Φεβξνπάξηνο 2015

BEΘ: Βξάβεπζε επηρεηξήζεωλ πνπ μερώξηζαλ ην 2014
Μία
βξαδηά,
αθηεξσκέλε
ζηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα,
δηνξγαλψλεη ηελ Παξαζθεπή 6 Φεβξνπαξίνπ, ην Βηνηερληθφ
Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, βάδνληαο ηα ζεκέιηα γηα έλαλ
θαηλνχξγην ζεζκφ, γηα ηα ‘Βξαβεία Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ΒΔΘ’.
ην επίθεληξν ζα βξεζνχλ επηρεηξήζεηο ηεο Θεζζαινλίθεο,
κέιε ηνπ ΒΔΘ, πνπ μερψξηζαλ γηα ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηνλ
επηρεηξεκαηηθφ ζηίβν ην 2014.
Σα ‘Βξαβεία Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ΒΔΘ’, πνπ θηινδνμνχλ λα
εμειηρζνχλ ζε εηήζην ζεζκφ, επειπηζηνχλ λα θαηαδείμνπλ,
επηρεηξήζεηο πνπ ζε πείζκα ηεο νηθνλνκηθήο αξλεηηθήο
ζπγθπξίαο, θαηλνηνκνχλ, επελδχνπλ, θάλνπλ γλσζηή ηε ρψξα
καο ζην εμσηεξηθφ κε ηα πςειήο πνηφηεηαο πξντφληα ηνπο,
ζηεξίδνπλ ηελ νηθνλνκία θαη ηελ απαζρφιεζε. «ην θξίζηκν
ζηαπξνδξφκη πνπ βξίζθεηαη ε ειιεληθή νηθνλνκία, νη
επηρεηξήζεηο πνπ επελδχνπλ, παξάγνπλ, δηεζλνπνηνχληαη
απνηεινχλ «λεζίδεο αηζηνδνμίαο» γηα φινπο καο θαη ην
παξάδεηγκά ηνπο κπνξεί λα δηδάμεη θαη λα εκπλεχζεη»
ζρνιηάδεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο,
ππνγξακκίδνληαο φηη «ην επηρεηξείλ απνηειεί ηελ θηλεηήξην
δχλακε γηα ηε κεηάβαζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζηελ
επφκελε εκέξα, ζπκβάιινληαο ζηελ νηθνδφκεζε ελφο πγηνχο
κνληέινπ αλάπηπμεο, πνπ ζα δεκηνπξγήζεη βηψζηκεο ζέζεηο
εξγαζίαο θαη ζα επηηξέςεη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ βηνηηθνχ
επηπέδνπ ησλ πνιηηψλ». Σα βξαβεία πνπ ζα απνλεκεζνχλ
αθνξνχλ ηέζζεξηο ηνκείο. πγθεθξηκέλα:
-Καηλνηνκία
-Νέα- Γεκηνπξγηθή Δπηρείξεζε
-Δμαγσγηθή Γξαζηεξηφηεηα
-Δπηρείξεζε - Παξάδνζε
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο ζα
δνζεί Δηδηθφ Βξαβείν ζηε ΓΔΘ-Ζelexpo γηα ηε καθξφρξνλε
ζπλδξνκή ηεο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε φρη κφλν ηεο
Θεζζαινλίθεο, αιιά θαη ηεο ρψξαο.
ηελ εθδήισζε, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 21.00 ζην
μελνδνρείν Grand Hotel Palace, έρνπλ θιεζεί λα παξαζηνχλ
θαη λα απεπζχλνπλ ραηξεηηζκφ ν ππνπξγφο Οηθνλνκίαο,
Ναπηηιίαο, Τπνδνκψλ θαη Σνπξηζκνχ, Γηψξγνο ηαζάθεο, ν
αλαπιεξσηήο ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Γεκήηξεο Μάξδαο,
ε πθππνπξγφο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, Μαξία ΚφιιηαΣζαξνπρά, ν πεξηθεξεηάξρεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο,
Απφζηνινο Σδηηδηθψζηαο θαη ν αλαπιεξσηήο δηεπζχλσλ
ζχκβνπινο
ηεο
Σξάπεδαο
Πεηξαηψο,
Υξηζηφδνπινο
Αλησληάδεο.
Μέγαο ρνξεγφο ηεο εθδήισζεο είλαη ε Σξάπεδα Πεηξαηψο θαη
ρνξεγνί ε ΓΔΘ-Helexpo ΑΔ θαη ε Αηηηθφ Μεηξφ ΑΔ.
Τπνζηεξηθηέο είλαη ε ACS Courier θαη
ε εθηππσηηθή
εηαηξεία grafis.

