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ΒΔΘ πξνο Σ. Αιεμηάδε: Απνζπλδέζηε
ιεμηπξόζεζκεο από ηηο ηξέρνπζεο νθεηιέο

ηηο

Σελ αλάγθε, απνζχλδεζεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ησλ
επηρεηξήζεσλ απφ ηηο ηξέρνπζεο θαζψο θαη ηε κεγαιχηεξε
δπλαηή επειημία, πξηλ νδεγεζνχκε ζε λέν θχθιν ινπθέησλ
επηρεηξήζεσλ, επηζεκαίλεη κε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ
αλαπιεξσηή ππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Σξχθσλα Αιεμηάδε, ην
Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο.Σν ΒΔΘ έρεη γίλεη θαη΄
επαλάιεςε απνδέθηεο παξαπφλσλ απφ κέιε ηνπ, ηα νπνία
ιφγσ ηεο παξαηεηλφκελεο αξλεηηθήο ζπγθπξίαο θαη ηεο
αβεβαηφηεηαο πνπ επηθξαηεί ζην νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη
θηλδπλεχνπλ, ή έρνπλ απνιέζεη ηε ξχζκηζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ
νθεηιψλ ηνπο. πλέπεηα ηεο απψιεηαο ηεο ξχζκηζεο φπσο
αλαθέξεηαη ζηελ επηζηνιή είλαη ε ππνρξεσηηθή άκεζε θαηαβνιή
ηνπ ππφινηπνπ ηεο νθεηιήο θαη ε άκεζε επηδίσμε ηεο είζπξαμεο
ηεο κε φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία
κέηξα. Όπσο αλαθέξεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ, Παλαγηψηεο
Παπαδφπνπινο ζηελ επηζηνιή «ιφγσ ηεο επηθξαηνχζαο
θαηάζηαζεο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία φιν θαη πεξηζζφηεξεο
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηνπο
φξνπο ηεο ξχζκηζεο ησλ νθεηιψλ ηνπο θαη παξάιιεια ζηελ
εμππεξέηεζε ησλ ηξερνπζψλ θνξνινγηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ
ηνπο ππνρξεψζεσλ, κε απνηέιεζκα λα «ράλνπλ» ηε ζρεηηθή
ξχζκηζε θαη λα παχνπλ λα αληαπνθξίλνληαη θαη ζηηο ηξέρνπζεο
θνξνινγηθέο
θαη αζθαιηζηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο».«Σν
πξφβιεκα», ζπλερίδεη ε επηζηνιή, «είλαη ζε φινπο καο γλσζηφ.
Ζ ηξαγηθή πηψζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ε
πιήξεο έιιεηςε ξεπζηφηεηαο θαη ε παξάιιειε αχμεζε ησλ
θνξνινγηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ
ησλ
επηρεηξήζεσλ, νδεγεί καζεκαηηθά ζην πξναλαθεξφκελν
απνηέιεζκα. Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη αβίαζηα είλαη ην εμήο:
ζα μεπεξάζνπκε ηελ θξίζε δηαηεξψληαο ζε ιεηηνπξγία ηηο
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ή ζα ζπλερίζνπλ κε ακείσην ξπζκφ
ηα ινπθέηα, ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαη ηέινο ε θνηλσληθή
απνζάζξσζε;
Θεσξνχκε φηη ε απάληεζε ζην εξψηεκα είλαη απηνλφεηε.
Πηζηεχνπκε αθξάδαληα φηη ζα πξέπεη, πνιηηηθή εγεζία,
θνηλσληθνί θαη νηθνλνκηθνί θνξείο θαη θάζε αξκφδηνο πνπ
εκπιέθεηαη, λα πξνζπαζήζνπκε ψζηε θαη ε θνξνινγηθή
δηνίθεζε λα εηζπξάμεη ηα θνξνινγηθά έζνδα πνπ αλαινγνχλ
ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη νη επηρεηξήζεηο λα
ζπλερίζνπλ ηε ιεηηνπξγίαο ηνπο γηα λα κπνξνχλ λα
αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Ζ δέζκεπζε εηαηξηθψλ
θαη πξνζσπηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε άκεζε
απαίηεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ νθεηιψλ ηνπο, εθηηκνχκε φηη ην κφλν
πνπ επηηπγράλεη είλαη λα δεκηνπξγεί λέα ινπθέηα, λα απμάλεη ηελ
αλεξγία, λα κεηψλεη ηα φπνηα θνξνινγηθά έζνδα ηνπ θξάηνπο θαη
λα θαηαζηξέθεη ηηο δσέο ησλ πνιηηψλ.Ζ απνζχλδεζε ησλ
ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηηο ηξέρνπζεο
θαζψο θαη ε φπνηα κεγαιχηεξε επειημία, πξηλ νδεγεζεί κεγάινο
αξηζκφο επηρεηξήζεσλ ζην δξφκν ρσξίο γπξηζκφ, ηεο παχζεο
ιεηηνπξγίαο, κε ηα γλσζηά ζπλεπαθφινπζα απνηειέζκαηα, είλαη,
θχξηε ππνπξγέ, ζηελ αξκνδηφηεηά ζαο» θαηαιήγεη ε επηζηνιή
ηνπ ΒΔΘ.

