Ιαλοσάρηος 2016

ΒΔΘ: Σαθόπιαθα ηο λέο αζθαιηζηηθό ζύζηεκα
Γηα κπαιψκαηα αλαθνξηθά κε ην ζρέδην ηεο θπβέξλεζεο γηα
ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θάλεη ιφγν ν πξφεδξνο ηνπ
Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο, Παλαγηψηεο
Παπαδφπνπινο ππνγξακκίδνληαο φηη δελ πξφθεηηαη γηα
κεηαξξχζκηζε, φπσο ε θπβέξλεζε πξνζπαζεί λα ην
παξνπζηάζεη.

Έηος 15ο

Σεύτος 1

«Δίλαη απνιχησο παξαδεθηφ φηη ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα ζηε
ζεκεξηλή ηνπ κνξθή δελ είλαη βηψζηκν θαη φηη ππάξρεη επηηαθηηθή
αλάγθε κεηαξξχζκηζήο. Χζηφζν απηφ πνπ δεηά ε επηρεηξεκαηηθή
θνηλφηεηα είλαη νπζηαζηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη φρη κεξεκέηηα, δεηά
ζνβαξή δηαθπβέξλεζε θαη φρη επηθνηλσληαθά ηξηθ ζχκθσλα κε ηα
νπνία γηα λα κελ πιεγεί κία θνηλσληθή νκάδα, πιήηηεηαη κία άιιε»
αλαθέξεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ ππνγξακκίδνληαο φηη θαη ε
ελαιιαθηηθή ιχζε πνπ πξνβάιιεηαη, δειαδή ηεο επηβνιήο ηέινπο
ζηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο, είλαη επίζεο ζθιεξή γηα ηηο
επηρεηξήζεηο.

«Αληηζέησο απνηειεί ηελ πεπαηεκέλε ησλ κλεκνληαθψλ
πνιηηηθψλ, πνπ ζην επίθεληξν ηνπο έρνπλ κεηψζεηο
ζπληάμεσλ θαη απμήζεηο εηζθνξψλ γηα εξγαδφκελνπο θαη
εξγνδφηεο, ζθίγγνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε ζειηά ζηε
κηθξνκεζαία επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ζηα ήδε θαηαπνλεκέλα
ειιεληθά λνηθνθπξηά» ζεκεηψλεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ,
επηζεκαίλνληαο φηη ην ππφ ζπδήηεζε ζρέδην, απνηειεί ηελ
πιένλ
άδηθε
εμέιημε
γηα
εξγαδφκελνπο,
απηναπαζρνινχκελνπο θαη κηθξνκεζαίνπο εξγνδφηεο, πνπ
αλ θαη έρνπλ θαηαβάιεη εηζθνξέο εηψλ, δελ έρνπλ πιένλ λα
πξνζδνθνχλ παξά κφλν ςίρνπια απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπο
θνξέα.

«ε κηα νηθνλνκία κε εμαηξεηηθά πςειφ θφζηνο ζπλαιιαγψλ ιφγσ
θαη ησλ capital controls, ε επηβνιή ηέινπο ζηηο ηξαπεδηθέο
ζπλαιιαγέο είλαη βέβαην πσο ζα επηθέξεη λέεο αξλεηηθέο
επηπηψζεηο, ελψ δελ απνηειεί θίλεηξν γηα επηζηξνθή ρξεκάησλ
απφ ηδηψηεο πξνο ηηο ηξάπεδεο» θαηαιήγεη ν θ. Παπαδφπνπινο.

«Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, έρνληαο βξεζεί ζην επίθεληξν
ηεο ηξηθπκίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, έρνπλ αλάγθε απφ
έλα βηψζηκν πεξηβάιινλ γηα λα ζπλερίζνπλ λα επηρεηξνχλ,
λα δηαηεξνχλ θαη λα δεκηνπξγνχλ ζέζεηο εξγαζίαο. Γελ
ρξεηάδνληαη άιιεο πνιηηηθέο πνπ ζα ηνπο ηξαβνχλ ην ραιί
θάησ απφ ηα πφδηα ηνπο. Πξέπεη επηηέινπο λα πάςεη ε
επηρεηξεκαηηθφηεηα λα βξίζθεηαη ζην ζηφραζηξν ηεο
θνξνινγηθήο πνιηηηθήο, κε ηελ θάζε κέξα λα θέξλεη λέεο
απμήζεηο θφξσλ θαη άιιεο επηβαξχλζεηο. Πξέπεη λα γίλεη
αληηιεπηφ φηη ε αλάπηπμε δελ κπνξεί λα πξνθχςεη κε
θφξνπο, απμήζεηο εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ θαη κεηψζεηο
ζπληάμεσλ, νη νπνίεο κάιηζηα ζα πεξηνξίζνπλ πεξεηαίξσ
ηελ φπνηα ξεπζηφηεηα ππάξρεη ζηελ αγνξά» ηνλίδεη ν θ.
Παπαδφπνπινο.

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.

Ηδηαίηεξε αλαθνξά θάλεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ θαη ζην φηη
ζχκθσλα κε ην λέν αζθαιηζηηθφ, αθφκε θαη φζνη δειψλνπλ
εηζφδεκα κφιηο 20.000 επξψ ην ρξφλν, είλαη ππνρξεσκέλνη
λα πιεξψζνπλ πςειφηεξεο εηζθνξέο ζηνλ ΟΑΔΔ ζε ζρέζε
κε ην αζθάιηζηξν πνπ πιεξψλνπλ ζήκεξα. Όζν κεγαιψλεη,
κάιηζηα, ην χςνο ηνπ εηζνδήκαηνο, ηφζν πνιιαπιαζηάδεηαη
ε επηβάξπλζε.
«Δίλαη δεδνκέλε ε αληίζεζε καο ζηνλ απζαίξεην
ππνινγηζκφ ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ησλ εηζθνξψλ ησλ
ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ. Σν δεηνχκελν είλαη ε
νξζνινγηθή θιηκάθσζε ηνπ θαη φρη ν δεθαπιαζηαζκφο ηνπ.
Ζ επηινγή απηήο ηεο πνιηηηθήο ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ
ζηξνθή ζηελ ηδησηηθή αζθάιηζε» επηζεκαίλεη ν θ.
Παπαδφπνπινο.

Γηοργάλωζε εκηλαρίωλ Τγηεηλής
θαη Αζθάιεηας Σροθίκωλ από ηο Β.Δ.Θ

Δλεκερωηηθή Δθδήιωζε ηοσ Διιελο-Βοσιγαρηθού
Δπηκειεηερίοσ ζηο πιαίζηο ηοσ «MoneyShow»
Σν Διιελν-Βνπιγαξηθφ Δπηκειεηήξην καο ελεκεξψλεη φηη ζην
πιαίζην ηνπ ζπλεδξίνπ «MoneyShow» πξφθεηηαη λα
δηνξγαλψζεη εθδήισζε κε ζέκα «Γπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο
κεηαμχ Διιάδαο θαη Βνπξγαξίαο», ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ζηηο 9 Ηαλνπαξίνπ 2016 απφ ηηο 18.00 κέρξη ηηο 20.00 ζην
μελνδνρείν HiltonHotel ζηελ Αζήλα, αίζνπζα ΘΑΛΔΗΑ 2.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει. 21170001564-7, θαμ.
2110127466, email. info@etee.gr , site.www.etee.gr
«Δπηδοηούκελα από ΟΑΔΓ εκηλάρηα Ξέλωλ Γιωζζώλ»
Ο Δθπαηδεπηηθφο Οξγαληζκφο Ξέλσλ Γισζζψλ Mp Education
αλαθνίλσζε ηελ έλαξμε Δπηδνηνχκελσλ απφ ΟΑΔΓ εκηλαξίσλ
Ξέλσλ Γισζζψλ ζε Μέιε Δπηκειεηεξίσλ - εηαηξίεο μελνδνρεία - ζπλ/ζκνχο - ελψζεηο. Απνζηνιή θαθέινπ
ζεκηλαξίσλ θαη δειψζεσλ ζπκκεηνρψλ κέρξη 15/1 ζην
mpeducation07@gmail.com . Σα ζεκηλάξηα ζα μεθηλήζνπλ
9&19 Ηαλνπαξίνπ ηα 50 επηδνηνχκελα κέρξη 100% απφ ηνλ
ΟΑΔΓ ζεκηλάξηα μέλσλ γισζζψλ ζην ρψξν εξγαζίαο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει. 2106033934
Ο

