Απξίιηνο 2016

Π. Παπαδόπνπινο: Ωξνινγηαθή βόκβα γηα ηηο
επηρεηξήζεηο ην πξνζθπγηθό
Γηα αδξάλεηα θαη αιιεπάιιειεο θαζπζηεξήζεηο ζην
πξνζθπγηθφ απφ ηελ θπβέξλεζε θάλεη ιφγν ν πξφεδξνο ηνπ
Βηνηερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο
Παλαγηψηεο
Παπαδφπνπινο, κε απνηέιεζκα, φπσο επηζεκαίλεη, ην δήηεκα
λα πξνζιακβάλεη αλεμέιεγθηεο δηαζηάζεηο, δεκηνπξγψληαο
πξσηφγλσξεο θαηαζηάζεηο. «Γελ είλαη δπλαηφλ λα κελ
αληηκεησπίδνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
παξεκπφδηζε ησλ εκπνξηθψλ κεηαθνξψλ απφ κέξνπο ησλ
κεηαλαζηψλ θαη λα ππάξρεη παληειήο αδηαθνξία απφ ην
γεγνλφο φηη πιήηηεηαη ε αμηνπηζηία ησλ ειιεληθψλ
επηρεηξήζεσλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο» ζεκεηψλεη ν πξφεδξνο ηνπ
ΒΔΘ, ππνγξακκίδνληαο φηη «ε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή
Θεζζαινλίθεο – θνπίσλ παξακέλεη θιεηζηή επί 21 εκέξεο,
γηα δεχηεξε θνξά κέζα ζε ιίγνπο κήλεο. Απηέο νη θαηαζηάζεηο
μεπεξλνχλ ηε ινγηθή ηνπ κέζνπ αλζξψπνπ θαη δελ απνηεινχλ
εηθφλα επλνκνχκελνπ θξάηνπο». «Δίλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε
απνθαηάζηαζεο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ ψζηε λα
ζπλερηζηεί ε απξφζθνπηε κεηαθνξά παξάδνζε θαη παξαιαβή
πξντφλησλ πξνο θαη απφ ην εμσηεξηθφ κέζσ ησλ
ειιελνζθνπηαλψλ ζπλφξσλ» ζεκεηψλεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ,
ηνλίδνληαο φηη «ε θαηάζηαζε ζηνπο απηνζρέδηνπο
θαηαπιηζκνχο Δηδνκέλεο θαη Πεηξαηά, αιιά θαη ζε λεζηά, φπσο
ε Υίνο, ε Μπηηιήλε θαη ε άκνο κνηάδνπλ κε θαδάλη πνπ
βξάδεη, ελ αλακνλή κάιηζηα θαη ηεο λέαο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ.
Οη αθξαίεο ζπκπεξηθνξέο θαη νη κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο
θαζεκεξηλά απμάλνληαη. Καη είλαη επφκελν φηαλ πξφζθπγεο θαη
κεηαλάζηεο δηαβηνχλ ζε ηξηηνθνζκηθέο ζπλζήθεο. Δίλαη δήηεκα
ρξφλνπ λα ππάξμνπλ θαηαζηάζεηο πνπ ζα μεθχγνπλ απφ ηνλ
έιεγρν θαη θξίζηκνη θιάδνη ηεο νηθνλνκίαο λα πιεγνχλ
αλεπαλφξζσηα. Απηφ πνπ πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηφ απφ ηελ
θπβέξλεζε, έζησ θαη ηελ χζηαηε ζηηγκή είλαη ην πςειφ
νηθνλνκηθφ θφζηνο γηα ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, πνπ
αλαγθάδνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ελαιιαθηηθέο νδνχο
κεηαθνξάο, θαζψο θαη ην ηεξάζηην πξφβιεκα πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο έρνπλ
δεζκεπηεί απφ ζπκβφιαηα παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο».
«Δίλαη ζην ρέξη ηεο θπβέξλεζεο λα αλαιάβεη ηηο απαξαίηεηεο
πξσηνβνπιίεο ψζηε λα ζηακαηήζεη λα δηαζχξεηαη δηεζλψο ε
ρψξα θαη λα δηαζθαιίζεη ηελ αμηνπξεπή δηαβίσζε ησλ
πξνζθχγσλ, αιιά θαη ηελ ηάμε θαη ηελ αζθάιεηα» αλαθέξεη θ.
Παπαδφπνπινο.«Ζ πνιηηεία πξέπεη λα επεμεξγαζηεί θαη λα
εθαξκφζεη έλα ζρέδην φπσο απηφ πεγάδεη απφ ηε ζπκθσλία
ηελ νπνία ζπλππέγξαςε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο ΔΔ. Ζ
θπβέξλεζε απνηειεί ην ξπζκηζηή ησλ εμειίμεσλ θαη φρη ηνλ
ζρνιηαζηή ηνπ πξνζθπγηθνχ πνπ παξαθνινπζεί εθ ηνπ
καθξφζελ ην έλα αξλεηηθφ γεγνλφο λα δηαδέρεηαη ην άιιν. Οη
πνιίηεο απηήο ηεο ρψξαο πνπ βάδνπλ ζπλερψο πιάηε ζηα
δχζθνια θαη έρνπλ επηδείμεη πνιιάθηο ηνλ αλζξσπηζκφ ηνπο
έρνπλ θάζε δηθαίσκα λα αηζζαλζνχλ ηελ πξαγκαηηθή κέξηκλα
ηνπ θξάηνπο.
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Παξάιιεια πξέπεη λα ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα
πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπηνχλ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη λα
κελ βξίζθνληαη αληηκέησπεο κε επηξάπεια φπσο θιεηζηνί δξφκνη
θαη ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο» θαηαιήγεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ.