Σεύρνο 31

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ
ε
πκκεηνρή Β.Δ.Θ. ζηελ 81 Γηεζλή Έθζεζε
Θεζζαινλίθεο
Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο ζα ζπκκεηέρεη
ε
ζηελ 81
Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί απφ 10 έωο 18 επηεκβξίνπ 2016,
δηνξγαλψλνληαο νκαδηθή ζπκκεηνρή γηα ηηο επηρεηξήζεηο-κέιε
ηνπ. Οη επηρεηξήζεηο-κέιε ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ
Θεζζαινλίθεο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ, ζα βξίζθνληαη ζην
πεξίπηεξν 13 κε ηδηαίηεξν stand θαη ζα ηχρνπλ:
1.Σεο εμαηξεηηθήο εθπηωηηθήο ηηκήο 80€/κ2 πιένλ ΦΠΑ,
αληί γηα 129€/κ2 πιένλ ΦΠΑ, ηηκή ηηκνθαηαιφγνπ ζε stand κε
ην βαζηθφ εμνπιηζκφ, αιιά θαη ηεο επηδόηεζεο ηνπ 50%
ελόο stand έωο 12 ηεηξαγωληθώλ κέηξωλ [πνπ ζα δηαζέηεη
ην βαζηθφ εμνπιηζκφ] απφ ην Δπηκειεηήξην,
Ή 2.Σεο εμαηξεηηθήο εθπηωηηθήο ηηκήο 63€/κ2 πιένλ ΦΠΑ,
αληί 110€/κ2 πιένλ ΦΠΑ, ηηκή ηηκνθαηαιφγνπ ζε stand ρσξίο
εμνπιηζκφ, αιιά θαη ηεο επηδόηεζεο ηνπ 50% stand έωο
16 ηεηξαγωληθώλ κέηξωλ
(ίρλνπο εδάθνπο, ρσξίο
εμνπιηζκφ) απφ ην Δπηκειεηήξην.ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα
ζπκκεηέρνπλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δηαζέηνπλ ηα πξντφληα
ηνπο πξνο πψιεζε ζην ρψξν ηεο έθζεζεο κε ηελ
πξνυπφζεζε λα ηεξήζνπλ φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ
λφκν θαη ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηεο ΓΔΘ πξνυπνζέζεηο.
Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο
Πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ
εηαηξηψλ πνπ ζα είλαη εθζέηεο ζην ΠΔΡΗΠΣΔΡΟ ηνπ Β.Δ.Θ.,
ζηελ νπνία ζα ηεξεζεί απζηεξά ε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο,
είλαη:
 ε επηρείξεζε λα είλαη κέινο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ
 λα έρεη εμνθιεζεί ε ζπλδξνκή ηνπ έηνπο 2016
 λα ζπκπιεξσζεί ε δήισζε ζπκκεηνρήο ζην Β.Δ.Θ.
 λα γίλεη θαηάζεζε ζε ινγαξηαζκφ ηεο
ΓΔΘHELEXPOA.E. ηνπ ππφινηπνπ πνζνχ [πέξαλ ηεο
επηδφηεζεο] πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζπκκεηνρή ησλ
επηρεηξήζεσλ
 λα απνζηαιεί αληίγξαθν ηνπ θαηαζεηεξίνπ ηνπ
πνζνχ ζπκκεηνρήο ζην Β.Δ.Θ. [ην νπνίν ζα
απνηειεί
απνδεηθηηθό
πξνηεξαηόηεηαο
ζπκκεηνρήο]
 λα απνζηαιεί ζπκπιεξσκέλν ζηε ΓΔΘ-HELEXPO
ην έληππν εθζεκάησλ, γηα ηε ζσζηή εγγξαθή ηεο
επηρείξεζεο ζηνλ ειεθηξνληθφ θαηάινγν ηεο
Έθζεζεο.
εκεηψλνπκε φηη ην ΒΔΘ ζα επηδνηήζεη ηηο πξώηεο
ζαξάληα (40) επηρεηξήζεηο-κέιε ηνπ πνπ ζα δειώζνπλ
ζπκκεηνρή.
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. Γειψζεηο ζπκκεηνρήο ζα γίλνληαη
δεθηέο κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή, 12 Απγνύζηνπ 2016.

