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Αλαθνίλσζε – Δλεκέξσζε (Πξνζνρή)
αο ελεκεξψλνπκε φηη φιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη
θαηαρσξεκέλεο ζην ΓΔΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΜΖΣΡΧΟ (Γ.Δ.ΜΖ.)
θαη δελ είλαη θεθαιαηνπρηθέο -θαη πην ζπγθεθξηκέλα φιεο νη Ο.Δ,
Δ.Δ, ΑΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ, ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΔ θαη ΑΣΟΜΗΚΔ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ- έρνπλ ππνρξέσζε ππνβνιήο ζην Γ.Δ.ΜΖ.
απνδεηθηηθνύ θαηάζεζεο θνξνινγηθήο δήισζεο , ζχκθσλα
κε ην άξζξν 5 ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 79760/31-12-2014
(ΦΔΚ. 3623, η. Β΄) .
Ζ θαηαρψξεζε γίλεηαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν, ην αξγφηεξν δχν
κήλεο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο ζηνλ
ηζηφηνπν: https://services.businessportal.gr .
αο ελεκεξψλνπκε, επίζεο, φηη πξέπεη λα κεξηκλήζεηε γηα ηελ
θαηαβνιή ηνπ «ηέινπο δηαηήξεζεο κεξίδαο» ηεο επηρείξεζήο
ζαο ζην Γ.Δ.ΜΖ. εληφο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, δηφηη ζην ηέινο
ηεο ρξήζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο
79752/30-12-2014, «ηα ελ ιόγσ ηέιε απνζηέιινληαη από ηελ
αξκόδηα ππεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ζηε
Φνξνινγηθή Γηνίθεζε γηα βεβαίσζε θαη είζπξαμε κε βάζε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ θώδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζόδσλ».

Φεθηαθή Πιαηθόξκα StartUpGreece
Σν StartUpGreece είλαη ε ςεθηαθή πιαηθφξκα πιεξνθφξεζεο,
δηθηχσζεο θαη ζπλεξγαζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Βηνκεραλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη
Σνπξηζκνχ, ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο & ζηε ζηήξημε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ
νηθνζπζηήκαηνο ηεο Διιάδαο.
πγθεληξώλεη πιεξνθόξεζε γηα ηα θξίζηκα δεηήκαηα πνπ
αθνξνχλ ζηελ πξνεηνηκαζία γηα ην μεθίλεκα κηαο επηρείξεζεο,
ηελ ίδξπζή ηεο, ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηε δηαρείξηζε & ιεηηνπξγία
ηεο θαη ηελ επέθηαζε & δηθηχσζή ηεο.
Σν ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ, πνπ
αθνξνχλ ζε εζληθέο, επξσπατθέο & ηδησηηθέο πεγέο
ρξεκαηνδφηεζεο ζπγθεληξψλεηαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο
StartUpGreece – Funds4U. Ζ πιεξνθνξία νκαδνπνηείηαη
ζεκαηθά Looking4 & θιαδηθά Sectors, ελψ ε θαξδηά ηνπ
StartUpGreece είλαη ηα κέιε ηεο θνηλφηεηάο ηνπ, ηα νπνία
ζπλεηζθέξνπλ
ζπιινγηθά
ρξήζηκν
πεξηερφκελν
κέζσ
StartUpGreece – Creat.
Γπλαηφηεηα Δξσηήζεσλ –
Απαληήζεσλ Ask&Question, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο
επηθνηλσλίαο κε ηνπο πνιίηεο.
Φέξλεη θνληά αλζξώπνπο θαη ηδέεο κέζσ ελφο ςεθηαθνχ
ηφπνπ ζπλάληεζεο & δηθηχσζεο. StartUpGreece Matchmaking
Markets. Γεκηνπξγία ζεκαηηθψλ αγνξψλ ζηελ θνηλφηεηα είηε κε
απεπζείαο επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ, είηε κε απνζηνιή
δνκεκέλσλ θνξκψλ ζε ζηνρεπκέλν θνηλφ. Με ην SG Funding
Market αλαδεηείηαη ή πξνζθέξεηαη ρξεκαηνδφηεζε απφ ή ζε
κέιε ηεο θνηλφηεηαο.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
Γηεχζπλζε
ηήξημεο
Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ: Σει. 2103893677,907,913,914,
email:
team@startupgreece.
Γηα
λα
γίλεηο
κέινο:
www.startupgreece.gov.gr,facebook.com/startupgreece,twiter.c
om/startupgreece, youtube/user/StartupGreece.
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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/ 17.08.200. 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
εο
ηεο 29 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.
Δπηρεηξεκαηηθή εθδήισζε ζηνλ ηνκέα ηξνθίκσλ-πνηώλ
ζην Βειηγξάδη
Σν γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο καο ζην Βειηγξάδη, ζε
ζπλεξγαζία κε ην Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ηεο εξβίαο
(www.pks.rs) πξνγξακκαηίδεη, ζηηο 11 Οθησβξίνπ 2016, ζην
Βειηγξάδη, επηρεηξεκαηηθή εθδήισζε ζηνλ ηνκέα ΣξνθίκσλΠνηψλ, θαηά ηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ δηκεξείο
ζπλαληήζεηο γηα ηελ αλεχξεζε ζπλεξγαηψλ (B2B meetings) .
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: +38111322-23-38,
+38111323-15-77, θαμ: +38111324-92-15, email: ecocombelgrade@mfa.gr
Νέεο δξάζεηο ηνπ ΤΠΔΞ γηα ζηήξημε εμσζηξεθώλ
κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ
Σν Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ζαο πξνζθαιεί ζηελ εθδήισζε
ε
πνπ δηνξγαλψλεη κε ηελ επθαηξία ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ 81
ΓΔΘ ηελ Παξαζθεπή 16 επηεκβξίνπ 2016 θαη ψξα 19
κ.κ.,Πεξίπηεξν 15, Stand 23 κε θεληξηθφ νκηιεηή ηνλ θ.
Γεκήηξην Μάξδα Τθππνπξγφ Δμσηεξηθψλ, αξκφδην γηα ηηο
Γηεζλείο Οηθνλνκηθέο ρέζεηο κε ζέκα «Νέεο δξάζεηο ηνπ
ΤΠΔΞ γηα ζηήξημε εμσζηξεθψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ».
Πιεξνθνξίεο: 2103684136/ 2310270092,2310261606.

