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ΒΔΘ: Έξρεηαη θνξνινγηθό πνγθξόκ
Γηα θαηαηγίδα θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ, ρσξίο
πξνεγνχκελν, θάλεη ιφγν ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην
Θεζζαινλίθεο αλαθεξφκελν ζην πνιπλνκνζρέδην –
κακνχζ πνπ θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή θαη ςεθίζηεθε ηελ
Κπξηαθή.
«Σν πνιπλνκνζρέδην - ζθνχπα σο κνλαδηθφ ζηφρν έρεη λα
θνπζθψζεη πθηζηάκελνπο θφξνπο, ή λα εθεχξεη
θαηλνχξγηνπο, λα εηζάγεη ηνλ πνιπζξχιεην απηφκαην
„θφθηε‟ ησλ δαπαλψλ, λα εθρσξήζεη ηα θφθθηλα δάλεηα ζε
funds, κε άγλσζηα απνηειέζκαηα θαη ηειηθά λα εμνληψζεη,
δπζηπρψο, κε ηελ καθάξηα εξεκία θαη ειαθξφηεηα ησλ
θπβεξλψλησλ, ηελ ειιεληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη
θνηλσλία» ηνλίδεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ Παλαγηψηεο
Παπαδφπνπινο επηζεκαίλνληαο φηη μεπεξλάεη θάζε ινγηθή
ε κνλνκαλία ησλ θπβεξλψλησλ γηα απμήζεηο θαη επηβνιή
λέσλ επθάληαζησλ θφξσλ.
«Απμήζεηο ζηνλ ήδε ηζνπρηεξφ βαζηθφ ζπληειεζηή ΦΠΑ,
αχμεζε ζηνπο ζπληειεζηέο ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ ΔΝΦΗΑ
θαη ησλ νηθνπέδσλ, επηβνιή ζπκπιεξσκαηηθνχ ΔΝΦΗΑ θαη
ζηα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα ησλ επηρεηξήζεσλ,
αχμεζε ζηνπο θφξνπο ησλ θαπζίκσλ, θφξνο δηακνλήο ζηα
μελνδνρεία θαη λένη θφξνη ζε ειεθηξνληθφ ηζηγάξν, θαθέ,
ζπλδξνκεηηθή ηειεφξαζε θαη ζηαζεξή ηειεθσλία, είλαη
κφλν κεξηθά απφ φζα καο πεξηκέλνπλ ην επφκελν
δηάζηεκα. Πσο είλαη δπλαηφλ λα αλακέλνπκε φηη ε
νηθνλνκία κπνξεί λα νξζνπνδήζεη φηαλ επηβάιινληαη
θφξνη ζε νηηδήπνηε… πιελ ηνπ αέξα πνπ αλαπλένπκε;»
δηεξσηάηαη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ επηζεκαίλνληαο φηη
δπζηπρψο ζε κία πεξίνδν βαζηάο χθεζεο, φπσο απηή πνπ
δηαλχνπκε, νη πςειφηεξνη θφξνη ζα ζεκάλνπλ θαη ιηγφηεξα
έζνδα.