BΔΘ: Παξαινγηζκόο ε κεηαηξνπή ηεο ΒΗΠΔ ίλδνπ
ζε θέληξν ππνδνρήο πξνζθύγωλ
Γηα ζελάξηα πνπ μεπεξλνχλ ηε ινγηθή θαη ηνπ πην
θαινπξναίξεηνπ θαη θαιφπηζηνπ πνιίηε θάλεη ιφγν ν πξφεδξνο
ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο (ΒΔΘ)
Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο, νξκψκελνο απφ δεκνζηεχκαηα
αιιά θαη πξσηλέο δειψζεηο ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ
ζπληνληζηηθνχ γηα ην πξνζθπγηθφ Γηψξγνπ Κπξίηζε αλαθνξηθά
κε ηελ ελνηθίαζε παιηψλ εξγνζηαζίσλ ζηε ΒΗΠΔ ίλδνπ, ζηα
νπνία ζα εγθαηαζηαζνχλ πξφζθπγεο πνπ ζήκεξα βξίζθνληαη
ζηελ Δηδνκέλε. „Γηα φζνπο ην ιεζκνλνχλ ε ΒΗΠΔ ίλδνπ
απνηειεί ηε βηνκεραληθή πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο. Γελ είλαη
δπλαηφλ κία πεξηνρή κε δεθάδεο πξνβιήκαηα, λα επηθνξηηζηεί
θαη κε ηα παξειθφκελα ηνπ πξνζθπγηθνχ δεηήκαηνο.
Πξνθαλψο κνλαδηθφ κέιεκα ηεο θπβέξλεζεο είλαη ν
ζηξαγγαιηζκφο ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο κε νπνηνλδήπνηε
επθάληαζην ηξφπν ζεσξήζεη φηη ηελ εμππεξεηεί θάζε θνξά»
αλαθέξεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ, ππνγξακκίδνληαο φηη ε ιχζε
ζηα πξνβιήκαηα δελ είλαη ε κεηαθίλεζε ηαιαηπσξεκέλσλ
πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ απφ ηε κία πεξηνρή ηεο Βφξεηαο
Διιάδαο ζηελ άιιε, δεκηνπξγψληαο λένπο πφινπο εληάζεσλ.
«Ζ θπβέξλεζε έρεη ηεξάζηηεο επζχλεο γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ
βηψλνπκε ζρεηηθά κε ην πξνζθπγηθφ. Αληί λα ιχλεη
πξνβιήκαηα, θαζεκεξηλά δεκηνπξγεί λέα κεγαιχηεξα. Αλ ε
ηδησηηθή πξσηνβνπιία θαη ε αζθάιεηα ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ
αθήλνπλ παγεξά αδηάθνξε ηελ θπβέξλεζε αο ην μεθαζαξίζεη.
Γελ κπνξεί κε εξαζηηερληζκνχο θαη έιιεηςε ζρεδίνπ λα
δεκηνπξγεί θαηά κήθνο ηεο ρψξαο, κε έκθαζε ηε Βφξεηα
Διιάδα, απνζήθεο ςπρψλ. Ζ θπβέξλεζε πξέπεη λα αλαιάβεη
ηηο επζχλεο ηεο. Γπζηπρψο κέρξη ζήκεξα αλαιψλεηαη ζην λα
αθαλίδεη νηηδήπνηε παξαγσγηθφ θαη δεκηνπξγηθφ» θαηαιήγεη ν
θ. Παπαδφπνπινο.

πκκεηνρή ηνπ Βηνηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ
ε
Θεζζαινλίθεο ζηελ 81 Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο
Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο πξνηίζεηαη λα
ε
ζπκκεηάζρεη ζηελ 81 Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο πνπ
ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ 10 έωο 18 επηεκβξίνπ 2016,
δηνξγαλψλνληαο νκαδηθή ζπκκεηνρή γηα ηηο επηρεηξήζεηο-κέιε
ηνπ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθαινχληαη νη
ελδηαθεξφκελνη λα επηθνηλσλνχλ κε ην Γξαθείν Γεκνζίσλ
ρέζεσλ ηνπ Β.Δ.Θ., ηειέθσλν επηθνηλσλίαο 2310 271708,
email : public@veth.gov.gr.