Πξνζθιήζεηο Δπηκειεηεξίσλ γηα επίζθεςε ζηνλ
εθζεζηαθό πεξίπηεξό ηνπο ζηελ 81ε ΓΔΘ

Βηνηερληθό Δπηκειεηήξην Αζήλαο

Σν Δπηκειεηήξην Άξηαο ζαο πξνζθαιεί ζην εθζεζηαθφ
πεξίπηεξν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ (Πεξίπηεξν 2, stand 12) ζηελ
ε
81 Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα
10-18 επηεκβξίνπ 2016.
Οη επηρεηξήζεηο-κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, νη νπνίεο εθζέηνπλ
ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο αθνξνχλ ηνπο ηνκείο:
01. Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκφο Αθηηληδίσλ
02. Πεηξνηερληθή
03. Διηέο
04. Πηελνηξνθηθέο Δπηρεηξήζεηο
05. Φπηνηερλία
06. Πνηνπνηία
07. Επκαξηθά
08. Νεξφ
09. Μέιη
10. Ξελψλεο
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2681029728, θαμ:
2681078654, email: epimarta@otenet.gr

Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Αζήλαο ζαο
πξνζθαιεί λα
επηζθεθηείηε ην εθζεζηαθφ πεξίπηεξν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ
ε
(Πεξίπηεξν 13, stand 47) ζηελ 81
Γηεζλή Έθζεζε
Θεζζαινλίθεο, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 10-18 επηεκβξίνπ
2016.
Οη επηρεηξήζεηο-κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, νη νπνίεο εθζέηνπλ ηα
πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο αθνξνχλ ηνπο ηνκείο:
1.Καηαζθεπή Θσξαθηζκέλσλ Θπξψλ (Αζθαιείαο) & Δκπνξία
2.Παξαγσγή & Δκπνξία Βξεθηθψλ θαη Παηδηθψλ Δηδψλ
3.Καηαζθεπή, πληήξεζε, Σνπνζέηεζε, ηληξηβαληψλ θαη
πλαθψλ Δηδψλ
4.Μεηαπνίεζε & Δκπνξία ηξσκάησλ Μαμηιαξηψλ
5.Κνπή Καη Δπεμεξγαζία Μαξκάξσλ
6.Καηαζθεπέο, Καηαζθεπή Δηδψλ Οηθηαθήο Υξήζεο &
Μεραλνινγηθέο Καηαζθεπέο
7.Καηαζθεπή Μεηαιιηθψλ Μηθξναληηθεηκέλσλ
8.Παξαγσγή θαη Δκπνξία Δηδψλ Έλδπζεο
9.Γξαθηθέο Σέρλεο- Έθδνζε Έληππνπ Δκπνξηθνχ Γηαθεκηζηηθνχ
Τιηθνχ, Δκπνξηθψλ Καηαιφγσλ –Τπαίζξησλ Γηαθεκίζεσλ θαη
Φεθηαθψλ Δθηππψζεσλ
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2103680700, θαμ:
2103614726, email: info@acsmi.gr , site: www.acsmi.gr