13 Δπελδσηηθό & Υρεκαηηζηερηαθό σλέδρηο
Ο χλδεζκνο Δπελδπηψλ & Γηαδηθηχνπ καδί κε ην Οηθνλνκηθφ
Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ην Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο θαη ην
Πάληεην Παλεπηζηήκην δηνξγαλψλεη ην ζπλέδξην κε ζέκα
«Δπηρεηξεκαηηθή
ηξαηεγηθή,
Υξεκαηηζηήξην
&
Νέν
Πεξηβάιινλ» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην άββαην 9
Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη ψξα 13.30, Ξελνδνρείν HILTON, αίζνπζα
GALAXY ζηελ Αζήλα. Δίζνδνο ειεχζεξε.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: e-mail: info@sed.gr

Μαζήκαηα E-Learning από ηο Οηθολοκηθό Παλεπηζηήκηο
Πεηραηά
Σν πξφγξακκα E-Learning ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ
ε
Πεηξαηά, επηζηξέθεη αλαλεσκέλν γηα 4 ζπλερφκελε ρξνληά. Ο
λένο θχθινο ζπνπδψλ μεθηλάεη ζηηο 11 Ηαλνπαξίνπ θαη κπνξείηε
λα ππνβάιιεηαη ηελ αίηεζε ζαο άκεζα ζηνλ αθφινπζν
ηζηφηνπν: http://elearning.ec.unipi.gr/elearning/marketeconomy/ Δπηκνξθσζείηε ζπνπδάδνληαο ζην Παλεπηζηήκην
Πεηξαηψο. Αηηήζεηο κέρξη Παξαζθεπή 8 Ηαλνπαξίνπ 2016. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 210 4142055, e-mail:
elearnec@unipi.gr

Δπητεηρεκαηηθή αποζηοιή ζηελ Κωλζηαληηλούποιε ηες
Σοσρθίας
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε
ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή
απνζηνιή ζηα πιαίζηα ησλ εθζέζεσλ ΔΥPOMED EURASIA/
LABTECHMED EURASIA 2016 ζηηο 24-27 Μαξηίνπ 2016 ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο Σνπξθίαο
θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο
εγθαηαζηάζεηο:
TUYAP
FAIR
CONVENTION
AND
CONGRESS Center.Σν Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία θαιχπηνπλ ην θφζηνο ηνπ μελνδνρείνπ 4
ή 5 αζηέξσλ γηα 2 λχρηεο κε πξσηλφ, ην θφζηνο κεηαθνξάο
απφ ην αεξνδξφκην πξνο ην μελνδνρείν θαη απφ ην μελνδνρείν
πξνο ην αεξνδξφκην θαη αληηζηξφθσο θαζεκεξηλά, δσξεάλ
εηζηηήξην γηα ηελ είζνδν ζηελ έθζεζε.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 211 7000264-7, θαμ:
2110127466,
e-mail
:
info@etee.gr,
fairs@etee.gr,
site:www.etee.gr