Έηνο 14ν

Σεύρνο 5

Γηνξγάλωζε εκηλαξίωλ Τγηεηλήο
θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκωλ 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
e-mail : sme-industry@veth.gov.gr.

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ ΣΖ ΓΓΓΔ ΓΗΑ ΣΟ ΥΡΔΩΣΗΚΟ
ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΦΠΑ
Οη θνξνινγνχκελνη πνπ έρνπλ επηβαξπλζεί απφ ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ 2014 κε πνζνζηφ 2% επί ηεο δεχηεξεο δφζεο ηνπ
ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ΦΠΑ, δχλαληαη κε αίηεζή ηνπο πξνο
ηελ αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία ηνπο ΓΟΤ λα δεηήζνπλ ηελ
άκεζε επηζηξνθή ηνπ πνζνχ απηνχ, φπσο δηεπθξηλίδεη ζε
εγθχθιηφ ηεο ε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ.

Δπηκειεηήξην Λαθωλίαο - Γηαθίλεζε ζπνξέιαηωλ ωο
ειαηόιαδν

Παξάηαζε γηα έλα εθαηνκκύξην δειώζεηο ΦΠΑ
Ζ λέα πξνζεζκία

Σηο ηειεπηαίεο εκέξεο δεκνζηεχηεθε αλαθνίλσζε ηνπ ΔΦΔΣ ζηελ
νπνία γίλεηαη γλσζηφ φηη θαηά ηνπο ειέγρνπο πνπ
πξαγκαηνπνίεζε ε Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
ηνπ ΔΦΔΣ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Β. Υεκηθή Τπεξεζία
Θεζζαινλίθεο δηαπηζηψζεθε ε δηαθίλεζε σο παξζέλνπ
ιαθσληθνχ ειαηνιάδνπ ζπζθεπαζκέλσλ ζπνξειαίσλ κε
πεξηερφκελε μέλε πξνο ην ειαηφιαδν ιηπαξή χιε θαη ζε
ζπζθεπαζίεο κε ηηο ελδείμεηο:
Δκπνξηθή Δπωλπκία «Λαθωλία» θαη έλδεημε «Λαθωλία ΔΠΔ»,
ν
5 ρικ Γπζείνπ-Μνλεκβαζίαο
Δκπνξηθή Δπωλπκία «Μάλε Λαθωλία» θαη ηηο ελδείμεηο
«Βεξγόπνπινο Γ. Κωλζηαληίλνο», Μάλε Λαθωλίαο
Δκπνξηθή Δπωλπκία «Μάλε Λαθωλίαο» θαη ηηο ελδείμεηο
«Διαηνπξγία Λαθωλίαο ΑΔ», 20ό ρικ πάξηεο-Γπζείνπ,
Κξνθεέο Λαθωλίαο
Σν Δπηκειεηήξηφ καο βεβαηψλεη πσο δελ ππάξρνπλ ζηα κεηξψα
ηνπ θαη ζην ΓΔΜΖ Λαθσληθέο επηρεηξήζεηο κε ηα αλσηέξσ
ζηνηρεία θαη ζα απαηηήζεη απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηε
δηεμαγσγή έξεπλαο θαη ηελ ηηκσξία ησλ ππαίηησλ ηεο
δπζθήκεζεο ηνπ άξηζηνπ ιαθσληθνχ ειαηνιάδνπ.

Δθαξκνγή ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο θαηάζηαζεο
ζπκθωλεηηθώλ κεηαμύ επηηεδεπκαηηώλ
πλερίδνληαο ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ
ππεξεζηψλ πξνο ηνπο θνξνινγνχκελνπο, ε Γεληθή Γξακκαηέαο
Γεκνζίσλ Δζφδσλ Καηεξίλα αββαΐδνπ ππέγξαςε απφθαζε, κε
ηελ νπνία ηα ζπκθωλεηηθά κεηαμύ ηωλ επηηεδεπκαηηώλ ζα
ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κέζω TaxisNet κέρξη ην ηέινο ηωλ
κελώλ Απξηιίνπ, Ηνπιίνπ, Οθηωβξίνπ θαη Ηαλνπαξίνπ γηα ην
ακέζωο πξνεγνύκελν ηξίκελν.