Δπηκειεηήξην Λάξηζαο

Δπηκειεηήξην Αηηνισαθαξλαλίαο

Σν Δπηκειεηήξην Λάξηζαο ζαο πξνζθαιεί λα επηζθεθηείηε ην
εθζεζηαθφ πεξίπηεξν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ (Πεξίπηεξν 2, stand
ε
38) ζηελ 81 Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο, θαηά ην ρξνληθφ
δηάζηεκα 10-18 επηεκβξίνπ 2016.
Οη επηρεηξήζεηο-κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, νη νπνίεο εθζέηνπλ
ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο αθνξνχλ ηνπο ηνκείο:
1. Πξντφληα ξνδηνχ
2.Καηαζθεπή κεγαθψλσλ, αθνπζηηθψλ θεθαιήο, θνηλψλ
αθνπζηηθψλ θαη ζπλφισλ (ζεη) ζπλδπαζκέλσλ κε κηθξφθσλν.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2410549884, 536452,
θαμ: 2410257522, 537767, email: info@larissa-chamber.gr ,
site: www.larissa-chamber.gr

Σν Δπηκειεηήξην Αηηνισαθαξλαλίαο ζαο
πξνζθαιεί λα
επηζθεθηείηε ην εθζεζηαθφ πεξίπηεξν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ
ε
(Πεξίπηεξν 2, stand 4) ζηελ 81 Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο,
θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 10-18 επηεκβξίνπ 2016.
Οη επηρεηξήζεηο-κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, νη νπνίεο εθζέηνπλ ηα
πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο αθνξνχλ ηνπο ηνκείο:
1.Εαραξνπιαζηηθή &Κνπινπξνπνηία
2.Παξαζθεπή θαη Πψιεζε νηλνπλεπκαηψδε πνηψλ
3. Μεηαιιηθέο θαηαζθεπέο
4.Γαιαθηνθνκηθά Πξντφληα
5.Διιεληθά πηηηθά Παξαδνζηαθά Πξντφληα
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2641074500, θαμ:
2641022590, email: contact@epimetol.gr

Δπηκειεηήξην Άξηαο

Δπηκειεηήξην Μαγλεζίαο
Σν Δπηκειεηήξην Μαγλεζίαο ζαο πξνζθαιεί ζην εθζεζηαθφ
πεξίπηεξν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ (Πεξίπηεξν 2, stand 27) ζηελ
ε
81 Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα
10-18 επηεκβξίνπ 2016.
Οη επηρεηξήζεηο-κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, νη νπνίεο εθζέηνπλ
ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο αθνξνχλ ηνπο ηνκείο:
1. Αζθαιίζεηο
2.Παξαγσγή θπηηθψλ ειαίσλ
3. ρεηξνπνίεην θαη εηθαζηηθφ θφζκεκα απφ πνιπκεξηθφ πειφ
4.Διαηνηξηβεία – Σππνπνηεηήξηα
5.Δκπνξηθέο Γξαζηεξηφηεηεο (ειηέο, ιάδηα, θξνχηα)
6.Βηνκεραλία αλαςπθηηθψλ θαη ρπκψλ
7.Οηλνπνητα – Απνζηαγκαηνπνητα
8.Επκαξηθά
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2421094700,email:
info@c-magnesia.gr , site: www.c-magnesia.gr