Παξάηαζε ηωλ δξάζεωλ «Δπηρεηξεκαηηθή Δπαλεθθίλεζε»,
«Νεζηωηηθή Σνπξηζηηθή Δπηρεηξεκαηηθόηεηα» θαη «Σακείν
Δγγπνδνζίαο» από ην Δζληθό Σακείν Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο
θαη Αλάπηπμεο (ΔΣΔΑΝ)
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, παξαηάζεθε ε
εκεξνκελία
νινθιήξσζεο
ησλ
Γξάζεσλ
Σακείνπ
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο
(ΣΔΠΗΥ)
ηνπ
Δζληθνχ
Σακείνπ
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Αλάπηπμεο (ΔΣΔΑΝ), κέρξη ηηο 31
Οθησβξίνπ 2016. Ζ παξάηαζε δφζεθε ιακβάλνληαο ππφςε ηελ
αλάγθε ππνζηήξημεο ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο αγνξάο, θαζψο θαη
ηνλ απμεκέλν αξηζκφ αηηήζεσλ θαη ζπκβάζεσλ πνπ
παξαηεξείηαη ην ηειεπηαίν δίκελν γηα ηηο δξάζεηο ηνπ Σακείνπ
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο.πγθεθξηκέλα ε παξάηαζε ππνβνιήο
αηηήζεσλ αθνξά ζηα δαλεηνδνηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ
2007-2013 «Δπηρεηξεκαηηθή Δπαλεθθίλεζε» θαη «Νεζησηηθή
Σνπξηζηηθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» θαη ην "Σακείν Δγγπνδνζίαο
ΣΔΠΗΥ".Ζ παξάηαζε νινθιήξσζεο ησλ δξάζεσλ ζπλεπάγεηαη
ηελ αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο παξαιαβήο ησλ αηηήζεσλ
επηρεηξήζεσλ απφ ηηο ηξάπεδεο, γηα πεξίπνπ αθφκε έλα ηξίκελν.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα : www.etean.gr.
Πξνζζήθε 11 λέωλ θιάδωλ πξνϊόληωλ θαη θαηάινγνη 10.000
μέλωλ εηζαγωγέωλ ζε 40 ρώξεο
Σν Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ κέζσ ησλ Γξαθείσλ Οηθνλνκηθψλ θαη
Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ, ζπλερίδεη ηελ πξσηνβνπιία πνπ είρε
αλαπηχμεη γηα ηε ζηήξημε ησλ εμαγσγέσλ- Μηθξνκεζαίσλ
Δπηρεηξήζεσλ (ΜκΔ). Αλαλεψλεη ινηπφλ ηε ιίζηα θαηαιφγσλ
εηζαγσγέσλ,
αλαξηψληαο
ζηελ
ηζηνζειίδα
ηνπ
ζην
www.agora.mfa.gr 11 λένπο θιάδνπο πξντφλησλ, θαη έλα ζχλνιν
10.000 πεξίπνπ εηζαγσγέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 40
ρψξεο γηα ζπλνιηθά 35 θιάδνπο πξντφλησλ. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
site:
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURC
E&cresrc=1411&cnode=115.
Φνξνινγηθά εκηλάξηα ηεο Παλειιήληαο Έλωζεο
Φνξνηερλώλ Δπηζηεκόλωλ
Ζ Παλειιήληα Έλσζε Φνξνηερλψλ Δπηζηεκφλσλ δηνξγαλψλεη
ηα θάησζη θνξνινγηθά ζεκηλάξηα:

Αζθαιηζηηθφ

Κφθθηλα Γάλεηα

Δξγαζηαθά

Φνξνινγηθνί Έιεγρνη- Δκβάζκαηα

Δλδηθνθαλείο πξφζθπγεο

Πεξαίσζεο Πιαζηά εηθνληθά Σηκνιφγηα

Έιεγρνο ζε ιίζηεο θνξνθπγάδσλ

Πνηληθέο δηαηάμεηο θ.α.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 2106124910, 6980976198 ,
θαμ: 2106140024, email: pefe@pefe.gr

Γωξεάλ εκηλάξηα ΠΔΗ & ADR ζε αλέξγνπο νδεγνύο κε
επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο
Ζ
Οκνζπνλδία
Φνξηεγψλ
Απηνθηλεηηζηψλ
Διιάδνο
Δκπνξεπκαηηθψλ & Δπηβαηηθψλ Μεηαθνξψλ (ΟΦΑΔ) παξέρεη ζε
αλέξγνπο δσξεάλ ζεκηλάξηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη
πηζηνπνίεζεο ζηηο ζρνιέο ΠΔΗ & ADR πνπ δηαζέηεη ζε Αζήλα θαη
Θεζζαινλίθε φπσο επίζεο θαη εηδηθέο εθπηψζεηο γηα ηελ
παξαθνινχζεζε
ζεκηλαξίσλ
αξρηθήο
θαη
πεξηνδηθήο
πηζηνπνίεζεο – θαηάξηηζεο ζε ππαιιήινπο – νδεγνχο θαη
ηδηνθηήηεο – νδεγνχο πνπ απνδεδεηγκέλα έρνπλ πνιχ ρακειά
εηζνδήκαηα. Γειψζεηο ζπκκεηνρήο απφ ηα ηέιε Απγνχζηνπ
2016.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 2102019760,
θηλ:
6937187097 , email: info@ofae.gr, site: www.ofae.gr

2ν πλέδξην Σερλνινγηώλ Δπεμεξγαζίαο Νεξνύ θαη
Λπκάηωλ
νπ

Ζ ITE Turkey αλαθνίλσζε ηελ δηνξγάλσζε ηνπ 2 πλεδξίνπ
Σερλνινγηψλ Δπεμεξγαζίαο Νεξνχ θαη Λπκάησλ –
ISTANBUL WATER & WASTE WATER TREATMENT
TECHNOLOGIES EXHIBITION AND CONFERENCE, ην
νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ζηηο 01 03 επηεκβξίνπ 2016 ζηηο εγθαηαζηάζεηο Istanbul Expo
Center.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: +902122918310/3176 ,
θαμ: +902122404381, site:http://iteturkey.com/ver3/fairs/time_en_2016/.
Save the date - ΤΝΔΓΡΗΟ IFA SUMMER 2016
H IFA Summit αλαθνίλσζε ηελ δηνξγάλσζε ηνπ ζπλεδξίνπ
IFASummer 2016 ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ 5 έσο 6
επηεκβξίνπ 2016 θαη ψξα απφ 10:00 έσο 18:00 πεξίπνπ ζην
Βεξνιίλν.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
ηει.:
2106419037,
θαμ:2106445175, email: berlinmesse@ahk.com.gr , site:
http://b2b.ifa-berlin.com
Asia Fruit Congress
Σν Διιελνγεξκαληθφ Δπηκειεηήξην αλαθνίλσζε ην ζπλέδξην
κε ηίηιν «ASIA FRUIT CONGRESS» ην νπνίν ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 6 επηεκβξίνπ 2016 ζην Υνλγθ Κνλγθ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:
ηει: 2106419011/
2106419037/
2310327733,
site:
http://www.asiafruitcongress.com/home
«2016 Silk Road Business Leadership Summit»
Ζ ICC Διιάο ζαο γλσζηνπνηεί ην «2016 Silk Road Business
Leadership Summit» πνπ ζα γίλεη ζηελ Κίλα 6-8 επηεκβξίνπ
2016. Μεηαμχ άιισλ ζα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζην θξαζί θαη
είλαη κηα επθαηξία λα πξνσζεζνχλ ηα ειιεληθά θξαζηά.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: +30 2103810879 , θαμ:
+30 2103831189, email: iccgr@otenet.gr,
site:www.iccwbo.gr
Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή ζηελ Σδαθάξηα ηεο
Ηλδνλεζίαο
Σν Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ κε επηθεθαιήο ηνλ Τθππνπξγφ θ.
Γ. Μάξδα ζην πιαίζην ηεο ελίζρπζεο ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ
ειιεληθψλ
επηρεηξήζεσλ
θαη
ηεο
δηνξγάλσζεο
επηρεηξεκαηηθψλ απνζηνιψλ ζε επηιεγκέλεο ρψξεο ηνπ
εμσηεξηθνχ πξνβαίλνπλ ζε δηεξεχλεζε ζρεηηθψλ πξνζέζεσλ
γηα ζπκκεηνρή ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη θιαδηθψλ
θνξέσλ ζηελ αγνξά ηεο Ηλδνλεζίαο. H Δπηρεηξεκαηηθή
απνζηνιή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 14- 17 Ννεκβξίνπ 2016
ζηελ Σδαθάξηα. Παξαθαινχληαη φζνη ελδηαθέξνληαη λα
ελεκεξψζνπλ ηνπ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ κέρξη 5
Απγνχζηνπ 2016. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.:
2103682761, θαμ: 2103682771, email: b08@mfa.gr
Εήηεζε ζπλεξγαζίαο απν ηελ Βνζλία
Ζ βνζληαθή εηαηξεία « Ligamontd.o.o Lukavac » ελδηαθέξεηαη
γηα εηζαγσγή αληηζηαηηθνχ πθάζκαηνο PPS punbond
(Polypropylene and Polyesters punbondantistatic material)
απφ ηελ Διιάδα. Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο, γεξκαληθψλ
ζπκθεξφλησλ, βνζληαθήο εηαηξείαο είλαη ε παξαγσγή θαη
εμαγσγή θαιπκκάησλ γηα ηα θαζίζκαηα απηνθηλήησλ, θπξίσο
γηα ηηο αλάγθεο ηεο γεξκαληθήο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο Audi
AG.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
email:
ligament@bih.net.ba , economy-sarajevo@mfa.gr