Πνηόηεηα , Πξνηππνπνίεζε θαη Καιέο Πξαθηηθέο από
ηελ Δθαξκνγή ηνπο
Μηα 9κειήο νκάδα κειψλ θαη θίισλ ηεο ΔΝΔΠΡΟΣ πήξε
κέξνο ζην επξσπατθφ Πξφγξακκα ErasmusΚΑ1 “Πνηφηεηα,
Πξνηππνπνίεζε θαη Καιέο Πξαθηηθέο”, κε εηαίξν ην
παλεπηζηήκην Μπξάζνβ ηεο Ρνπκαλίαο.
Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη δξνκνινγεζεί
κηα νκφηηηιε Ζκεξίδα κε ηίηιν: «Πνηφηεηα , Πξνηππνπνίεζε
θαη Καιέο Πξαθηηθέο απφ ηελ Δθαξκνγή ηνπο» ηελ Γεπηέξα
ζηηο 30 Μαΐνπ 2016 θαη ψξα 18:30-21:00 ζην Βηνηερληθφ
νο
Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο (4
φξνθνο Αίζνπζα
Δθδειψζεσλ).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2310996451, θαμ:
2310996451,
email:
protypation@auth.gr
,
site:
www.eneprot.gr
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ΒΔΘ: Σα δαλεηθά δελ αξθνύλ γηα λα έξζεη ε αλάπηπμε
Γηα ηδηφηππν θιείζηκν ηεο αμηνιφγεζεο, κε αμηνινγήζεηο επί
αμηνινγήζεσλ, θαη ειάρηζηα ζεηηθά απνηειέζκαηα θάλεη ιφγν ν
πξφεδξνο ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο,
Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο αλαθεξφκελνο ζηo ρζεζηλφ πνιχσξν
Eurogroup.
«Μπνξεί νη δχν ηκεκαηηθέο δφζεηο λα απνηεινχλ αλάζα γηα ηελ
θαζεκαγκέλε νηθνλνκία ηεο ρψξαο, σζηφζν κε δαλεηθά δελ
έξρνληαη νχηε νη επελδχζεηο, νχηε ε αλάπηπμε. Ζ νηθνλνκία απαηηεί
πνιχ κεγαιχηεξε δπλακηθή απφ απηήλ πνπ πξνζθέξεη ε
εθηακίεπζε κίαο δφζεο. Ζ ρψξα έδσζε ηα πάληα γηα λα απνθνκίζεη
δχν ππνδφζεηο θαη έλα κειινληηθφ νδηθφ ράξηε γηα ην ρξένο, πνπ ζα
ζρεδηάδεηαη ζε βάζνο ηξηεηίαο» ζρνιηάδεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ,
επηζεκαίλνληαο φηη ηα ρξήκαηα πνπ ζα πέζνπλ ζηελ αγνξά, φπσο
επαλεηιεκκέλα έρεη πεη ε θπβέξλεζε, γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ
νθεηιψλ πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, δελ απνηεινχλ νπζηαζηηθφ
αληηζηάζκηζκα γηα ηνπο λένπο, ή εληζρπκέλνπο θφξνπο πνπ
επηβάιεη θαη ηα πθεζηαθά κέηξα πνπ ιακβάλεη. «Γπζηπρψο παξά ην
γεγνλφο φηη ε ρψξα ππνζεθεχεηαη ζην λέν ππεξηακείν γηα έλαλ
αηψλα, δελ θαίλεηαη λα είλαη αξθεηφ γηα ηνπο δαλεηζηέο πνπ ζέηνπλ
θαη λέα πξναπαηηνχκελα γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηεο
δφζεο, ησλ 10,3 δηο επξψ. Καη φια απηά ηελ ψξα πνπ νη
κηθξνκεζαίνη γηα κία αθφκε θνξά βξίζθνληαη ζηε κέγγελε ηνπ
θφξσλ, γεγνλφο πνπ θάζε άιιν παξά αηζηνδνμία δεκηνπξγεί γηα ην
κέιινλ. Αλαξσηηέηαη θαλείο πσο είλαη δπλαηφλ ην θιείζηκν ηεο
αμηνιφγεζεο κε ην δπζβάζηαρην ηίκεκα ζην νπνίν ππνρξεψζεθε ε
ρψξα, λα απνηειεί γηα ηνπο θπβεξλψληεο ην καγηθφ θνπκπί πνπ ζα
παηήζνπλ θαη ε νηθνλνκία ζα… εθηνμεπηεί. ην βσκφ κεγάισλ
ιφγσλ θαη ηδενιεςηψλ ηηκσξείηαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε
ηδηνθηεζία, νη ζπλεπείο θνξνινγνχκελνη θαη ην ρεηξφηεξν νη
επφκελεο γεληέο θαζψο ε ρψξα ηίζεηαη ζε επψδπλε θαη ζπλερή
επηηήξεζε γηα ηηο επφκελεο δεθαεηίεο» αλαθέξεη ν θ.
Παπαδφπνπινο. «Αλ πξαγκαηηθά ε θπβέξλεζε ζέιεη ε ρψξα λα
βγεη απφ ην ηέικα ζην νπνίν βξίζθεηαη, θαη δελ είλαη ζθνπφο ηεο λα
ηελ βιέπεη λα θπηνδσεί, ζα πξέπεη λα αζρνιεζεί πξαγκαηηθά κε ηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα. Καη φρη λα πξνζδνθά πσο κε ππνδφζεηο θαη
απνπιεξσκή κέξνπο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηεο γεληθήο
θπβέξλεζεο πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζα ιχζεη ην πξφβιεκα ηεο
νηθνλνκίαο πνπ βνπιηάδεη θάζε κέξα πην βαζεηά. Ο επηρεηξεκαηηθφο
θφζκνο ζπλερίδεη λα παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο κε αλεζπρία θαη
αλακέλεη ελαγσλίσο δξάζεηο νπζηαζηηθέο θαη φρη ιφγηα γηα ηε
βειηίσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο θαζψο θαη θίλεηξα γηα ηελ
δεκηνπξγία επελδχζεσλ ζηελ ρψξα» θαηαιήγεη ν πξφεδξνο ηνπ
ΒΔΘ.
Startup – Νεαληθή Δπηρεηξεκαηηθόηεηα Καηλνηνκία
Σν Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Οηθνλνκηθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο δηνξγαλψλεη επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην κε
ζέκα “STARTUP – ΝΔΑΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ
ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ” ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 28 θαη 29 Μαΐνπ
2016 θαη ψξεο 08:00 – 16:00, ζηελ Αίζνπζα 11 ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Μαθεδνλίαο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: email:
tmichailidou@oe-e.gr .