Δπηκειεηήξην εξξώλ
Σν Δπηκειεηήξην εξξψλ ζαο πξνζθαιεί λα επηζθεθηείηε ην
εθζεζηαθφ πεξίπηεξν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ (Πεξίπηεξν 12,) ζηελ
ε
81 Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα
10-18 επηεκβξίνπ 2016.
Οη επηρεηξήζεηο-κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, νη νπνίεο εθζέηνπλ ηα
πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο αθνξνχλ ηνπο ηνκείο:
1. Σνπηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο
2.Όκνξθνη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί
3. Δθπαηδεπηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ έξγν ηνπ Ν. εξξψλ
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2321099711-99739, θαμ:
2321099740-99728, email: eves@otenet.gr , site: www.eves.gr

Δπηκειεηήξην Φσθίδαο

Δλεκεξσηηθή Δθδήισζε κε Θέκα «Πξνθιήζεηο θαη Οθέιε
ηνπ Νένπ Δλσζηαθνύ Κώδηθα ζηελ Δπηρεηξεκαηηθόηεηα &
ην Δκπόξην»

Σν Δπηκειεηήξην Φσθίδαο ζαο πξνζθαιεί ζην εθζεζηαθφ
πεξίπηεξν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ (Πεξίπηεξν 12, stand 42) ζηελ
ε
81 Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα
10-18 επηεκβξίνπ 2016.
Οη επηρεηξήζεηο-κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, νη νπνίεο εθζέηνπλ
ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο αθνξνχλ ηνπο ηνκείο:
1.Υεηξνπνίεηα απνχληα
2.Παξαγσγή θαη Σππνπνίεζε Μειηνχ
3.Παξαγσγή θαη Σππνπνίεζε Διαηνιάδνπ
4.Απφζηαμε θαη Δκθηάισζε Σζίπνπξνπ
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2265028697, 23651,
email: epim-fo@hol.gr , site: www.epimelitiriofokidas.gr

Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Σεισλείσλ & ΔΦΚ ζαο πξνζθαιεί ζε
αλνηθηή ελεκεξσηηθή εθδήισζε κε Θέκα: «Πξνθιήζεηο θαη
Οθέιε ηνπ Νένπ Δλσζηαθνχ Κψδηθα ζηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα
& ην Δκπφξην», Γεπηέξα 26 επηεκβξίνπ θαη 16.00-20.00 ζηελ
αίζνπζα ηνπ Δκπνξηθνχ & Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ
νο
Θεζζαινλίθεο, Σζηκηζθή 29, 2 φξνθνο, Θεζζαινλίθε.
Υαηξεηηζκφ ζα απεπζχλεη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Γεκνζίσλ
Δζφδσλ. Κ. Γεψξγηνο Πηηζηιήο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο : Σει. 2103375714-5, email:
gdcustom@otenet.gr

Δθδήισζε κε Θέκα «Βειηηώλσ ηελ Πόιε κνπ: Δλεκέξσζε
ηνλ Γήκν γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο γεηηνληάο ζνπ άκεζα από
ηνλ ππνινγηζηή ή ην θηλεηό ζνπ!»
Ο Γήκαξρνο Θεζζαινλίθεο Γηάλλεο Μπνπηάξεο θαη ν
Αληηδήκαξρνο Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο & Κνηλσλίαο ησλ
Πνιηηψλ Νίθνο Φσηίνπ ζαο πξνζθαινχλ ηελ Παξαζθεπή 16
επηεκβξίνπ 2016, ζηηο 19.00 ζην πεξίπηεξν ηνπ Γήκνπ
ε
Θεζζαινλίθεο ζηελ 81 ΓΔΘ ζηελ εθδήισζε κε Θέκα:
«Βειηηψλσ ηελ Πφιε κνπ: Δλεκέξσζε ηνλ Γήκν γηα ηα
πξνβιήκαηα ηεο γεηηνληάο ζνπ άκεζα απφ ηνλ ππνινγηζηή ή ην
θηλεηφ ζνπ!».
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο : Σει. 2313317164, email:
a.kaltsouni@thessaloniki.gr