ΒΔΘ: Καίξην πιήγκα ζηελ αγνξά ελδερόκελε
αύμεζε ηνπ ΦΠΑ ζην 24%

Γηνξγάλωζε εκηλαξίωλ Τγηεηλήο
θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκωλ από ην Β.Δ.Θ

Αθξνβαζίεο κεηαμχ εμσπξαγκαηηθψλ θαη ξεαιηζηηθψλ επηινγψλ
θαηαινγίδεη ζηελ θπβέξλεζε ν πξφεδξνο ηνπ Βηνηερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο, Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο κε
αθνξκή ηε θεκνινγνχκελε αχμεζε ζην 24% ηνπ πςεινχ
ζπληειεζηή ΦΠΑ, πνπ ζήκεξα είλαη ζην 23%. «Έρνπκε
δηακελχζεη ζε φινπο ηνπο ηφλνπο φηη ε αγνξά αζθπθηηεί ππφ ην
βάξνο ηεο νηθνλνκηθήο αλνκβξίαο, ηεο έιιεηςεο δήηεζεο, ησλ
αιιεπάιιεισλ ινπθέησλ θαη ησλ ππέξκεηξσλ θφξσλ. Παξφια
απηά ε θπβέξλεζε, δελ ην αληηιακβάλεηαη θαη απεξγάδεηαη λέα
απνζπαζκαηηθά κέηξα πνπ ζα ηθαλνπνηήζνπλ απιά άκεζεο
αλάγθεο» αλαθέξεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ. «Ζ πξφζθαηε
αχμεζε ηνπ ΦΠΑ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απφ ην 13% ζην
23%, επέθεξε δπζιεηηνπξγίεο ζηε ρεηκαδφκελε αγνξά. Μία λέα
ελδερφκελε αχμεζε ζην ΦΠΑ ζα απνηειέζεη ην ηειεησηηθφ
ρηχπεκα. Κάζε αχμεζε ηηκψλ ζεκαίλεη ζπξξίθλσζε
πσιήζεσλ. Πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηφ φηη κία πηζαλή αχμεζε
ηνπ ΦΠΑ, «θνπζθψλεη» ηνλ ηειηθφ ινγαξηαζκφ ησλ
επηθείκελσλ θνξνινγηθψλ αιιαγψλ πνπ ζρεδηάδεη ε
θπβέξλεζε, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ην δεκνζηνλνκηθφ θελφ
θαη λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο γηα πξσηνγελέο πιεφλαζκα 3,5%
ηνπ ΑΔΠ ην 2018» ζεκεηψλεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ,
ππνγξακκίδνληαο φηη ε ρψξα βξίζθεηαη κε ηελ πιάηε ζηνλ
ηνίρν γηα ζσξεία δεηεκάησλ, απφ ηα νπνία θαλέλα δελ θαίλεηαη
λα νδεχεη πξνο ηε ιχζε. «Γελ ππάξρεη θακία ινγηθή λα
ζπκπηέδεηαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ε ηδησηηθή
πξσηνβνπιία, ε νπνία ζεκεησηένλ απνηειεί ηε κνλαδηθή
επθαηξία γηα αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο. Ζ αχμεζε ηεο
θνξνινγίαο έκκεζεο, ή άκεζεο δελ απνηεινχλ αληίδνην ζηελ
ηξαγηθή θαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Αληηζέησο ηελ
νδεγνχλ ζε ρεηκέξηα λάξθε απφ ηελ νπνία δχζθνια ζα
κπνξέζεη λα εμέιζεη» ηνλίδεη ν θ. Παπαδφπνπινο,
πξνζζέηνληαο φηη επειπηζηεί έζησ θαη ηελ χζηαηε ζηηγκή ε
θπβέξλεζε λα αληηιεθζεί φηη νη δπζβάζηαθηεο θνξνινγηθέο
επηβαξχλζεηο δελ απνθέξνπλ θαλέλα νπζηαζηηθφ φθεινο γηα
ηελ αλαζηξνθή ηνπ αξλεηηθνχ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο.

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.