Ζ Θέζε ηεο Διιάδαο ζην Δπξωπαϊθό Φνξνινγηθό Γίγλεζζαη
Ο χιινγνο Οηθνλνκνιφγσλ Λνγηζηψλ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο ζε
ζπλεξγαζία κε ην πεξηνδηθφ «Δπηρείξεζε» ηεο Ννκηθήο
νπ
Βηβιηνζήθεο
αλαθνίλσζαλ
ηελ
δηνξγάλσζε
ηνπ
2
Δπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ κε ζέκα: «Ζ ζέζε ηεο Διιάδαο ζην
Δπξσπατθφ
Φνξνινγηθφ
Γίγλεζζαη»
ην
νπνίν
ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ην άββαην 28 Μαΐνπ 2016 θαη ψξεο 10:0016:00 ζην Porto Palace Hotel ζηε Θεζζαινλίθε.
Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.:2310513875, θαμ:2310534463,
email: solnth@gmail.com, info@solnth.gr .

Δληζρύνληαο ηε Βηνκεραλία ηωλ Οξγαληθώλ &
Δθηππωκέλωλ Ζιεθηξνληθώλ ζηελ Διιάδα
Σν εξγαζηήξην Λεπηψλ Τκέλσλ, Ναλνζπζηεκάησλ –
Ναλνβηνπιηθψλ & Ναλνκεηξνινγίαο – LTFN – Σκήκαηνο
Φπζηθήο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο
ε
δηνξγαλψλεη ηελ 8 εκεξίδα κε ζέκα:
«Δληζρχνληαο ηελ
Βηνκεραλία ησλ Οξγαληθψλ θαη Δθηππσκέλσλ Ζιεθηξνληθψλ
ζηελ Διιάδα» ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηε Γεπηέξα 30
Μαΐνπ ζηηο 09:00 πκ ζην μελνδνρείν HYATT REGENCY ζηε
Θεζζαινλίθε.
Καηά
ηε
δηάξθεηα
ηεο
εκεξίδαο
ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα εγθαίληα ηνπ Κέληξνπ ησλ Οξγαληθψλ θαη
Δθηππσκέλσλ Ζιεθηξνληθψλ, ην νπνίν ζα απνηειέζεη θέληξν
αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ησλ ΟΖ ζηελ πεξηνρή ηεο Κ.
Μαθεδνλίαο θαη ηεο Διιάδαο αιιά θαη ηεο Δπξψπεο. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2310998952, 2310998174,
θαμ:
2310998390,email:logot@auth.gr,site:
www.ltfn.gr,nn.physics.auth.gr, www.nanotexnology.com.

Ζ Γεωζεξκία θαη ε πκβνιή ηεο ζηελ Αλάπηπμε ηεο Υώξαο
Σν Πεξηθεξεηαθφ Παξάξηεκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ
Γεσηερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ
Διιάδαο
(ΓΔΧΣ.Δ.Δ.)
ζπλδηνξγαλψλνπλ κε ην Σκήκα Γεσινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. θαη ην
χλδεζκν Γήκσλ Ηακαηηθψλ Πεγψλ Διιάδαο Δπηζηεκνληθή
Ζκεξίδα κε ζέκα «Ζ Γεσζεξκία θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηελ
αλάπηπμε ηεο ρψξαο» , ην άββαην 28 Μαΐνπ 2016 θαη ψξα
09:30 ζην Κέληξν Γηάδνζεο Δξεπλεηηθψλ Απνηειεζκάησλ
(ΚΔ.Γ.Δ.Α.) ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο
εο
(Κφθθηλν Κηίξην, Παλεπηζηεκηνχπνιε, 3
επηεκβξίνπ). Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
ηει.:
2310221726,
θαμ:
2310265468, email: geotekma@otenet.gr .