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα

Εήηεζε ζπλεξγαζίαο απν ηελ Κίλα

32 ΔΜΠΟΡΟ-ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ & ΓΔΩΡΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΤΣ.
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
Πόιε:Κνίια, Κνδάλε (Δγθαηαζηάζεηο Δπηκειεηεξίνπ,
Δθζεζηαθφ θέληξν)
Ζκεξνκελία: 21-26 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: εκπνξν-βηνηερληθά θαη γεσξγηθά πξντφληα,
απηνθίλεηα, είδε εμνπιηζκνχ, κεραλήκαηα θιπ.
Πιεξνθνξίεο:ηει.: 2461045980-3,45978,θαμ: 2461045977,
e-mail:info@ekthesiako.gr, site: www.ekthesiako.gr

H θηλέδηθε εηαηξεία Rol and Power Technology CoLtd έρεη
απεπζχλεη αίηεκα ζπλεξγαζίαο κε ειιεληθέο εηαηξείεο θαηαζθεπήο
ειηαθψλ νδηθψλ θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ.Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: ηει.: 008618823389565, 00860574873327890,
email: roland@e-ablepower.com , rolandpower@yeah.net

ε

ΔΚΘΔΖSUPER MARKET – MINI MARKET &
ΠΔΡΗΠΣΔΡΟ 2016
Πόιε: MetropolitanExpo, Αζήλα
Ζκεξνκελία: 30 επηεκβξίνπ – 2 Οθησβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: ηξφθηκα, γαιαθηνθνκηθά/ηπξνθνκηθά,
παξαδνζηαθά πξντφληα, πνηά-αλαςπθηηθά, δαραξψδε,
πξντφληα επξείαο θαηαλάισζεο, θαπληθά, πξντφληα
ηδησηηθήο εηηθέηαο, ζπζηήκαηα θαη ιχζεηο πιεξνθνξηθήο,
ηειεπηθνηλσλίεο, ηχπνο, θ.α. Πιεξνθνξίεο:
ηει.:2111801801, email: svrettos@rota.gr , site:
http://www.supermarket-minimarketperiptero.gr,www.rota.gr.