Π.Μ. ηνπ ηκήκαηνο Γηεζλώλ & Δπξσπατθώλ πνπδώλ
νο

Ξεληθά ν 8
θχθινο ζπνπδψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ..) ζηηο δηεζλείο ζπνπδέο, ηνπ
Σκήκαηνο Γηεζλψλ & Δπξσπατθψλ πνπδψλ (ΓΔ) ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο.
Σν πξφγξακκα έρεη ηηο εμήο θαηεπζχλζεηο:
1.Γηεζλείο πνπδέο κε εηδίθεπζε ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο θαη
ηε Γηπισκαηία
2. Γηεζλείο πνπδέο κε εηδίθεπζε ζηηο ηξαηεγηθέο πνπδέο θαη
ηε Γηεζλή Πνιηηηθή
ηφρνο ηνπ είλαη ε παξνρή πςεινχ επηπέδνπ κεηαπηπρηαθψλ
ζπνπδψλ θαη ησλ Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2310891507, email:
mad@uom.gr, site: http://international.uom.gr/

Health and Safety Awards

Πξνζθνξά ζπλεξγαζίαο από ηελ Σνπξθία

Σν Plant θαη ε BoussiasCommunications, αλαθνίλσζε ηελ
ε
δηνξγάλσζε γηα 3 ζπλερφκελε ρξνληά ησλ Health & Safety
Awards κε ζηφρν λα αλαδείμεη θαη λα επηβξαβεχζεη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο Τγείαο &
Αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη ηηο θνξπθαίεο
πξαθηηθέο εξγαζηαθήο Τγείαο & Αζθάιεηαο, απφ επηρεηξήζεηο,
νξγαληζκνχο θαη θνξείο. Δάλ ε επηρείξεζή ζαο δηαηεξεί
πςεινχο δείθηεο επίδνζεο ζηελ εξγαζηαθή Τγεία θαη Αζθάιεηα
θαη ελδηαθέξεζηε λα αλαδείμεηε ηε δέζκεπζή ηεο δηνίθεζεο θαη
ησλ εξγαδνκέλσλ ζαο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, κπνξείηε λα
ελεκεξσζείηε γηα ηηο θαηεγνξίεο βξάβεπζεο θαη λα
πξνεηνηκαζηείηε γηα λα δηεθδηθήζεηε δηαθξίζεηο. Πξνζεζκία
ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ κέρξη ηηο 23 επηεκβξίνπ 2016.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2106617777,
email:
mvasilikoudi@boussias.com

Ζ NORM LIVING αζρνιείηαη κε ηελ θαηαζθεπή θαη εμαγσγή
επίπισλ. Πξνζθέξεη ζπλεξγαζία ζε ειιεληθέο επηρεηξήζεηο,
πηζηεχνληαο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ πξντφληνο θαη ησλ
ηηκψλ
ζηελ
Διιεληθή
αγνξά.
ηνλ
ζχλδεζκν:
www.normliving.com δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηζθεθζνχλ νη
ελδηαθεξφκελνη ηνλ θαηάινγν ηεο εηαηξείαο ψζηε λα δνπλ ηα
πξντφληα ηεο.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
ηει:
+905061417777,
+902247142649,θαμ:+902247148651,email:
export@normliving.com, site: www.normliving.com

Zεηήζεηο ζπλεξγαζίαο απν ηελ Νόηην Κνξέα
Δηαηξεία: ALFA & CO
Σειέθσλν:+82513138055
Φαμ:+825058488055
E-Mail: bluejay8055@gmail.com
Κύξηεο Γξαζηεξηόηεηεο: εηαηξεία πνπ αζρνιείηαη κε ζπέξκαηα
θαη θαξπνχο ειαηψδεηο, δηάθνξνπο θαξπνχο, βηνκεραληθά θαη
θαξκαθεπηηθά θπηά, άρπξα θαη ρνξηνλνκέο ελδηαθέξεηαη γηα
εηζαγσγή βακβαθφζπνξνπ
Δηαηξεία: EMART
Σειέθσλν:+8223805737
Φαμ:+8223805739
E-Mail: hailey.yang@emart.com
Κύξηεο Γξαζηεξηόηεηεο: εηαηξεία πνπ αζρνιείηαη κε ιίπε θαη
ιάδηα δσηθά ή θπηηθά, πξντφληα δηάζπαζεο απηψλ, ιίπε
βξψζηκα επεμεξγαζκέλα, θεξηά δσηθήο ή θπηηθήο πξνέιεπζεο
Δηαηξεία: SUNJINCLOVER
Σειέθσλν:+82325649707
Φαμ:+82325659707
E-Mail: sunjinclover7@gmail.com
Κύξηεο Γξαζηεξηόηεηεο: εηαηξεία πνπ αζρνιείηαη κε δάραξα
θαη δαραξψδε παξαζθεπάζκαηα.