Αλνηθηή Γηαθπβέξλεζε: πκκεηέρω, Πξνηείλω, Αθνύγνκαη!
πλδηακόξθωζε ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ
Αλνηθηή Γηαθπβέξλεζε 2016 – 2018
To Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ & Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, ην
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο θαη ην Ίδξπκα
Αλνηθηήο Γλψζεο δηνξγαλψλνπλ αλνηθηή ζπλεξγαηηθή εθδήισζε
κε ζέκα «Αλνηθηή Γηαθπβέξλεζε: πκκεηέρσ, Πξνηείλσ,
Αθνχγνκαη! πλδηακφξθσζε ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο γηα
ηελ Αλνηθηή Γηαθπβέξλεζε 2016 – 2018» πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 30 Μαΐνπ 2016 θαη ψξα 10:30 ζην θηίξην
ηνπ ΚΔΓΔΑ (Κέληξν Γηάδνζεο Δξεπλεηηθψλ Απνηειεζκάησλ,
www.kedea.rc.auth.gr ) ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαινλίθεο. Πξνεγγξαθή γηα ηελ Ζκεξίδα ζηε δηεχζπλζε:
http://ogp.okfn.gr/ .
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: email: info@okfn.gr , ηει:
2310994013 (ΚΔΓΔΑ).

Αλαθνίλωζε – Δθδήιωζε Δλδηαθέξνληνο
Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο πξνηίζεηαη λα
επηδνηήζεη ηε ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ – κειψλ ηνπ ζηελ
ε
17 Γηεζλήο Έθζεζε Αιεμαλδξνύπνιεο «alexpo 2016». Ζ
ε
17 Γηεζλήο Έθζεζε Αιεμαλδξνύπνιεο «alexpo 2016» ,
24-28 Ηνπλίνπ 2016, δηνξγαλψλεηαη απφ ηελ Αλαπηπμηαθή
Δηαηξεία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Έβξνπ κε ηελ ππνζηήξημε ηεο
Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, ηνπ Γήκνπ
Αιεμαλδξνχπνιεο
θαη
ηνπ
Οξγαληζκνχ
Ληκέλνο
Αιεμαλδξνχπνιεο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ελ
ιφγσ έθζεζε πξνζθέξεη έλα ζπλδπαζκφ ζηξαηεγηθψλ
σθειεηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ:
Σελ πξνψζεζε ησλ
πξντφλησλ ηνπο. Σελ επηθνηλσλία κε εθπξνζψπνπο
επηρεηξήζεσλ απφ ην εμσηεξηθφ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ
πεξηνρή εηδηθά γηα ηελ alexpo 2016. Σε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο
επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο. Σε δπλαηφηεηα παξνπζίαζεο
λέσλ πξντφλησλ θαη ηελ επαθή ηνπο κε ηελ αθαδεκατθή θαη
εξεπλεηηθή θνηλφηεηα ηεο πεξηνρήο. Οη επηρεηξήζεηο-κέιε ηνπ
Β.Δ.Θ. πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ κε αηνκηθφ stand ζα
επσθειεζνχλ απφ ηελ εηδηθή εθπησηηθή ηηκή [48,80
ευρώ/τ.μ.] θαη ηελ επηδφηεζε ηνπ επηκειεηεξίνπ (50% ηεο
ηηκήο stand 12 η.κ.). Βαζηθή πξνυπφζεζε επηδφηεζεο κηαο
επηρείξεζεο είλαη: λα κελ έρεη ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην Β.Δ.Θ.
γηα ζπκκεηνρή ηεο ζε έθζεζε εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ ηα
ηξία ηειεπηαία ρξφληα, λα έρεη πιεξψζεη ηε ζπλδξνκή έηνπο
2016 θαη λα θνηλνπνηήζεη ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ηεο ζην
γξαθείν Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ Β.Δ.Θ, Fax. 2310232667,
email:public@veth.gov.gr,
ηει..2310271708.
Όζεο
επηρεηξήζεηο επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ παξαθαινχκε λα
δειψζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζην ηειέθσλν επηθνηλσλίαο
25510-35848 εζ.5/38910, θα Βξεηνπνχινπ, θνο Λαδνγηάλλεο,
θνο Ληλάξδνο.