πλεξγαζία ηνπ ΒΔΘ κε ην Διιελν-Σνπξθηθό
Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην
ην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ
Θεζζαινλίθεο κε ην Διιελν-Σνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα, ζε πέληε θαη‟ αλψηαην φξην κέιε ηνπ
ΒΔΘ, λα επηζθέπηνληαη εθζέζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ
Σνπξθία, απνιακβάλνληαο ηελ πξνβιεπφκελε θάιπςε εμφδσλ
(θφζηνο μελνδνρείνπ, κεηαθνξάο θαη εηζφδνπ ζηελ έθζεζε) ησλ
επηρεηξεκαηηθψλ απνζηνιψλ πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ην
Διιελν-Σνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία
ησλ εθζέζεσλ. Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο, Γξαθείν Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ ΒΔΘ, ηει.
2310271708.
Αλνημηάηηθεο Πνιηηηζηηθέο Δθδειώζεηο - Παζραιηάηηθν
Παδάξη 2016
Σν Π.Α.Α.Π.Α.Θ. «Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» (πξψελ ΚΔΠΔΠ), ν
χιινγνο «ΦΗΛΟΗ ηνπ ΚΔΠΔΠ» θαη ν χιινγνο Γνλέσλ ηνπ
Π.Α.Α.Π.Α.Θ δηνξγαλψλνπλ εθδήισζε κε ζέκα: «Αλνημηάηηθεο
Πνιηηηζηηθέο Δθδειψζεηο - Παζραιηάηηθν Παδάξη 2016», πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ην άββαην 16 Απξηιίνπ 2016 απφ 10:30 –
18:00 θαη ηελ Κπξηαθή 17 Απξηιίνπ 2016 απφ 10:30 – 16:00,
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Π.Α.Α.Π.Α.Θ. (Σδσλ Κέλλεληπ 62 –
Ππιαία Θεζζαινλίθεο, Γξακκή ηνπ ΟΑΘ 58 Βεληδέινπ –
Υνξηηάηε, ζηάζε «Αγίνπ Γεκεηξίνπ»).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: Σει. 2313 320100, Φαμ. 2310
302400, email: kepep@otenet.gr

Πξνγξάκκαηα Δλδνεπηρεηξεζηαθήο Καηάξηηζεο από ηελ
ΔΔΓΔ
Απφ ηελ Διιεληθή Δηαηξία Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Σκήκα
Μαθεδνλίαο δηνξγαλψλνληαη ζεκηλάξηα ελδνεπηρεηξεζηαθήο
θαηάξηηζεο. Όια ηα ζεκηλάξηα επηδνηνχληαη απφ ηνλ ΟΑΔΓ
κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΛΑΔΚ 0,24%. Οη επηρεηξήζεηο πνπ
επηζπκνχλ λα θαηαξηίζνπλ ηνπο εθπξνζψπνπο θαη ηα ζηειέρε
ηνπο, κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ ζηα γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο
Μαθεδνλίαο ηεο ΔΔΓΔ, Λένληνο νθνχ 3, 546 26
νο
Θεζζαινλίθε, 8 φξνθνο, ηει. 2310516639 θαη 2310522314,
email: mac-training@eede.gr.

ΣΑΗΠΔΓ: Forum γηα ηελ δηακόξθωζε θνηλήο ζηξαηεγηθήο
αλάπηπμεο ηωλ αθηλήηωλ ηνπ Σακείνπ ζηελ πεξηνρή ηεο
Θεζζαινλίθεο
Σν ΣΑΗΠΔΓ δηνξγαλψλεη αλνηρηφ δηάινγν/forum κε ζηφρν ηελ
δηακφξθσζε θνηλήο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ζηε βάζε
αμηνπνίεζεο ηεο ηδησηηθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ
πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Θεζζαινλίθε ηελ Γεπηέξα 18
Απξηιίνπ 2016 ζηηο 11:00 ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο
νο
(Σζηκηζθή 29, 2 φξνθνο).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2310533680-533682 ,
θαμ: 2310533681, email: voria@voria.gr

Αλζξώπηλεο Ρνέο θαη ν Κόζκνο καο: κπνξεί ε Δπξώπε λα
αληηκεηωπίζεη ην Πξνζθπγηθό θαη Μεηαλαζηεπηηθό δήηεκα;
Ζ Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή Διιάδνο (Ο.Κ.Δ.)
αλαθνίλσζε ηελ δηεμαγσγή ηνπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ κε ηίηιν:
«Αλζξψπηλεο Ρνέο θαη ν Κφζκνο καο: κπνξεί ε Δπξψπε λα
αληηκεησπίζεη ην Πξνζθπγηθφ θαη Μεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα;»
πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Αζήλα ζηηο 20 Απξηιίνπ 2016.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: email: dimitra@oke.gr, site:
http://www.sev.org.gr.

ΠΑΥΑΛΗΝΟ ΩΡΑΡΗΟ 2016

Πξνθιήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε

Ο Δκπνξηθφο χιινγνο Θεζζαινλίθεο αλαθνίλσζε ην
σξάξην ησλ θαηαζηεκάησλ θαηά ηελ Παζραιηλή πεξίνδν.
Όια ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ
ηελ Κπξηαθή ησλ Βαΐσλ 24/04/2016, βάζεη ηνπ Νφκνπ
4177/2013. Πξνηεηλφκελν σξάξην γηα ηελ Κπξηαθή ησλ
Βαΐσλ είλαη 11 π.κ. έσο 6 κ.κ.