Με απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ
Δζφδσλ, Καηεξίλαο αββαΐδνπ, δίλεηαη παξάηαζε ζηελ
ππνβνιή ησλ πεξηνδηθψλ δειψζεσλ ΦΠΑ φισλ ησλ
ππνθεηκέλσλ ζηνλ θφξν κέρξη ηελ 27ε Φεβξνπαξίνπ
2015. Σελ ίδηα εκέξα ζα γίλεη θαη ε ζπλνιηθή θαηαβνιή
ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ.
Ζ παξάηαζε ησλ δειψζεσλ
ΦΠΑ ππαγνξεχηεθε ηφζν απφ ηηο θαζπζηεξήζεηο ζηελ
ππνβνιή ησλ δειψζεσλ ιφγσ ησλ βνπιεπηηθψλ
εθινγψλ ηεο 25εο Ηαλνπαξίνπ 2015 φζν θαη απφ ηερληθά
δεηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ ππνβνιή ησλ
δειψζεσλ ΦΠΑ απφ ηνπο αγξφηεο ηνπ θαλνληθνχ
θαζεζηψηνο. Δηδηθφηεξα, γηα φζνπο αγξφηεο ηνπ
θαλνληθνχ θαζεζηψηνο ππνρξενχληαη ζε ππνβνιή
εηήζηαο δήισζεο ΦΠΑ, δίλνληαη νη αθφινπζεο νδεγίεο:
Μεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο, σο
εηήζηα δήισζε ζα ιακβάλεηαη ε δήισζε ηνπ ηειεπηαίνπ
ηξηκήλνπ ηνπ 2014. Όκσο θαηφπηλ αηηεκάησλ ησλ
νκνζπνλδηψλ θαη ησλ ζσκαηείσλ ησλ ινγηζηψλ, νη
νπνίνη εμέθξαζαλ πξνβιεκαηηζκφ αλαθνξηθά κε ηελ
εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ
αληηκεησπίδνπλ, κε εγθχθιην πνπ ζα εθδνζεί άκεζα ζα
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ππνβάιινληαη θαλνληθά νη
ηξηκεληαίεο δειψζεηο εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο
ρσξίο ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ θαη πξνζαπμήζεηο
εθπξνζέζκνπ ππνβνιήο. Με ζθνπφ ηελ απνθπγή ηεο
ηαιαηπσξίαο
ησλ
θνξνινγνπκέλσλ,
φιεο
νη
επηβαξχλζεηο
εθπξνζέζκνπ
πνπ
ηπρφλ
θαηαινγηζηνχλ απφ ην ζχζηεκα ζα δηαγξαθνχλ νίθνζελ
κε ελέξγεηεο ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο.

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε
εο

ηελ απφθαζε απηή πεξηιακβάλνληαη φια ηα ζπκθσλεηηθά πνπ
ππνγξάθνληαη από 1/1/2015 θαη εθεμήο.

Δπλνϊθά Γάλεηα JEREMIE γηα ζθνπνύο Γεληθήο
Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο
Ζ πξσηνβνπιία JEREMIE εληζρχεη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο,
δειαδή επηρεηξήζεηο νη νπνίεο απαζρνινχλ κέρξη 250 άηνκα
πξνζσπηθφ θαη είηε έρνπλ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ πνπ δελ
ππεξβαίλεη ηα 50 εθαη. επξψ ή ην ελεξγεηηθφ ηνπο δελ μεπεξλά ηα
43 εθαη. επξψ. Σν ζπγθεθξηκέλν πξντφλ πινπνηείηαη κέζσ ησλ
ζπλεξγαδφκελσλ ηξαπεδψλ (Δζληθή Σξάπεδα θαη Eurobank) θαη
ρξεκαηνδνηεί ηε ρνξήγεζε δαλείσλ κε κεησκέλν επηηφθην θαη
ελδερνκέλσο κεησκέλεο εμαζθαιίζεηο. Oη επηρεηξήζεηο πνπ ζα
ρξεκαηνδνηεζνχλ κέζσ ηνπ πξντφληνο απηνχ ζα θαηαβάιινπλ
επηηφθην κφλν γηα ην 50% ηνπ δαλείνπ (γηα ην πνζφ δειαδή πνπ
ρνξεγείηαη απφ ίδηνπο πφξνπο ηεο ηξάπεδαο), θαζψο ην ππφινηπo
50% ηνπ δαλείνπ ζπλεηζθέξεηαη άηνθα απφ ηελ πξσηνβνπιία
JEREMIE.
Δπηρεηξεζηαθό
πξόγξακκα:
ΔΠ
"Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα"
Πεξηνρή εθαξκνγήο: Όιε ε Διιάδα
Πεξίνδνο
ππνβνιήο:
πξνυπνινγηζκνχ