Εεηήζεηο ζπλεξγαζίαο από ηηο ΖΠΑ
Ζ εηαηξεία Trading Company in the USA , εμαγσγηθή εηαηξεία
απφ ηελ Ακεξηθή ελδηαθέξεηαη γηα ζπλεξγαζία κε εηαηξείεο
ζηελ Διιάδα. Ζ εηαηξεία αλαδεηά γηα θάπνηνλ έκπηζην
ζπλεξγάηε πνπ ζα αλαπηχμνπλ κεηαμχ ηνπο κηα καθξνρξφληα
ζπλεξγαζία ζε εμεηδηθεπκέλα αληηθείκελα. Εεηάλε απφ ηηο
εηαηξείεο πνπ ελδηαθέξνληαη, λα απνζηείινπλ πεξηγξαθή θαη
ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ θαζψο θαη εηθφλεο αλ είλαη
δηαζέζηκεο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: +1-312-849-2002, θαμ:
+13128490010, email: sales2@idra.com

Γηεζλείο Γηαγσληζκνί
ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ
Σν Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε φθηα
απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν κε πξνθεξχμεηο θξαηηθψλ
δηαγσληζκψλ πνπ αθνξνχλ:
1.Παξάδνζε αζβεζηφιηζνπ γηα εγθαηαζηάζεηο απνζείσζεο
Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 06/10/2016 -16:00
Πιεξνθνξίεο : +35942662934/ 42662544, www.tpp2.com
2.Πξνκήζεηα ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ γηα «πβξηδηθή ρεηξνπξγηθή
αίζνπζα»
Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 06/10/2016 -16:00
Πιεξνθνξίεο : ++35929211202, hearthospital.bg
3.Πξνκήζεηα ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ γηα επεκβαηηθή ζεξαπεία
αγγεηαθψλ παζήζεσλ
Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 07/10/2016 -16:30
Πιεξνθνξίεο : +35929759011, oldel.opd@abv.bg
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε
ην Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε φθηα ηει.:
(+3592)
9447959-9447790,
,
ζηελ
ηζηνζειίδα
www.agora.mfa.gr/bg60 θαη ζην email: ecocom-sofia@mfa.gr
ΚΤΠΡΟ
Σν Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηελ Κχπξν
απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν κε πξνθεξχμεηο δηαγσληζκψλ
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πνπ αθνξνχλ:
1.Φαξκαθεπηηθέο Τπεξεζίεο
Σίηινο: Πξνζθνξά γηα ηελ Πξνκήζεηα Φαξκάθσλ Παζήζεσλ
ηνπ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο 109/2016 . Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prep
areViewCfTWS.do?resourceId=1697333

2.Σκήκα Ζιεθηξνκεραλνινγηθώλ Τπεξεζηώλ
Σίηινο: Αξ. Γηαγ. 2016.112.Π.ΖΜΤ - Πξνκήζεηα δηαθνζκεηηθψλ
ζπλφισλ θνιψλσλ θαη θσηηζηηθψλ γηα ηνλ θσηηζκφ ηεο
πιαηεηάο Σξνφδνπο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTW
S.do?resourceId=1698232

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
ε

32 ΔΜΠΟΡΟ-ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ 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 :Σει.: 45980-3, 45978,θαμ: 2461045977, email:info@ekthesiako.gr, site: www.ekthesiako.gr
ν

4 ΦΔΣΗΒΑΛ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ ΚΑΗ ΣΤΡΗΟΤ
Πόιε :ΔΦ ΑΘΖΝΑ
Ζκεξνκελία :14-16 Οθησβξίνπ 2016
Δθζέκαηα:ηπξνθνκηθά θαη γαιαθηνθνκηθά πξντφληα
Πιεξνθνξίεο: ηει 2103610265, θαμ, 2103610276 ,
www.edpa.gr
ε