Ζ Διιεληθή Έλσζε Δπηρεηξεκαηηψλ δηνξγαλψλεη ηε 3 Δηήζηα
Οηθνλνκηθή Γηάζθεςε κε ζέκα: «Πξνθιήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε»
πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σεηάξηε 20 Απξηιίνπ 2016 ζηηο
09:30 ζην μελνδνρείν King George (αίζνπζα Ballroom) ζηελ
Αζήλα. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2107289000 , θαμ:
2107295978, email: secretary@eene.gr , site: www.eene.gr

ΠΔΜΠΣΖ

21/04/2016

10 π.κ. – 9
κ.κ.

ΠΑΡΑΚΔΤΖ

22/04/2016

ΑΒΒΑΣΟ

23/04/2016

ΚΤΡΗΑΚΖ ησλ
Βαΐσλ
Μ. ΓΔΤΣΔΡΑ

24/04/2016

Μ. ΣΡΗΣΖ

26/04/2016

Μ. ΣΔΣΑΡΣΖ

27/04/2016

Μ. ΠΔΜΠΣΖ

28/04/2016

Μ.
ΠΑΡΑΚΔΤΖ
Μ. ΑΒΒΑΣΟ

29/04/2016

ΚΤΡΗΑΚΖ ηνπ
Πάζρα
ΓΔΤΣΔΡΑ
ΣΡΗΣΖ

01/05/2016

10 π.κ. – 9
κ.κ.
10 π.κ. – 6
κ.κ.
11 π.κ. – 6
κ.κ.
10 π.κ. – 9
κ.κ.
10 π.κ. – 9
κ.κ.
10 π.κ. – 9
κ.κ.
10 π.κ. – 9
κ.κ.
1 κ.κ. – 7
κ.κ.
10 π.κ. – 4
κ.κ.
ΚΛΔΗΣΑ

02/05/2016
03/05/2016

ΚΛΔΗΣΑ
ΚΛΔΗΣΑ*

25/04/2016

30/04/2016

* Σελ Σξίηε 03/05/2016 ηα θαηαζηήκαηα ζα παξακείλνπλ
θιεηζηά (κεηαθνξά αξγίαο Πξσηνκαγηάο).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2310548876,
2310547887,
θαμ:
2310538263,
email:
empsylth@otenet.gr,
site:
www.tradesupport.gr/esth,
www.agorabonus.gr.

Δκπνξηθόο ύιινγνο Θεζζαινλίθεο
Δλδηάκεζε Δθπηωηηθή πεξίνδνο Μαϊνπ 2016
Από Σεηάξηε 04/05/2016 έωο Σξίηε 10/05/2016
χκθσλα κε ην λφκν λ. 4177/2013 ε ελδηάκεζε εθπησηηθή
πεξίνδνο, πξαγκαηνπνηείηαη ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ
Μαΐνπ. Οη 10 εκέξεο είλαη εκεξνινγηαθέο θαη φρη εξγάζηκεο.
Γεδνκέλσλ ησλ ππνρξεσηηθψλ αξγηψλ πνπ ηζρχνπλ βάζεη
ηνπ Παζραιηλνχ σξαξίνπ θαη ηεο κεηαθνξάο ηεο αξγίαο ηεο
Πξσηνκαγηάο ηελ Σξίηε κέξα ηνπ Πάζρα, ε θεηηλή
ελδηάκεζε εθπησηηθή πεξίνδνο ζα ηζρχζεη από ηελ
Σεηάξηε 04/05/2016 έωο ηελ Σξίηε 10/05/2016. Σα
θαηαζηήκαηα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ πξναηξεηηθά ηελ
πξψηε Κπξηαθή ηεο ελδηάκεζεο εθπησηηθήο πεξηφδνπ ηνπ
Μαΐνπ. Δπεηδή ε πξψηε Κπξηαθή ηεο ελδηάκεζεο
ε
εθπησηηθήο πεξηφδνπ είλαη ε 1 Μαΐνπ, ε νπνία φκσο
ζπκπίπηεη κε επίζεκε αξγία ηνπ Κξάηνπο φπσο είλαη ε
Κπξηαθή ηνπ Πάζρα, ε δπλαηφηεηα απηή κεηαηίζεηαη, κε
βάζε ην λφκν, ηελ επφκελε Κπξηαθή. Δπνκέλσο ηα
θαηαζηήκαηα κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ πξναηξεηηθά
ηελ Κπξηαθή 8 Μαΐνπ 2016, κε πξνηεηλόκελν ωξάξην: 11
π.κ. – 6 κ.κ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: Δκπνξηθφο
χιινγνο Θεζζαινλίθεο, ηει.: 2310548876, 2310547887,
θαμ: 2310538263, email: empsylth@otenet.gr , site:
www.tradesupport.gr/esth, www.agorabonus.gr.