10/6/2013

έσο

Πιεξνθνξίεο : www.nbg.gr, www.eurobank.gr.

εμαληιήζεσο

ην πιαίζην : 1.Σεο 16 Γηεζλνχο Έθζεζεο Istanbul
εο
window 2015, 2. Σεο 5 Γηεζλνχο Έθζεζεο Istanbul
εο
Glass expo 2015 θαη 3. Σεο 7 Γηεζλνχο Έθζεζεο
Istanbul Section Aluminium
ην Διιελνηνπξθηθφ
Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή
απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ζηηο 11 έωο 14
Μαξηίνπ 2015 .
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ηει: 211 7000264-7,
email: info@etee.gr, fairs@etee.gr, site: www.etee.gr.

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ
Κωλζηαληηλνύπνιε
εο

ην πιαίζην ηεο FOTEG 2015 ηεο 12 Γηεζλνχο
Έθζεζεο Σερλνινγίαο θαη πζθεπαζίαο Σξνθίκσλ –
Αξηνπνηταο θαη Πξνζζεηηθψλ Σξνθίκσλ , ην
Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία
κε ηελ δηνξγαλψηξηα
εηαηξία
πξαγκαηνπνηνχλ
επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε απφ
5 έωο 8 Μαξηίνπ 2015 .
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ηει: 211 7000264-7,
email: info@etee.gr, fairs@etee.gr, site: www.etee.gr.

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
Έθζεζε ΓΑΜΟ – ΒΑΠΣΗΖ Αλ. Μαθεδνλίαο & Θξάθεο
Πόιε : ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ «ΑΠΟΣΟΛΟ
ΜΑΡΓΤΡΖ», Καβάια
Ζκεξνκελία: 13-16 Μαξηίνπ 2015
Δθζέκαηα: Δίδε γάκνπ θαη βάπηηζεο
Πιεξνθνξίεο : ηει. 211 8002733 , site:
www.ekthesigamou.gr

Δθζέζεηο ζηoλ θόζκν
METAL WOARKING, MOULD, AUTOMATION AND
WELDING TECHONOLOGIES
Πφιε : κχξλε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 5-8 Μαξηίνπ 2015
Δθζέκαηα: Μεραλήκαηα Δπεμεξγαζίαο κεηάιισλ,
Ζιεθηξνθηλεηήξεο, Καινχπηα, Λακαξίλεο, Τδξαπιηθά θαη
Πλεπκαηηθά ζπζηήκαηα
Πιεξνθνξίεο:
Σει.
2310254460,
site:
www.3tfuari.com/indexeng.php,
email:selanik@economi.gov.tr