31 ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΚΟΜΖΜΑΣΟ, ΧΡΟΛΟΓΗΧΝ,
ΠΟΛΤΣΗΜΧΝ ΛΗΘΧΝ, ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
Πφιε : ΓΔΘ- HELEXPO, Θεζζαινλίθε
Ζκεξνκελία : 15-17 Οθησβξίνπ 2016
Δθζέκαηα : θνζκήκαηα, σξνιφγηα, πνιχηηκνη ιίζνη,
ζπζθεπαζίεο, κεραλήκαηα, εμνπιηζκφο
Πιεξνθνξίεο: ηει:2310291162, θαμ: 2310291553,
site: http://kosmima.helexpo.gr/kosmima

ΓηεζλείοΔθζέζεηο
FIRE &RESCUE – SAFETY & HEALTH EXHIBITION
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 22-25 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο- ππξνπξνζηαζίαο
πξντφληα αζθάιεηαο θαη δηάζσζεο θ.α.
Πιεξνθνξίεο:ηει.:+902125033232,θαμ:+902125033231,ema
il:marmara@marmarafuar.com.tr,site: http://www.shffuari.com
LIFESTYLEANDFASΖION
ν
Πόιε: 8 ρικ Δ.Ο Σηξάλσλ-Γπξξαρίνπ , Αιβαλία
Ζκεξνκελία:23-25 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα:κφδα
Πιεξνθνξίεο:ηει: 0035542387080 ,site: www.expocity.al ,
email:info@expocity.al
INTERNATIONAL TECHNICAL FAIR
Πόιε: Φηιηππνχπνιε, Βνπιγαξία
Ζκεξνκελία: 26 επηεκβξίνπ - 1 Οθησβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: κεραλήκαηα θαη ηερλνινγίεο
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.fair.bg/NR/exeres/E4C86AD97411-487E-8F82-8C5147CBD05F.htm
CJF’ 2016 AUTUMN 2016
Πόιε: Μφζρα, Ρσζία
Ζκεξνκελία: 26-29 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: παηδηθή έλδπζε θαη ξνχρα εγθπκνζχλεο
Πιεξνθνξίεο: +7 (499) 795-37-99, 8 (800) 707-37-99 (tollfree in Russia) E-mail: info@expocentr.ru
DENTALEXPO 2016
Πόιε: Μφζρα, Ρσζία
Ζκεξνκελία: 26-29 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα:νδνληνταηξηθά
Πιεξνθνξίεο: + 7 (499) 707-23-07
Ζ

56 ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΠΑΠΟΤΣΗΑ - AYMOD
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 26-29επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα:αλδξηθά – γπλαηθεία – παηδηθά – αζιεηηθά
παπνχηζηα, ηζάληεο, δψλεο θαη πξψηεο χιεο
Πιεξνθνξίεο: ηει.: 2117000264-7, θαμ: 2110127466, email:
info@etee.gr , fairs@etee.gr , site: www.etee.gr

Γηεζλείο Γηαγσληζκνί
ΚΤΠΡΟ
3.Τπνπξγείν Άκπλαο
Σίηινο: Γηαγσληζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα επελδπηψλ
εθζηξαηείαο (Σδάθεη) παξαιιαγήο ηξαηνχ Ξεξάο γηα θάιπςε
ησλ αλαγθψλ ηεο Δζληθήο Φξνπξάο (ΓΗΜ/27/2016)
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfT
WS.do?resourceId=1697212
4.Τπνπξγείν Τγείαο
Mε ηίηιν "Πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα πζηεκάησλ Έγρπζεο
κηαο ρξήζεο, γηα ζπλερή ρνξήγεζε ηνπ θαξκάθνπ
Desferioxamine, .Τ.52.16" κε ηελ αθφινπζε πεξηγξαθή
"Πξνκήζεηα πζηεκάησλ Έγρπζεο κηαο ρξήζεο, γηα ζπλερή
ρνξήγεζε ηνπ θαξκάθνπ Desferioxamine, .Τ.52.16".
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/announcements/listA
nnouncements.do
5.Φαξκαθεπηηθέο Τπεξεζίεο
Σίηινο: Πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα Φαξκάθσλ Πεπηηθνχ
πζηήκαηνο θαη Μεηαβνιηζκνχ,110/2016.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfT
WS.do?resourceId=1699509
6.Σκήκα Ζιεθηξνκεραλνινγηθώλ Τπεξεζηώλ
Σίηινο: Γηαγσληζκφο αξ. 16.104..ΖΜΤ - Παξνρή ππεξεζηψλ
ζπληήξεζεο ζαξάληα-ηεζζάξσλ (44) Θεξκνθνηηίδσλ
θαηαζθεπήο Draeger θαη Hill-Rom ηνπ Ννζνθνκείνπ Αξρ.
Μαθάξηνο Γ’, Λεπθσζίαο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfT
WS.do?resourceId=1700310
7.Γεληθό Λνγηζηήξην Γεκνθξαηίαο
Σίηινο: πκθσλία Πιαίζην γηα ηελ πξνκήζεηα Πιαζηηθψλ
σιήλσλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ θαη ζπλαθψλ εμαξηεκάησλ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfT
WS.do?resourceId=1699481
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε
ην Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Λεπθσζία
ηει.: +35722672219/ 22672604, θαμ: +35722672703 θαη ζην
email: ecocom-nicosia@mfa.gr.