Δκπορηθός ύιιογος
Δθπηώζεης 2016

Θεζζαιολίθες

–

Υεηκερηλές

ΔΚΠΣΧΔΗ απφ 11 Ηαλνπαξίνπ έσο 29 Φεβξνπαξίνπ 2016
χκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ λφκνπ 4177/2013, νη ρεηκεξηλέο
εθπηψζεηο θέηνο ζα αξρίζνπλ ηε Γεπηέξα, 11 Ηαλνπαξίνπ θαη
ζα ιήμνπλ ηε Γεπηέξα 29 Φεβξνπαξίνπ 2016.
ε φηη αθνξά ηελ δηελέξγεηα ησλ εθπηψζεσλ, νη εκπνξηθέο
επηρεηξήζεηο πξέπεη λα πξνζέμνπλ ηα εμήο:
1. Ζ αλαγξαθή δηπιήο ηηκήο, δειαδή ηεο παιαηάο (ζπλήζσο
δηαγξακκέλεο) θαη ηεο λέαο ηηκήο ησλ πξντφλησλ πνπ
πσινχληαη
κε
έθπησζε
είλαη
ππνρξεσηηθή.
2. Ζ αλαγξαθή πνζνζηνχ έθπησζεο επηηξέπεηαη αιιά δελ
είλαη ππνρξεσηηθή. Αλήθεη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο
επηρείξεζεο
εάλ ζα
αλαγξάςεη
πνζνζηφ
ή φρη.
3. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ αθξίβεηα ησλ
εθπησηηθψλ αλαγγειηψλ πξνο ηνλ πειάηε. Ζ θάζε παξνρή
πξέπεη λα ηαπηίδεηαη θαη λα αληαπνθξίλεηαη πξνο ηελ
αλαγγειία, νηθνλνκηθά, πνζνηηθά θαη πνηνηηθά.
Καηά ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ εθπηψζεσλ, απαηηείηαη
ηδηαίηεξε πξνζνρή απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο, γηαηί νη θπξψζεηο
είλαη απζηεξέο.
Σαπηφρξνλα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 παξ. ηνπ Ν 4177/2013,
επηηξέπεηαη πξναηξεηηθά ε ιεηηνπξγία ησλ εκπνξηθψλ
θαηαζηεκάησλ ηελ πξψηε Κπξηαθή θαηά ηελ έλαξμε ησλ
εθπηψζεσλ. Δπνκέλσο φια ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα
δχλαληαη λα αλνίμνπλ ηελ Κπξηαθή 17/1/2016.
ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΧΡΑΡΗΟ ΚΤΡΗΑΚΖ 17 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ
2016: 11 π.κ - 6 κ.κ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει. 2310 538790, email:
esth@tradesupport.gr
Προζθορές ζσλεργαζίας από επητεηρήζεης
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.
ΟΤΚΡΑΝΙΑ
VLAD+
ΣΖΛ:
(00380)
444585668
FAX:444023620
email:
info@vladplus.eu www.vladplus.eu
ΖΜ/ΝΗΑ ΔΠΗΣΟΛΖ: 23/11/2015
ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ: Δ.15822
ΚΑΣΑΚΔΤΖ
ΚΑΗ
ΠΩΛΖΖ
ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΩΝ
ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΩΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ (ΑΗΘΖΣΖΡΔ)
ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
ΡΟΤΜΑΝΙΑ
HEXI PHARMA Co.
email: sales@hexipharma.com marketing@hexipharma.com
ΖΜ/ΝΗΑ ΔΠΗΣΟΛΖ: 02/11/2015
ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ: Δ.14808
ΚΑΣΑΚΔΤΖ
ΚΑΗ
ΠΩΛΖΖ
ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΩΝ
ΑΝΣΗΖΠΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΩΝ
ΡΟΤΜΑΝΙΑ
Elcomex Agroindustrial
ΣΖΛ: (0040) 725542444 email: marius.banuta@elcomex.ro
www.elcomexagroindustrial.ro
ΖΜ/ΝΗΑ ΔΠΗΣΟΛΖ: 02/11/2015
ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ: Δ.14810
ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΠΩΛΖΖ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ
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Δθζέζεης ζηελ Διιάδα

Γηεζλείς Δθζέζεης
ISMOB 2016
Πόιε: INSTABUL, TURKEY
Ηκεροκελία: 12-17 Ηαλνπαξίνπ 2016
Δθζέκαηα: έπηπια ζαινληνχ, ηξαπεδαξίαο, κπάληνπ,
παηδηθνχ δσκαηίνπ & θαξέθιεο
Πιεροθορίες: ηει. 2113000264-7, θαμ. 2110127466, ,
site: www.etee.gr , e-mail: info@etee.gr , fairs@etee.gr