ε

Κνηλνπνίεζε ηεο λνκνζεηηθήο δέζκεο ηνπ Δλωζηαθνύ
Σειωλεηαθνύ Κώδηθα (UCC)
Απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θνηλνπνηήζεθε ζην ΒΔΘ ε κε
αξηζκ. ΓΣΓ Α 1055689 ΔΞ 2016/7-4-2016 Δγθχθιηνο κε ζέκα
«Κνηλνπνίεζε ηεο λνκνζεηηθήο δέζκεο ηνπ Δλσζηαθνχ
Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (UCC)» πνπ αλαξηήζεθε ζηε Γηαχγεηα κε
θσδηθφ ΑΓΑ : 7Θ8ΖΖ-ΥΒΓ. Οη λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ
πιαηζηψλνπλ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 952/2013 γηα ηε
ζέζπηζε ηνπ Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα εθαξκφδνληαη
ε
απφ ηελ 1 Ματνπ 2016. Δπίζεο ην ελ ιφγσ Τπνπξγείν
ελεκεξψλεη φηη έρεη αλαξηεζεί ζην Portal ησλ Διιεληθψλ
Σεισλείσλ ζρεηηθή αλαθνίλσζε καδί κε ηα ειεθηξνληθά αξρεία
ησλ
θνηλνπνηνχκελσλ
Καλνληζκψλ:
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/selectedfullstory?
sid=1 .
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2106987434/ 454, θαμ:
2106987459, email: d19diadi@otenet.gr, gdt-dasmo@otenet.gr.

Κνηλνπνίεζε Σειηθήο Λίζηαο Πξνϊόληωλ ηα νπνία
θαιύπηνληα από ηελ ζπκθωλία ΔΔ-Σνπξθίαο ζηνλ ηνκέα
ηωλ πξνϊόληωλ πνπ θαιύπηνληαη από ηελ ζπλζήθε ΔΚΑΥ.
Απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θνηλνπνηήζεθε ζην ΒΔΘ ε κε
αξηζκ. ΓΓΘΣΟΚ Β‟ 1031264 ΔΞ2016 Δγθχθιηνο κε ζέκα
«Κνηλνπνίεζε Σειηθήο Λίζηαο Πξντφλησλ ηα νπνία θαιχπηνληα
απφ ηελ ζπκθσλία ΔΔ-Σνπξθίαο ζηνλ ηνκέα ησλ πξντφλησλ πνπ
θαιχπηνληαη απφ ηελ ζπλζήθε ΔΚΑΥ».
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ΣΖΛ. 2106987493, ΦΑΞ.
2106987506 , EMAIL. d17-@2001.syzefxis.gov.gr .

Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο
πκθωλίαο Σειωλεηαθήο Έλωζεο ΔΔ-Σνπξθίαο
Σν Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ απέζηεηιε έγγξαθν κε ζέκα:
«Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο πκθσλίαο
Σεισλεηαθήο Έλσζεο ΔΔ-Σνπξθίαο». Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή
έρεη μεθηλήζεη ηελ εθπφλεζε ζρεηηθήο κειέηεο επηπηψζεσλ γηα
ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο πκθσλίαο Σεισλεηαθήο Έλσζεο ΔΔΣνπξθίαο. Ζ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ αλσηέξσ δηαβνχιεπζε ζα
είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθνχλ νη
απφςεηο ζαο θαη ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ νη
επηρεηξήζεηο ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2103682767,
θαμ:
2103682771 , email: b08@mfa.gr
Οδεγόο ΔΒΔ γηα ηηο ζπλαιιαγέο κε ην ΗΡΑΝ
Ο χλδεζκνο Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδνο (ΔΒΔ)
πξνρψξεζε ζηελ ζχληαμε ελφο ζπλνπηηθνχ-πεξηεθηηθνχ
ελεκεξσηηθνχ ζεκεηψκαηνο-Οδεγνχ γηα ηα λέα δεδνκέλα ζηηο
ζπλαιιαγέο κε ην Ηξάλ κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηα
πξαθηηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο εμαγσγείο. Ο Οδεγφο πνπ
έρεη ελδεηθηηθφ θαη πιεξνθνξηαθφ ραξαθηήξα βξίζθεηαη
αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΒΔ, www.seve.gr .
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site: www.seve.gr , email:
tz@seve.gr , ηει.: 2310535333, θαμ: 2310543232

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο

Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία
κε ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή
απνζηνιή ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο CLOTHING
MACHINERY 2016 απφ 27 - 30 Απξηιίνπ 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 ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν 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.

Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή
th
ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο “12 International Cosmetics, Beauty,
Hair Exhibition” απφ 21 έσο 23 Απξηιίνπ 2016 ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο Σνπξθίαο
θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο
εγθαηαζηάζεηο: IFM - ISTANBUL EXPO CENTER. Σν
Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία
θαιχπηνπλ ην θφζηνο ηνπ μελνδνρείνπ 5 αζηέξσλ γηα 3 λχρηεο κε
πξσηλφ, ην θφζηνο κεηαθνξάο απφ ην αεξνδξφκην πξνο ην
μελνδνρείν θαη απφ ην μελνδνρείν πξνο ην εθζεζηαθφ θέληξν 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