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
Β8 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
Ζ Β8 Γηεχζπλζε απέζηεηιε ην κεληαίν ελεκεξσηηθφ δειηίν
επηρεηξεκαηηθήο πιεξνθφξεζεο «Γλνπο Πξάηηε» (Σεχρνο Νν
11) γηα ηνλ Αχγνπζην 2016.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηθνηλσλνχλ κε : ηει: 210 3682766, θαμ: 210 3682771, email: b08@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 Ηνχιην – Αχγνπζην 2016.
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.
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23/09/2016 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΣΧΝ
ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ,ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ
ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ
ΤΓΡΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΣΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΣΧΖ ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΧΝ.
ΣΖΛ.: 2313 317535

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
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23/09/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ. ΣΖΛ.: 2695360606

ΓΗΑ

ΣΖΝ

ΓΗΟΗΚΖΖ 6εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
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26/09/2016 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΒΗΟΗΑΣΡΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ. ΣΖΛ.: 2413504379

ΓΗΑ

ΣΖΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ
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26/09/2016 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΠΛΖΡΧΜΔΝΖ ΚΑΡΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΓΟΡΑ ΔΗΓΧΝ ΗΣΗΖ, ΔΗΓΧΝ ΠΡΟΧΠΗΚΖ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΔΗΓΧΝ
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΠΗΣΗΟΤ. ΣΖΛ.: 2313 317532

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
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30/09/2016
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΚΣΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ, ΓΗΔΘΝΖ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΗΘΧΖ/ΝΑΤΛΧΖ
ΠΛΟΗΧΝ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΑΝΑΓΚΧΝ
ΗΣΗΖ,ΓΗΑΜΟΝΖ,
ΗΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ
ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ
ΚΑΗ
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΔΣΑΝΑΣΧΝ. ΣΖΛ.: 213-1371081
03/10/2016 ΑΝΟΗΥΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΡΟ ΤΝΑΦΖ ΤΜΦΧΝΗΑ ΠΛΑΗΗΟ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΔΑΡΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΝΤΥΣΔΡΗΝΖ
ΔΡΔΤΝΑ Κ/Φ. ΣΖΛ.: 210 6551691
06/10/2016 ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΚΠΟΗΖΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΤΛΗΚΧΝ. ΣΖΛ.: 210 81944645
10/10/2016 ΑΝΟΗΥΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΤΟ ΦΟΡΣΖΓΧΝ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ,
ΧΦΔΛΗΜΟΤ ΦΟΡΣΗΟΤ ΓΔΚΑ ΣΟΝΧΝ. ΣΖΛ.: 210 6551691
10/10/2016 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ - ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΝΔΡΟΤ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΣΔΥΝΖΣΟΤ
ΝΔΦΡΟΤ, ΑΠΟΚΛΖΡΤΝΣΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΥΛΧΡΗΧΖ ΣΟΤ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ. ΣΖΛ.: 2313323115

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ
ΝΖΗΧΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ

13/12/2016 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΔΘΝΖ ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΒΖΜΑΣΟΓΟΣΧΝ-ΑΠΗΝΗΓΧΣΧΝ. ΣΖΛ.: 2313323119

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ
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ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΝΑΤΣΗΚΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΝΑΤΣΗΚΟΤ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ

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.