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.

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.

Δπηρεηξεκαηηθό Φόξνπκ: «Supporting Growth in Greece»
Ζ Σξάπεδα Δκπνξίνπ θαη Αλάπηπμεο Δχμεηλνπ Πφληνπ (BSTDB), ζε ζπλεξγαζία κε ην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην
Αζελψλ θαη ηελ Enterprise Greece, αλαθνίλσζε ηελ δηνξγάλσζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ Δπηρεηξεκαηηθνχ Φφξνπκ κε ηίηιν «Supporting
Growth in Greece» ηε Γεπηέξα 30 Μαΐνπ 2016 θαη ψξα 09:00 ζην μελνδνρείν Hilton ζηελ Αζήλα.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2103604815-9, 2103602411, θαμ: 2103616464, email: info@acci.gr , events@bstdb.org .

Φεζηηβάι «ΚΔΡΝΑΜΔ ΔΛΛΑΓΑ»
Ζ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ζκαζίαο καο ελεκεξψλεη γηα ηε
δηνξγάλσζε ζηε Βέξνηα (ζηελ πεξηνρή «Δβξατθά Μλήκαηα»), ην
ηξηήκεξν 10 – 12 Ηνπλίνπ 2016 ηνπ Φεζηηβάι “ΚΔΡΝΑΜΔ
ΔΛΛΑΓΑ”». ηφρνο ηεο δηνξγάλσζεο είλαη λα πξνβάιιεη θαη λα
αλαδείμεη ηα πςειήο αμίαο πξντφληα ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ καο
ηνκέα, κέζα απφ κηα ζεηξά δξάζεσλ πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα ην
ζπγθεθξηκέλν ηξηήκεξν. Σν θφζηνο ζπκκεηνρήο είλαη ηδηαίηεξα
ρακειφ, κφιηο 200€. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.:
2331350152, email: Tsehelidou.O@imathia.pkm.gov.gr (θ.
Σζερειίδνπ Όιγα, ππάιιεινο ηεο ΓΑΟΚ Π.Δ. Ζκαζίαο) .

«ΜΔΣΡΟ. Δπόκελε ηάζε…»
Ο Όκηινο Πνιηηηθνχ Πξνβιεκαηηζκνχ – think tank ΄΄ Οκάδα
Γεκηνπξγίαο γηα ηελ Θεζζαινλίθε ΄΄ αλαθνίλσζε ηελ δηνξγάλσζε
εκεξίδαο – εηδηθήο εθδήισζεο γηα ην Μεηξφ Θεζζαινλίθεο κε
ζέκα: «Μεηξφ. Δπφκελε ηάζε…» (Αλαζθαθηθά επξήκαηα –
Πξνβιήκαηα θαζεκεξηλφηεηαο θαη πξννπηηθέο) ε νπνία ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Γεπηέξα 30 Μαΐνπ 2016 θαη ψξα 7 ην
απφγεπκα ζην πλεδξηαθφ Κέληξν ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο
(Καηνχλε 12-14, Λαδάδηθα).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: email: info@gioulekas.gr.
Δλίζρπζε ηεο Αληαγωληζηηθόηεηαο θαη ηεο
Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε Πεξηόδνπο Κξίζεο
Ο Γήκνο Θεζζαινλίθεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν
Δπηρεηξεκαηηθήο & Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο (ΚΔΠΑ) δηνξγαλψλεη
ελεκεξσηηθή
εθδήισζε
κε
ζέκα
«Δλίζρπζε
ηεο
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε πεξηφδνπο
θξίζεο», ηελ Σεηάξηε 1 Ηνπλίνπ 2016 ζηελ Αίζνπζα «Μαλψιεο
Αλαγλσζηάθεο» ηνπ Νένπ Γεκαξρείνπ Θεζζαινλίθεο (Βαζ.
Γεσξγίνπ Α1) θαη ψξα 18:00. Δίζνδνο ειεχζεξε κε βεβαίσζε
παξαθνινχζεζεο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2313317499/ - 7303, email:
t.tsouli@thessaloniki.gr / g.stomaxopoulou@thessaloniki.gr.
Δλεκέξωζε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ππνβνιή νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεωλ ζύκθωλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα
Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο ζε
ζπλεξγαζία κε ην χιινγν Οηθνλνκνιφγσλ Λνγηζηψλ
Θεζζαινλίθεο αλαθνίλσζε ηελ δηνξγάλσζε εκεξίδαο κε ζέκα:
«Δλεκέξσζε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ππνβνιή νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα» ε
νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σεηάξηε 1 Ηνπλίνπ 2016 θαη ψξα
νο
15:00 ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ ΔΒΔΘ (2
φξνθνο,
Σζηκηζθή 29). Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2310370100,
θαμ: 2310370136, 2310370166, email: root@ebeth.gr , site:
www.ebeth.gr.