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα

Γηεζλείο Δθζέζεηο

ε

3 ΔΚΘΔΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΔΥΝΟΓΝΩΗΑ 2016
Πόιε: Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην Γεκήηξεο Σφθαινο, Πάηξα
Ζκεξνκελία:15-17 Απξηιίνπ 2016
Δθζέκαηα: θαηλνηνκία πνπ παξάγεηαη ζηα παλεπηζηήκηα
Πιεξνθνξίεο: ηει.: 2610 277679, 2610 277779, θαμ:
2610276519 , e-mail: grammateia@e-a.gr helenp@e-a.gr
FRESKON
Πόιε: Γ.Δ.Θ., Θεζζαινλίθε
Ζκεξνκελία: 21-23 Απξηιίνπ 2016
Δθζέκαηα: θξνχηα ιαραληθά.
Πιεξνθνξίεο: ηει. 2310 291201 / 2310 291142, fax:
2310291692, email: detrop@helexpo.gr, site:
www.helexpo.gr
ε

41 ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΓΟΤΝΑ ΚΑΣΟΡΗΑ
Πόιε : Κέληξν Γνχλαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Καζηνξηά
Ζκεξνκελία : 5-8 Ματνπ 2016
Δθζέκαηα : Γνπλαξηθά, δεξκάηηλα
Πιεξνθνξίεο : http://furfairkastoria.com
ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΒΗΒΛΗΟΤ
Πόιε:Γ.Δ.Θ., Θεζζαινλίθε
Ζκεξνκελία: 12-15 Μαΐνπ 2016
Δθζέκαηα: βηβιία. Πιεξνθνξίεο: ηει. 2310 291201 / 2310
291142, fax: 2310 291692,email: detrop@helexpo.gr site :
www.helexpo.gr

Εήηεζε πλεξγαζίαο γηα Καηαζθεπή ηαζκώλ
Βηνινγηθνύ Καζαξηζκνύ ζην Μαξόθν
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ζην
Μαξφθν αλαθνίλσζε πσο ε καξνθηλή θαηαζθεπαζηηθή
εηαηξεία RSDE, κε παξάιιειε εκπνξηθή θαη παξαγσγηθή
δξαζηεξηφηεηα ζηνλ θιάδν ηνπ ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ
βηνκεραληθήο ρξήζεσο, ελδηαθέξεηαη λα αλαπηχμεη
ζπλεξγαζία κε ειιεληθέο εηαηξείεο γηα ηελ αλάιεςε θαη
πινπνίεζε έξγσλ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ πδάησλ ή πγξψλ
αζηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ ιπκάησλ ζην Μαξφθν (κειέηε,
ζρεδηαζκφο, εμνπιηζκφο θαη θαηαζθεπή ζηαζκψλ).
Realisation et developpement des structures energetiques
(RSDE)Γ/ΝΖ
76 Rue Des Oudayas La
Villette – Casablanca
ΜΟΡΦΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Αλψλπκε Δηαηξεία
ΚΔΦΑΛΑΗΟ
5 000 000 DHS
ΤΠΔΤΘΤΝΟ
Mme Jamila Bouchiki ,
ingenieure.ΣΖΛ.(00212)
522623644,
522614391,
ΚΗΝ.661743372
ΦΑΞ.(00212)
522623646,
ΔΜΑΗL:rdse@rdse.ma. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:
ηει.:
00212656302292,
θηλ.:661877150,
email:
jamila.bouchikhi@gmail.com

POWTECH 2016
Πόιε : Νπξεκβέξγε, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 19 – 21 Απξηιίνπ 2016
Δθζέκαηα: θαξκαθεπηηθά πξντφληα, θαιιπληηθά, δηαηηεηηθά
πξντφληα θαη ηξφθηκα. Πιεξνθνξίεο: ηει. 210 6410405,
6090527,
e-mail
:espanou@nuernbergmesse.grsite:
www.nuernbergmesse.gr
WORLD OF FURNITURE
Πόιε: φθηα, Βνπιγαξία
Ζκεξνκελία: 19-23 Απξηιίνπ 2016
Δθζέκαηα: έπηπια. Πιεξνθνξίεο: site: http://furnitureexpo.bg/en
TECHNOMEBEL
Πόιε: φθηα, Βνπιγαξία
Ζκεξνκελία: 19-23 Απξηιίνπ 2016
Δθζέκαηα: πιηθά, κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο γηα μπιεία θαη
παξαγσγή επίπισλ.
Πιεξνθνξίεο: site: http://technomebel.bg/en
TH

4 INTERNATIONAL ISTANBUL SMART GRID AND CITIES
CONGRESS AND FAIR
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 20-21 Απξηιίνπ 2016
Δθζέκαηα: ςεθηαθή ηερλνινγία θαη έμππλα δίθηπα πφιεσλ
Πιεξνθνξίεο: ηει. 2310 254460, θαμ. 2310254448, email.
selanik@ekonomi.gov.tr
CHINA INTERNATIONAL GOLD, JEWLLERY & GEM FAIRSHENZHEN
Πόιε: Shenzhen, Κίλα
Ζκεξνκελία: 20-22 Απξηιίνπ 2016
Δθζέκαηα: θνζκήκαηα
Πιεξνθνξίεο:
http://exhibitions.jewellerynetasia.com/szj/Tel:
+86-20-8666 0158Fax: +86-20 8667 7120E-mail: infochina@ubm.comsalescjgf-hk@ubm.com
nd