BRIDAL EXPO
Πόιε: Εάππεην Μέγαξν, Αζήλα
Ηκεροκελία: 9-11 Ηαλνπαξίνπ 2016
Δθζέκαηα: Γακήιηνο Πξννξηζκφο
Πιεροθορίες: ηει: 2103621027, fax: 2103641816
Δπητεηρεκαηηθά Νέα

TH

30 INTERNATIONAL CHILDREN BABY MATERNITY
INDUSTRY EXPO
Πόιε: INSTABUL, TURKEY
Ηκεροκελία: 13-17 Ηαλνπαξίνπ 2016
Δθζέκαηα: παηδηθά, βξεθηθά, κεηξφηεηα, εγθπκνζχλε
Πιεροθορίες: ηει: 2310254460 θαμ:2310254448 site:
www.cbmexpro.com/en/turkey
th

27 INTERNATIONAL HOSPITALITY INDUSTRY
EQUIPMENT EXHIBITION
Πόιε: Antalya , TURKEY
Ηκεροκελία: 13-16 Ηαλνπαξίνπ 2016
Δθζέκαηα: μελνδνρεηαθφο εμνπιηζκφο
Πιεροθορίες: ηει: 2117000264-7, θαμ: 2110127466, site:
www.etee.gr , e-mail: info@etee.gr , fairs@etee.gr
DOOR FAIR TURKEY 2016
Πόιε: INSTABUL, TURKEY
Ηκεροκελία: 14-17 Ηαλνπαξίνπ 2016
Δθζέκαηα: θνπθψκαηα, πφξηεο μχιηλεο, κεηαιιηθέο,
βηνκεραληθέο, απηφκαηεο θιπ
Πιεροθορίες: ηει: 2117000264-7, θαμ: 2110127466
Zvon Kolokolov
Πόιε : Μφζρα, Ρσζία
Ηκεροκελία: 14-20 Ηαλνπαξίνπ 2016
Δθζέκαηα: εθθιεζηαζηηθά είδε
Πιεροθορίες: http://zwonkolokolow.ru/
STEELFAB
Πόιε : άξηδα - αξηά - Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα
Ηκεροκελία: 17 – 20 Ηαλνπαξίνπ 2016
Δθζέκαηα: κέηαιια, ράιπβαο, κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο
Πιεροθορίες: ηει. +971-6-5770000 ,θαμ: +971-65770111,email: steel@expo-centre.ae
MEDIFOOD
Πόιε : Σδέληα, ανπδηθή Αξαβία
Ηκεροκελία: 18 – 20 Ηαλνπαξίνπ 2016
Δθζέκαηα: θιάδνο ηξνθίκσλ
Πιεροθορίες: ηει. 00966126673211 / 00966550045514
,θαμ: 00966126673211,email: Elliott@micearabia.net ,site :
www.micearabia.net
MEUBLE PARIS
Πόιε : Παξίζη, Γαιιία
Ηκεροκελία: 22 – 26 Ηαλνπαξίνπ 2016
Δθζέκαηα: έπηπια
Πιεροθορίες: site: http://www.maisonobjet.com/en/paris/pages/meuble-paris
ε

56 Έθζεζε international Garment Fair
Πόιε: Νέν Γειρί, Ηλδία
Ηκεροκελία: 20-22 Ηαλνπαξίνπ 2016
Δθζέκαηα: ζρέδηα θαη ηάζεηο ζηε βηνκεραλία ελδπκαζίαο
Πιεροθορίες: site: www.indiaapparefair.com
SIGEP 2016
Πόιε : Ρίκηλη , Ηηαιία
Ηκεροκελία: 23 – 27 Ηαλνπαξίνπ 2016
Δθζέκαηα: παγσηά, δαραξνπιαζηηθή, δχκεο, αξηνπνηία, ηα
κπηζθφηα, θαθέο, ζνθνιάηα, θαθάν, πίηζα, δπκαξηθά,
πξψηεο χιεο, δηάθνξα βαζηθά πξντφληα, κεραλήκαηα
Πιεροθορίες: ηει. +302111042100, site:
www.antaeustravel.com , http://bit.ly/1W1iqxh

ΑΛΒΑΝΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηα Σίξαλα, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ γηα
εηδήζεηο
νηθνλνκηθνχ
εκπνξηθνχ
θαη
επηρεηξεκαηηθνχ
ελδηαθέξνληνο Ννέκβξηνο 2015.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηα
Σίξαλα
(www.agora.mfa.gr/al51),
email:ecocomtirana@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr
ΒΔΛΓΙΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηηο Βξπμέιιεο, απέζηεηιε ην
ελεκεξσηηθφ δειηίν Οηθνλνκηθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ εηδήζεσλ
απφ ην Βέιγην, γηα ηελ πεξίνδν 21 κε 31 Γεθεκβξίνπ 2015.
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 ΒΔΘ www.veth.gov.gr

Γηεζλείς Γηαγωληζκοί
ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ
Σν Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε φθηα
απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν κε πξνθεξχμεηο θξαηηθψλ
δηαγσληζκψλ πνπ αθνξνχλ:
1.Παξάδνζε πιηθψλ θαη αλαιψζηκσλ γηα ηηο αθαδεκατθέο θαη
εξεπλεηηθέο αλάγθεο ηεο ζρνιήο, ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ θαη
ηνπ ηαηξηθνχ θνιιεγίνπ ηνπ Ηαηξηθνχ Παλεπηζηεκίνπ
Φηιηππνχπνιεο (ζε 12 παξηίδεο).
Γιψζζα πνπ κπνξεί λα ζπληαρζνχλ νη πξνζθνξέο ή νη αηηήζεηο
ζπκκεηνρήο κφλν βνπιγαξηθά.
Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 27/01/2016 - 16:00
Πιεξνθνξίεο: ηει. +35932602887 / 882891880, fax.
+35932602534, http://meduniversity-plovdiv.bg/bg/ , e-mail.
jurist_es@meduniversity-plovdiv.bg
2.Πεξηνδηθή πξνκήζεηα θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ (ζε 60
παξηίδεο).
Γιψζζα πνπ κπνξεί λα ζπληαρζνχλ νη πξνζθνξέο ή νη αηηήζεηο
ζπκκεηνρήο κφλν βνπιγαξηθά.
Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 27/01/2016 - 15:00
Πιεξνθνξίεο: ηει. +35929225087, fax. +35929225012,
http://www.vma.bg/bg/ , e-mail. mmm@vma.bg
3.πληήξεζε θαη αμηνπνίεζε ηεο εζληθήο βάζεο δεδνκέλσλ
«Πιεζπζκφο»
Γιψζζα πνπ κπνξεί λα ζπληαρζνχλ νη πξνζθνξέο ή νη αηηήζεηο
ζπκκεηνρήο κφλν βνπιγαξηθά.
Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 28/01/2016 - 17:00
Πιεξνθνξίεο: ηει. +35929405258, fax. +35929405478,
http://www.mrrb.government.bg/ ,
e-mail. p@mrrb.government.bg
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ην
Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηε φθηα ηει.: (+3592) 94479599447790, , ζηελ ηζηνζειίδα www.agora.mfa.gr/bg60 θαη ζην
email: ecocom-sofia@mfa.gr