Ζκεξίδα : Ννκηθή Κιηληθή
Σν
Ηλζηηηνχην
Μηθξψλ
Δπηρεηξήζεσλ
ηεο
Γεληθήο
πλνκνζπνλδίαο Δπαγγεικαηηψλ Βηνηερλψλ Δκπφξσλ Διιάδαο
(ΗΜΔ ΓΔΒΔΔ) ε WWF Διιάο θαη ην Κέληξν Δξεπλψλ Γεκνζίνπ
Γηεζλνχο Γηθαίνπ (Athens PIL) ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Δζληθνχ
θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ αλαθνίλσζαλ ηελ
δηνξγάλσζε ηεο εθδήισζεο παξνπζίαζεο ησλ πνξηζκάησλ ηεο
έξεπλαο ηεο «Ννκηθήο Κιηληθήο» ζην δίθαην ηνπ δηεζλνχο
εκπνξίνπ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016. Ζ εθδήισζε ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σεηάξηε 1 Ηνπλίνπ 2016 θαη ψξα 11:00 πκ
ζηελ Αίζνπζα Δθδειψζεσλ ηεο ΓΔΒΔΔ (Αξηζηνηέινπο 46,
Αζήλα). Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2103816600, θαμ:
2103820735, email: info@gsevee.gr , site: gsevee@gsevee.gr.

Κνηλή Πξωηνβνπιία ΑΠΘ, ΣΔΔ/ΣΚΜ Καη ΔΠΒΔ Γηα Σελ
Αλάζρεζε Σνπ Φαηλνκέλνπ Σνπ Brain Drain
Κνηλή πξσηνβνπιία γηα ηελ αλάζρεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο
κεηαλάζηεπζεο επηζηεκφλσλ ζην εμσηεξηθφ (brain drain)
αλαιακβάλνπλ ην ΑΠΘ, ην ΣΔΔ/ΣΚΜ θαη ν χλδεζκνο
Δπηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο Βνξείνπ Διιάδνο (ΔΠΒΔ), πνπ
ελψλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο πξνθεηκέλνπ – κεηαμχ άιισλ - λα
αληηζηνηρήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Πνιπηερλείνπ
κε ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Βφξεηαο Διιάδαο γηα
έξεπλα θαη αλάπηπμε (R&D).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2310883100, θαμ:
2310883110, email: tee_thess@tee.gr.
Δπξωπαϊθό Πξόγξακκα GreenEcoNet - Παλεπηζηήκην
Πεηξαηώο
Σν Παλεπηζηήκην Πεηξαηά ζπκκεηέρεη σο εηαίξνο ζην Κνηλνηηθφ
Πξφγξακκα “GreenEcoNet” (Accelerating progress towards
the Green Economy) ην νπνίν είλαη εληαγκέλν ζην Έβδνκν
Πξφγξακκα – Πιαίζην Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο (FP7 RTD) ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ). Σν GreenEcoNet έρεη ζηφρν ηελ
αλάπηπμε κηαο Δπξσπατθήο πιαηθφξκαο αληαιιαγήο
βέιηηζησλ επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ, ε νπνία ζα ζπλδέεη ηηο
κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ) θαη ηελ εξεπλεηηθή
θνηλφηεηα, δηεπθνιχλνληαο ηελ πξφζβαζε ζε ρξήζηκε
πιεξνθνξία
θαη
επηηαρχλνληαο
ηε
κεηάβαζε
ηνπ
επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα πξνο ηελ πξάζηλε νηθνλνκία. Ζ
πιαηθφξκα ηνπ έξγνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα online
ζπκπιήξσζε ησλ «πξάζηλσλ» ιχζεσλ πνπ έρεηε
εγθαηαζηήζεη / ελζσκαηψζεη. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:
ηει.: 2104142017, email: danai@unipi.gr (Γαλάε Μαλψιε),
site: http://greeneconet.eu .
Rumelisiad Γηεζλήο Οηθνλνκηθή ύλνδνο Κνξπθήο
Βαιθαλίωλ
Σν Σνπξθηθφ Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε ελεκεξψλεη φηη
πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Οηθνλνκηθή χλνδνο
Κνξπθήο Βαιθαλίσλ ζηελ Πξνχζα ηεο Σνπξθίαο ζηηο 30 – 31
Μαΐνπ 2016. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2310
254448,θαμ: 2310 254448 email: selanik@ekonomi.gov.tr.
rd