42 FOOD FAIR
Πόιε: Μπνχληβα, Μαπξνβνχλην
Ζκεξνκελία: 21 - 23 Απξηιίνπ 2016
Δθζέκαηα: ηξφθηκα θαη πνηά, αγξνηηθά πξντφληα, εμνπιηζκφο θαη
ζπζθεπαζίεο, κεζνγεηαθή θνπιηνχξα. Πιεξνθνξίεο: site:
http://www.adriafair.co.me/index.php/en/exhibitions/food-fair.html,
email: office@jadranskisajam.co.me, ηει.: +382 33410420,
θαμ: +382 33452132
ε

12 ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΟΜΟΡΦΗΑ ΚΑΗ ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΩΝ
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 21-23 Απξηιίνπ 2016
Δθζέκαηα: νκνξθηά θαη θαιιπληηθά
Πιεξνθνξίεο: ηει. +902126033333, θαμ. +902126033334,
email: info@beautyeurasia.com, site: www.beautyeurasia.com ,
www.beauty-events.com

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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20/04/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ
ΒΟΣΑΝΗΜΑΣΟ ΜΔ ΥΟΡΣΟΚΟΠΣΗΚΟ ΜΖΥ/ΜΑ. ΣΖΛ:2313/318200
22/04/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΜΔ ΚΛΔΗΣΔ ΠΡΟΦΟΡΔ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΗΚΡΧΝ ΚΔΠΑΣΡΧΝ-ΣΔΝΣΧΝ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ
ΦΘΑΡΜΔΝΧΝ ΠΑΝΗΧΝ. ΣΖΛ 2313318471
25/04/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΜΔ ΚΛΔΗΣΔ ΠΡΟΦΟΡΔ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΗΜΑΣΗΜΟΤ-ΚΛΗΝΟΣΡΧΜΝΧΝ, ΜΟΚΔΣΧΝΚΟΤΡΣΗΝΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ ΣΖΛ.2313317511
25/04/2016
ΠΡΟΥΔΗΡΟ
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ
ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ R.A.C ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ
26/04/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ
ΟΡΓΑΝΧΝ. ΣΖΛ: 26953-60606
04/05/2016 ΑΝΟΗΥΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΥΧΡΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ ΣΖΛ.2108916356
09/05/2016 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΘΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΑΠΟΦΗΛΧΖ ΞΔΡΖ ΚΑΗ ΥΛΧΡΖ ΦΤΣΗΚΖ
ΒΛΑΣΖΖ ΓΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΠΤΡΚΑΓΗΧΝ, ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΔΡΔΗΜΑΣΧΝ,
ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΦΤΣΔΤΖ-ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ. ΣΖΛ 2132005149
09/05/2016
2ν
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ
ΖΛΔΚΡΟΝΗΚΟ
ΑΝΟΗΚΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΑΦΖ ΤΜΦΧΝΗΑ ΠΛΑΗΗΟΤ 2ΔΣΟΤ
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. ΣΖΛ
2103483161
09/05/2016 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΥΧΡΧΝ ΚΑΗ
ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ
ΣΟΤ
ΚΡΑΣΗΚΟΤ
ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΑ
ΑΚΣΗΟΤ
(ΚΑΑΚ)
ΣΖΛ:2108916264
09/05/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΣΖΗΑ
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ ΑΗΜΑΣΟ ΓΗΑ ΜΟΡΗΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟ
ΚΔΝΣΡΟ ΜΟΡΗΑΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΥΔΠΑ. ΣΖΛ:2313304464-3
09/05/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΧΝ. ΣΖΛ:2313
304464-3
10/05/2016 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΜΔΓΑΡΟΤ
ΟΔ. ΣΖΛ 2105297261
11/05/2016 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΥΧΡΧΝ ΚΑΗ
ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ
ΣΟΤ
ΚΡΑΣΗΚΟΤ
ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΑ
ΚΑΡΠΑΘΟΤ
ΣΖΛ:2108916264
20/05/2016 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΔ
ΑΓΟΡΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ
ΤΛΗΚΧΝ. ΣΖΛ 2106980994
ΜΔΣΑΘΔΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ
ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΣΗ 05/07/2016 ΚΑΗ ΛΖΞΖ ΣΗ 19/07/2016 ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ
ΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΟΤ ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ
«ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ»
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΕΑΚΤΝΘΟΤ «ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ»
ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ

ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ «ΘΖΔΑ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ
ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «ΑΓΗΟ ΠΑΤΛΟ»
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «ΑΓΗΟ ΠΑΤΛΟ»
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ
ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ
ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ
ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ

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.