Γηαγωληζκοί ζηελ Διιάδα
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21/01/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΤΝΔΡΓΔΗΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ
ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΖΛ. 2310472603
22/01/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΤΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖΛ.
2313317535
22/01/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΓΡΑΖ "ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΖ ΣΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ" ΣΖΛ. 2313317535
26/01/2016 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
"ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ ΟΓΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ ΚΑΗ
ΣΑΜΑΣΖ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ
ΚΑΗ
ΒΔΛΣΗΧΖ
ΜΗΚΡΟΚΛΗΜΑΣΗΚΧΝ
ΤΝΘΖΚΧΝ ΠΛΑΣΔΗΑ ΣΑΜΑΣΖ ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ" ΣΖΛ. 2313317538
28/01/2016 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΣΟΗΜΟΤ ΦΑΓΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΗΣΗΖ ΑΠΟΡΧΝ
ΚΑΣΟΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΟ (ΓΔΚΑΣΗΑΝΟΤ) ΓΗΑ ΜΑΘΖΣΔ
ΑΠΟΡΧΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΗΛΗΟΤ ΣΖΛ. 2132030136
29/01/2016 ΑΝΟΗΚΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΤΗΜΟΤ AVGAS 100 LL ΓΗΑ ΣΖ
ΝΖΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΣΖΛ. 2108702015
ΠΡΟΚΛΖΖ Δ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΛΔΧΦΟΡΔΗΧΝ 16-17 ΘΔΔΧΝ (4Υ2) ΑΠΟ ΓΔΤΣΔΡΑ 21 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ
2015 ΔΧ 29 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2016 ΣΖΛ. 2108705015
02/02/2016 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ : ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΟΤΡΟΛΟΓΗΑ
ΜΔ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΖΛ. 2421351157
02/02/2016 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΔΘΝΖ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΔ ΣΗΣΛΟ: ΠΑΡΟΥΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΧΝ
ΚΑΛΤΦΔΧΝ ΣΖ ΚΗΝΖΣΖ ΚΑΗ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
ΣΖΛ. 2313317511
05/02/2016 ΑΝΟΗΚΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΝΧΠΧΝ ΚΡΔΑΣΧΝ - ΠΟΤΛΔΡΗΚΧΝ ΣΖΛ. 2108705015
08/02/2016 ΑΝΟΗΚΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ (ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΑ
ΠΛΑΜΑΣΟ ΚΑΗ ΠΑΡΔΝΣΔΡΗΚΑ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ) ΣΖΛ. 2108705013/15
09/02/2016 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΔΘΝΖ ΑΝΟΗΚΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΧΝ ΚΟΤΝΟΤΠΗΧΝ ΣΖΛ.
2132005158
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ
ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟY ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛ. 2131500301
15/02/2016 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΒΔΝΕΗΝΖ ΑΜΟΛΤΒΓΖ F-67 ΣΖΛ. 2103483161
17/02/2016 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΣΡΟΦΧΝ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΧΝ ΚΤΛΧΝ ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΧΝ
ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΣΖΛ. 2107675444»

ΑΝΧΣΑΣΖ ΓΗΑΚΛΑΓΗΚΖ ΥΟΛΖ
ΠΟΛΔΜΟΤ
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΖΜΟ ΗΛΗΟΤ

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΒΟΛΟΤ
"ΑΥΗΛΛΟΠΟΤΛΔΗΟ"
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ
ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ «ΘΖΔΑ»
ΔΗΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ
ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΡΑΣΟΤ

Δπηζθεθζείηε κέζω ηες ηζηοζειίδας ηοσ Δπηκειεηερίοσ κας www.veth.gov.gr

Σελ ειεθηροληθή πιαηθόρκα ποσ προζθέρεη Τπερεζίες Ηιεθηροληθού σλεγόροσ ηοσ Βηοηέτλε ζηο
www.bizhelp.gr γηα οποηοδήποηε πρόβιεκα αληηκεηωπίδεηε κε Γεκόζηα Τπερεζία ή ζέιεηε λα
σποβάιιεηε οποηοδήποηε ερώηεκα.

Σελ ειεθηροληθή πιαηθόρκα ποσ προζθέρεη Τπερεζίες Ηιεθηροληθής Γηθηύωζες b2bmall ή ζηο
www.b2bmall.eu, προθεηκέλοσ λα ελεκερώλεζηε θαη λα προκεζεύεζηε προϊόληα κειώλ ηοσ
επηκειεηερίοσ.