3 Annual Egypt Power Infrastructure & New Energy
Investment Conference
ν

Ζ Euroconvention Global αλαθνίλσζε ην 3 Δηήζην πλέδξην
ζηελ Αίγππην κε ηίηιν: “3rd Annual Egypt Power Infrastructure
& New Energy Investment Conference”, ην νπνίν ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζην Κάηξν ζηηο 31 Μαΐνπ θαη 1 Ηνπλίνπ 2016.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: +32 2 6621612 (Βέιγην) /
+1
407
9852256
(ΖΠΑ),
email:
info@euroconventionglobal.com.

πκθωλία πλεξγαζίαο Μεηαμύ ηνπ Διιελνθηλεδηθνύ
Δπηκειεηεξίνπ θαη ηνπ Yangjiang
Τπνδνρή επηρεηξεκαηηθήο απνζηνιήο ηελ Παξαζθεπή 3
Ηνπλίνπ 2016
Τςειφβαζκε 20κειή θηλεδηθή θπβεξλεηηθή θαη επηρεηξεκαηηθή
απνζηνιή απφ ηελ πφιε
(ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο)
Yangjiang ηεο επαξρίαο Guangdong ππνδέρεηαη ηελ
Παξαζθεπή 3 Ηνπλίνπ θαη ψξα 3 ην κεζεκέξη ην
Διιελνθηλεδηθφ Δπηκειεηήξην ζηα γξαθεία ηνπ (Ακεξηθήο 10,
νο
Αζήλα, 4
φξνθνο). Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο
κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζηελ ππεχζπλε Γξαθείνπ Σχπνπ
θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ Διιελνθηλεδηθνχ Δπηκειεηεξίνπ
θα ηακαηίλα Μάξθνπ, ηει. 210 3629445 . 6932900255.

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή
ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο “CPhI – PharmaProducts,
People&Solution” απφ 1 έσο 3 Ηνπλίνπ 2016 ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο Σνπξθίαο
θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο
εγθαηαζηάζεηο:
ISTANBUL
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 ηνλ 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.
Εήηεζε πλεξγαζίαο γηα Γπλαηθεία Παπνύηζηα – Σζάληεο
Ο θ.Μάξηνο θνξδήο είλαη ηδηνθηήηεο θαηαζηήκαηνο κε γπλαηθεία
παπνχηζηα θαη ηζάληεο ζηελ Κχπξν θαη ελδηαθέξεηαη γηα άκεζε
ζπλεξγαζία κε ηα κέιε ηνπ ΒΔΘ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:
email: mskordisagent@cytanet.com.cy.

Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή ζηελ Σερεξάλε- ΗΡΑΝ
Ζ
GlobalGreeceαλαθνίλσζε
επηρεηξεκαηηθή
εκπνξηθή
απνζηνιή ζηελ Σερεξάλε – ΗΡΑΝ
ηε Γηεζλή Έθζεζε
Σξνθίκσλ IRANAGRO + BEVTEC + FOOD&HOSPITALITY ε
νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 30 Μαΐνπ – 2 Ηνπλίνπ 2016.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει. 2310474191,site.
www.globalgreece.gr , email. info@globalgreece.gr.
Οινθιεξωκέλνο νδεγόο γηα επελδπηέο
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κππξηαθνχ Οξγαληζκνχ Πξνψζεζεο
Δπελδχζεσλ (CIPA) αλεπξίζθεηε νινθιεξσκέλνο νδεγφο γηα
επελδπηέο-Guide to your investors. Ο ελ ιφγσ νδεγφο παξέρεη
απιή θαη νινθιεξσκέλε πιεξνθφξεζε φζνλ αθνξά ην λνκηθφ
θαη θνξνινγηθφ πιαίζην ηεο Κχπξνπ, ηα θίλεηξα γηα ηνπο
επελδπηέο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο
εηαηξείαο ζηελ Κχπξν, πιεξνθφξεζε γηα ηηο επνπηηθέο αξρέο,
θαζψο θαη ζπγθεληξσκέλα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε φινπο
ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη νξγαληζκνχο. Παξέρεη επίζεο
πιεξνθφξεζε γηα άιια ζέκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο
επελδπηέο, φπσο ε αγνξά εξγαζίαο, ε κεηαλάζηεπζε, νη
επθαηξίεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη άιια. Ζ ειεθηξνληθή έθδνζε
ηνπ νδεγνχ είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ CIPA.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
site:
www.investcyprus.org.cy/en/media-center/investors-guide.

