζθνξέο ή νη
αηηήζεηο ζπκκεηνρήο κφλν βνπιγαξηθά.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε
κε ην Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηε φθηα ηει.: (+3592)
9447959-9447790, , ζηελ ηζηνζειίδα
www.agora.mfa.gr/bg60 θαη ζην email: ecocom-sofia@mfa.gr

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
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 11
(19/8 - 2/9/2015).
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 ΒΔΘ www.veth.gov.gr .
ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Ληζζαβψλα, απέζηεηιε ην
ελεκεξσηηθφ δειηίν Οηθνλνκηθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ
εηδήζεσλ ηεο Πνξηνγαιίαο , γηα ηνλ κήλα Αχγνπζην 2015.
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.grή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr .
ΣΕΔΝΣΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Σδέληα, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ
δειηίν ζρεηηθά κε «Δμαγσγέο πξντφλησλ θξέαηνο, αιιαληηθά
θαη άιια είδε, ζηελ αγνξά ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο».
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
ΟΤΚΡΑΝΗΑ
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22/09/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΔΥΝΖΣΩΝ ΑΡΘΡΩΔΩΝ ΣΖΛ.2310381080
22/09/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΡΘΟΠΔΓΗΚΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΣΖΛ.2310381080
23/09/2015 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΔΡΟΤ ΦΤΣΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΛΗΠΑΜAΣΩΝ ΚΑΗ
ΒΔΛΣΗΩΣΗΚΩΝ ΔΓΑΦΟΤ ΣΖΛ.2313318369
23/09/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΚΖΠΟΤ ΚΑΗ ΥΛΟΟΚΟΠΣΗΚΩΝ ΣΡΑΚΣΔΡ
ΣΖΛ.2313318391
23/09/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΣΖΛ.2695360606
23/09/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜEΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΔΦΡΩΝ
ΣΖΛ.2310381080
23/09/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΚΔΤΩΝ ΚΑΣΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΡΦΗΩΝ ΚΑΗ ΠΛΑΚΩΝ
ΣΖΛ.2310381080
24/09/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟΤ ΛΔΗΕΔΡ
ΣΖΛ.2310381080
24/09/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΟΤΡΟΛΟΓΗΚΩΝ
ΔΡΔΤΝΩΝ ΣΖΛ.2310381080
28/09/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΗ ΔΡΓΑΗΔ
ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
ΗΝΣΡΗΒΑΝΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΖΛ.2313317354
29/09/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ Δ
ΔΡΓΟΛΑΒΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ 424
ΓΝΔ ΣΖΛ.2310381080
30/09/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ ΣΖΛ.2695360606
30/09/2015
ΠΡΟΥΔΗΡΟ
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ
ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ
ΔΤΠΡΔΠΗΜΟΤ ΛΟΗΠΩΝ ΔΗΓΩΝ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ
ΣΖΛ.2313317711
01/10/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΔΗΓΩΝ ΑΡΣΟΣΡΟΦΟΓΟΗΑ
ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΚΡΑΣΖΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΑ ΣΟΤ
ΜΖΝΔ ΝΟΔΜΒΡΗΟ – ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2015 ΣΖΛ.2310754410
5/10/2015 ΑΝΟΗΥΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΟΤ BLADE ΣΖΛ.2108705013
05/10/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΝΑΘΔΖ ΔΡΓΑΗΩΝ
ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΔΤΟΜΟΤ
ΣΖΛ.2313302136/2313302102/2313302151/2313302169
05/10/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ ΑΝΔΓΔΡΖ ΓΗΩΡΟΦΖ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ
ΖΛΗΚΗΩΜΔΝΩΝ
ΜΔ
ΤΠΟΓΔΗΟΤ
ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΤ
ΥΩΡΟΤ
ΣΖΛ.2313302136

424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ε

ΓΗΟΗΚΖΖ 6 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ – ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩ –
ΖΠΔΗΡΟΤ & ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΑ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ

424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ

424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ

424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ

ΓΔΝΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
«ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ»
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΕΑΚΤΝΘΟΤ

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΚΡΑΣΖΖ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ
ΓΖΜΟ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΔΤΟΜΟΤ

ΓΖΜΟ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ – ΔΤΟΜΟΤ

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.