Γηεζλείο Γηαγωληζκνί
ΣΟΚΤΟ
Σo Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Σφθπν καο
ελεκεξψλεη φηη ν Ηαπσληθφο χλδεζκνο νκκειηέ Διαηνιάδνπ
ν
δηνξγαλψλεη ηνλ 4 εηήζην Γηαγσληζκφ θαη παξάιιεια
εκπνξηθή έθζεζε θαηά ην δηάζηεκα 17-19/4/2015 ζην Σφθπν.
ην δηαγσληζκφ ηνπ 2014 βξαβεχζεθαλ κε ην ρξπζφ κεηάιιην
150 ειαηφιαδα απφ φιν ηνλ θφζκν, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 7
ειιεληθά. Παξάιιεια κε ην δηαγσληζκφ δηνξγαλψλεηαη
εκπνξηθή έθζεζε, ζηελ νπνία ζπλήζσο ζπκκεηέρνπλ
εηζαγσγηθέο εηαηξείεο ειαηνιάδνπ ζηελ Ηαπσλία, θαζψο ε
έθζεζε απεπζχλεηαη θπξίσο ζε θαηαλαισηέο.
Καηαιεθηηθή εκεξνκελία απνζηνιή δεηγκάησλ ζην δηαγσληζκφ
είλαη ε 10/4/2015.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα αλαηξέμεηε ζηνλ
ηζηφηνπν ηνπ πλδέζκνπ http://olivejapan.com/en/
ή λα
επηθνηλσλήζεηε κε ην Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζην Σφθπν
ηει.:
+81-3-34045853,
34041195,
email:
ecocomtokyo@mfa.gr.
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

Atd MENA, CONFERENCE AND EXHIBITION
Πόιε : Σδέληα , ανπδηθή Αξαβία.
Ζκεξνκελία: 8 – 10 Μαξηίνπ 2015
Δθζέκαηα: Μέζε Αλαηνιή θαη Βφξεηα Αθξηθή
Πιεξνθνξίεο: www.atdmena.com
THE BIG 5 SAUDI
Πόιε : Σδέληα , ανπδηθή Αξαβία.
Ζκεξνκελία: 8 – 11 Μαξηίνπ 2015
Δθζέκαηα: δνκηθά πιηθά
Πιεξνθνξίεο: ηει. 2111042100,
SOLAR WIND AND EARTH ENERGY (SWEET) FAIR
2015
Πόιε : Gwangju, Κνξέα
Ζκεξνκελία : 11 – 13 Μαξηίνπ 2015
Δθζέκαηα : Φσηνβνιηατθά, ειηαθή ζέξκαλζε, αλαλεψζηκεο
πεγέο ελέξγεηαο
Πιεξνθνξίεο : www.sweet.or.kr/en/
INTERMOLD KOREA 2015
Πόιε : ενχι, Κνξέα
Ζκεξνκελία : 10 – 14 Μαξηίνπ 2015
Δθζέκαηα : Καινχπηα, εξγαιεία, κεραλήκαηα θαη ζπλαθήο
εμνπιηζκφο
Πιεξνθνξίεο : www.intermoldkorea.com:8080/eng/
BEAUTY & CARE ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ
ΟΜΟΡΦΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ
Πόιε : Κσλζηαληηλνχπνιε
Ζκεξνκελία: 12 – 15 Μαξηίνπ 2015
Δθζέκαηα: Πξντφληα νκνξθηάο
Πιεξνθνξίεο: www.guzellikvebakim.co/en-index.html,
email: secretary&grtrchamber.org
PROWEIN 2015- ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΟΗΝΩΝ ΚΑΗ ΠΟΣΩΝ
Πόιε : Νηχζζειληνξθ, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 15 – 17 Μαξηίνπ 2015
Δθζέκαηα: θξαζηά θαη πνηά
Πιεξνθνξίεο: ηει. 210 4282780,
e-mail: inc-out@antacus.gr.

Καηαζθεπή θαη αλάπηπμε ησλ θήπσλ, πάξθσλ, απιψλ θαη
πεδνδξφκσλ.
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 18/2/2015
Πιεξνθνξίεο : ηει. (9661) 4569999/ 4415434, fax: (9661)
4563196/ 4412118, email: info@momra.gov.sa , website:
www.momra.gov.sa
Γηεζλείο Γηαγωληζκνί ζηo Οκάλ
Γπαδηθφηεηα ησλ δξφκσλ Samail θαη Al-Madrah.
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 30/3/2015
Πιεξνθνξίεο : ηει. (96824) 602073/ 602556, fax: (96824)
602063, website: www.tenderboard.gov.om
Δθηέιεζε ησλ δξφκσλ Bisya – Tawi Jiwar θαη Al-Rsais.
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 30/3/2015
Πιεξνθνξίεο : ηει. (96824) 602073/ 602556, fax: (96824)
602063, website: www.tenderboard.gov.om
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε
κε ην Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηε Σδέληα
ηει.:
00966
126690824,
ζηελ
ηζηνζειίδα
www.agora.mfa.gr/sa106
θαη ζην email: ecocomjeddah@mfa.gr

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΒΟΝΗΑ ΔΡΕΔΓΟΒΗΝΖ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην εξάγεβν, απέζηεηιε ηηο
πξσηνβνπιίεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο ηνπ
επηρεηξεκαηηθνχ-επελδπηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ Βνζλία θαη
Δξδεγνβίλε γηα ην έηνο 2014.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζην εξάγεβν (www.agora.mfa.gr/ba59 ), email: ecocomsarajevo@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr .

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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12/2/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ USB TOKENS ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ
ΣΟ (ΑΓΓΤ) ΑΦΑΛΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΦΖΦΗΑΚΖ
ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖΛ: 2695360606
17/2/2015 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΣΖ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΑΗΝΗΧΝ ΜΔΣΡΖΖ ΑΚΥΑΡΟΤ, ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ
ΔΗΓΧΝ, ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ. ΣΖΛ: 2310 679172
24/2/2015
ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ.7/2015
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΓΤΟ
ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΧΝ ΣΖΛ: 2132041774
26/2/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ 17/2014 ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΑΝΑΛΤΖ FISH ΜΔ ΔΗΓΗΚΖ
ΚΑΜΔΡΑ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ
27/2/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ. 3853/28.1.2015 ΑΝΟΗΚΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ «ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΔΥΝΗΚΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟ ΓΖΜΟ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ – ΔΤΟΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ – PLAN OF SMART REGIONAL AND
INNOVATION (SMART SPECIALIZATION – ΔΞΤΠΝΖ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ).
ΣΖΛ: 2313 302136
5/3/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ. ΠΟ7/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΗΓΧΝ
ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ
ΚΑΡΓΗΑΚΟΤ
ΓΔΗΚΣΖ
ΣΡΟΠΟΝΗΝΖ ΠΟΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΗΚΖ BNP Ή proBNP. ΣΖΛ:
23213 51298
6/3/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ. 15/2014 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΔΘΝΖ ΑΝΟΗΚΣΟ
ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΧΝ
ΚΟΤΝΟΤΠΗΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ
ΑΣΣΗΚΖ. ΣΖΛ: 213 2005155,2005158
10/3/2015
ΑΡΗΘ. ΓΗΑΚ. 1/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΘΔΡΜΑΝΖ
ΜΟΝΑΓΧΝ ΤΠΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2015. ΣΖΛ: 210 8916264
13/3/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΑΡΟΥΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΛΤΦΔΧΝ ΚΗΝΖΣΖ ΚΑΗ ΑΚΗΝΖΣΖ
ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ. ΣΖΛ: 2313
323115
16/3/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ 1/2015 ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΦΤΛΑΞΖ.
ΣΖΛ : 210-4592592
19/3/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ 2/2015 ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ
ΝΔΦΡΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ. ΣΖΛ : 210-4592592
19/3/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ. 2/2015 ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ –
ΔΠΗΓΔΜΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ (ΑΤΣΟΚΟΛΖΣΟΗ ΔΠΗΓΔΜΟΗ). ΣΖΛ: 210
3483163
23/3/2015 ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ 3/2015 ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ
ΑΓΓΔΗΟΠΛΑΣΗΚΖ. ΣΖΛ : 210-4592592
23/3/2015
ΑΡΗΘ.ΓΗΑΚ. 3/2015
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΑΝΟΗΚΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ – ΔΠΗΓΔΜΗΚΟΤ
ΤΛΗΚΟΤ (ΔΠΗΓΔΜΟΗ). ΣΖΛ: 21-3483163

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
«ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ»

ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ ΤΚΔΧΝ

Γ.Ν.Α. Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ –
ΟΦΘΑΛΜΗΑΣΡΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΟΛΤΚΛΗΝΗΚΖ
Γ.Ν.Α. Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ –
ΟΦΘΑΛΜΗΑΣΡΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΟΛΤΚΛΗΝΗΚΖ
ΓΖΜΟ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ - ΔΤΟΜΟΤ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΡΡΧΝ

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ
ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ
ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΣΕΑΝΔΗΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ
ΣΕΑΝΔΗΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ «ΘΖΔΑ»
ΣΕΑΝΔΗΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ «ΘΖΔΑ»

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.