Εήηεζε ζπλεξγαζίαο από ηνλ Καλαδά
Ο Διιελνθαλαδφο επηρεηξεκαηίαο John Psichos ηεο εηαηξείαο
Processlinx (www.processlinx.com ) εμέθξαζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ
γηα άκεζε επέλδπζε ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη εηδηθφηεξα ζηνλ
ηνκέα ηεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ ηχπνπ «manufacturing
performance management solutions». Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: email: grgencon.tor@mfa.gr
Εήηεζε ζπλεξγαζίαο από ην Μαξόθν
Ο
καξνθηλφο
ζχκβνπινο
επηρεηξήζεσλ
YounessElBadr
ελδηαθέξεηαη γηα ζπλεξγαζία κε ειιεληθέο εηαηξείεο γηα εηζαγσγή
πξντφλησλ ηνπο, ζηνπο ηνκείο: πιαζηηθέο ξεηίλεο, αλφξγαλα
ρεκηθά θαη ηξφθηκα. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.:
00212662277656, email: y.eldbadr77@gmail.com

Γηεζλείο Δθζέζεηο
VINCENZAORO
Πόιε: Μηιάλν, Ηηαιία
Ζκεξνκελία: 03 - 07 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: θνζκήκαηα
Πιεξνθνξίεο: ηει.: +390444969111, site:
http://www.vicenzafiera.it , email: info@vincenzaoro.com
SPECIALITY & FINE FOOD FAIR
Πόιε : Λνλδίλν, Αγγιία
Ζκεξνκελία: 04 - 06 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: ηξφθηκα θαη πνηά
Πιεξνθνξίεο: site: www.specialityandfinefoodfairs.co.uk
MILANOUNICA
Πόιε: Μηιάλν, Ηηαιία
Ζκεξνκελία: 06 - 09 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: πθάζκαηα θαη είδε έλδπζεο
Πιεξνθνξίεο: www.milanounica.it/MU/index.php/it/fairsita/mu-milano-it
WORLD FOOD MOSCOW 2016
Πόιε: Μφζρα, Ρσζία
Ζκεξνκελία: 06 - 08 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: ηξφθηκα
Πιεξνθνξίεο: ITE Group, + 44 (0) 207 596 5086, fm@iteexhibitions.com, www.ite-exhibitions.com
ASIA FRUIT LOGISTICA 2016
Πόιε: Hong Kong
Ζκεξνκελία: 07- 09 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: λσπά θξνχηα θαη ιαραληθά
Πιεξνθνξίεο: www.asiafruitlogistica.com ,ηει. 2106419037
/ 2310327733, θαμ: 2106445175
Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΣΕΔΝΣΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Σδέληα, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ
έγγξαθν κε ζέκα «Δπηρεηξεκαηηθφο Οδεγφο έηνπο 2016 γηα
ηελ αγνξά ηνπ νπιηαλάηνπ Οκάλ –Doing Business in the
Sultanate of Oman». Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα
ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηε Σδέληα
(www.agora.mfa.gr/sa106, email: ecocom-jeddah@mfa.gr ή
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr.

Γηεζλείο Γηαγωληζκνί
Σν Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηελ Κχπξν
απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν κε πξνθεξχμεηο θξαηηθψλ
δηαγσληζκψλ πνπ αθνξνχλ:
1.Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε (7εηήο) ειεθηξνληθψλ
ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ζε θηήξηα ηνπ Σκ. Φπιαθψλ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
http://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.
do?resourceld=1661233
2.Πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε δηθηχσλ
δνκεκέλεο θαισδίσζεο ζε δέθα (10) ζρνιεία κέζεο γεληθήο
εθπαίδεπζεο θάζε ηέηαξηε (Γ1) κε ηελ αθφινπζε πεξηγξαθή . Ζ
πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ εθηέιεζε, δνθηκή,
έιεγρν θαη παξάδνζε ζε άξηζηε ιεηηνπξγήζηκε θαηάζηαζε ησλ
λέσλ ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο
δνκεκέλεο θαισδίσζεο ζε δέθα Γεκφζηα ζρνιεία ηεο Κχπξνπ.
Θα αθνινπζήζεη δεχηεξε πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ην 2017 γηα
ηελ πινπνίεζε ηνπ ίδηνπ έξγνπ γηα ηα ελαπνκείλαληα δέθα
Γεκφζηα ζρνιεία.Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
http://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/announcements/listAnn
ouncements.do
3.Γηαγσληζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα PRP γηα ηηο αλάγθεο ησλ
θξαηηθψλ λνζειεπηεξίσλ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
http://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.
do?resourceld=1663269
4.Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε αινπκηλίσλ κε δηπιφ γπαιί, ΓΣΓΔ
(ΔΜ.ΛΚΑ) 19/2016.Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
http://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.
do?resourceld=1664172
5.Αγνξά ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ
θιηκαηηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ δεκνηηθψλ νηθνδνκψλ γηα
πεξίνδν
ηξηψλ
ρξφλσλ
(68/2016).Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
site:
http://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.
do?resourceld=1666445
6.Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αγνξά ππεξεζηψλ δπν
εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ην έξγν ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο
δηαρείξηζεο ζρεδίσλ ρνξεγηψλ (ΠΓΥ) ηνπ Τπνπξγείνπ
Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ (ΤΔΔΒΣ)
16/025/Α/Α.Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
site:
http://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.
do?resourceld=1651226
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε
ην Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηε Λεπθσζία ηει.:
+35722672219/ 22672604, θαμ: +35722672703 θαη ζην email:
ecocom-nicosia@mfa.gr

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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08/08/2016 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΓΤΟ ΑΗΘΟΤΩΝ ΛΤΟΜΔΝΖ
ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟ 1ν ΓΤΜΝΑΗΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΔΤΚΩΝ.
ΣΖΛ.: 2310 679172
10/08/2016 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΖΜΗΚΟΤ ΚΑΗ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΓΗΑ ΣΗ
ΑΝΑΓΚΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΚΟΛΤΜΒΖΣΗΚΖ ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΣΟΤ
ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΟΛΤΜΒΖΣΖΡΗΟΤ. ΣΖΛ.: 2313 317537
10/08/2016 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΘΔΖ ΣΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΞΔΝΟΓΛΩΩΝ ΚΔΗΜΔΝΩΝ,
ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΖ ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΑ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΡΑΖ-ΤΠΔΡΣΗΣΛΗΜΟΗ ΣΟΤ
ΓΖΜΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. ΣΖΛ.: 2313 31753
11/08/2016 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ Α. ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ ΚΑΗ ΛΟΗΠΑ ΤΛΗΚΑ ΓΡΑΦΔΗΩΝ ΚΑΗ
Β.ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ/ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΖ ΣΖΛ.:
2313 317545
12/08/2016 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΥΡΖΜΑΣΟΑΠΟΣΟΛΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΣΑΜΔΗΟ ΔΗΠΡΑΞΖ ΣΟΤ
ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΟΤ ''ΑΝΑΣΑΔΩ ΣΟΤ ΚΤΡΗΟΤ''. ΣΖΛ.: 2313 3177536
12/08/2016 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΗΝΑΚΗΓΩΝ. ΣΖΛ.: 2313 3177536
12/08/2016 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΘΔΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΩΝ
ΔΗΓΩΝ. ΣΖΛ.: 2313 3177536
12/08/2016 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΔΡΗΩΝ. ΣΖΛ.: 2313 3177536
24/08/2016 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΤΓΡΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ. ΣΖΛ.: 2521350222
24/08/2016 Β΄ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΜΔΛΑΝΟΣΑΗΝΗΩΝ-ΣΟΝΔΡ» . ΣΖΛ.: 2313 327826
24/08/2016 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ
ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ-ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΠΟΓΟΜΩΝ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. ΣΖΛ.: 2313 320537
25/08/2016ΑΝΟΗΥΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΑΝΑΓΔΗΞΖ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ
ΔΚΣΔΛΔΔΩ
ΔΡΓΑΗΩΝ
ΓΔΞΑΜΔΝΗΜΟΤ/ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΖ ΠΛΩΣΖ ΓΔΞΑΜΔΝΖ Νν 3 ηνπ ΝΚ .
ΣΖΛ. 210 6551691
25/08/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΗΑΛΗΓΗΩΝ ΣΖΛ.: 23213 51296
25/08/2016 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΘΔΖ
ΣΩΝ
ΤΠΖΡΔΗΩΝ
ΤΝΣΖΡΖΖ-ΑΝΑΓΟΜΩΖ
ΠΤΡΟΒΔΣΖΡΩΝ. ΣΖΛ.: 2313 320537
25/08/2016 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΘΔΖ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΟΡΘΩΣΗΚΖ
ΤΝΣΖΡΖΖ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΔΤΓΩΝ Ζ/Ε. ΣΖΛ.: 2313 320537

ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ-ΤΚΔΩΝ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΓΡΑΜΑ
ε

4 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ-ΘΡΑΚΖ
ΓΗΟΗΚΖΖ 3εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΝΑΤΣΗΚΟΤ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΡΡΩΝ
ΓΗΟΗΚΖΖ 3εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΓΗΟΗΚΖΖ 3εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

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.