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
ε

ΔΓΝΑΣΗΑ EXPO 2016- 8 ΓΔΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΚΘΔΖ
ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
Πόιε: Πηνιεκαΐδα, Γπηηθή Μαθεδνλία
Ζκεξνκελία: 08 Ηνπλίνπ - 13 Ηνπλίνπ 2016
Δθζέκαηα: ελέξγεηα, ηξφθηκα, θαηνηθία, ππεξεζίεο, αγξνηηθά,
κφδα
Πιεξνθνξίεο: ηει. 2463027265, θαμ: 2463027265, site:
http://www.espt.gr , www.egnatiaexpo.gr.
ε

50 ΔΚΘΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΖ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΔΚΘΔΖ
ΣΖ ΛΑΜΗΑ
Πόιε: Λακία
Ζκεξνκελία: 11 – 19 Ηνπλίνπ 2016
Δθζέκαηα: πξντφληα φισλ ησλ θιάδσλ
Πιεξνθνξίεο: ηει.: 2231022704, 2231028063(ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ
ΔΚΘΔΖ
ΛΑΜΗΑ)
2231067011/67029
(ΦΘΗΧΣΗΚΖ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ), θαμ: 2231053008, email: fthianap@gmail.com ,
site: www.fthianap.gr.
Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
Β8 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
Ζ Β8 Γηεχζπλζε Δπηρεηξεκαηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ απέζηεηιε ην κεληαίν ελεκεξσηηθφ δειηίν
επηρεηξεκαηηθήο πιεξνθφξεζεο, κε ζέκα «Με δαζκνινγηθά
εκπφδηα θαη εκπνξηθνί θξαγκνί εμαγσγψλ ζηελ Αίγππην».
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηθνηλσλνχλ κε : ηει: 20227952036 - 27948482, θαμ:
20227940684, e-mail: ecocom-cairo@mfa.gr ,ή ηελ ηζηνζειίδα
ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr.
ΟΤΖΓΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε ηνθρφικε, απέζηεηιε ηελ εηήζηα
έθζεζε πνπ αθνξά ηελ νηθνλνκία ηεο νπεδίαο θαη ηηο δηκεξείο
εκπνξηθέο ζρέζεηο Διιάδνο-νπεδίαο γηα ην 2015.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηε
νπεδία
(www.agora.mfa.gr/se109),
email:commerce.stockholm@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr.

Γηεζλείο Δθζέζεηο
ITMT EXPO EURASIA 2016
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 1 - 4 Ηνπλίνπ 2016
Δθζέκαηα: θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα
Πιεξνθνξίεο: ηει.: 2117000264-7, θαμ: 2110127466, e-mail:
info@etee.gr, site: www.etee.gr, http://www.cphi.com/istanbul/
CHINA HOME LIFE 2016
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 2 – 4 Ηνπλίνπ 2016
Δθζέκαηα: έπηπια, ηαπεηζαξίεο, πθάζκαηα, νηθηαθά είδε,
ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά είδε, νηθνδνκηθά πιηθά, έλδπζε θαη
αμεζνπάξ
Πιεξνθνξίεο: site:http://chinahomelifeturkey.com, email:
fatme@asexpo.org, ηει.: 6986427287
LESHOW KAZAKHSTAN
Πόιε: Καδαθζηάλ
Ζκεξνκελία: 8 – 11 Ηνπλίνπ 2016
Δθζέκαηα: γνχλεο, δεξκάηηλα
Πιεξνθνξίεο: ηει. +90 212 284 2300, fax: +90 212 278
4402,email: ozlem@turkel.com.tr
SIALASEAN
Πόιε: Μαλίια, Φηιηππίλεο
Ζκεξνκελία: 8 – 10 Ηνπλίνπ 2016
Δθζέκαηα: ηξφθηκα θαη πνηά
Πιεξνθνξίεο:site: www.sialasean.com
TEXTILE FASHION & FACON SHOW 2016
Πόιε: Σίξαλα , Αιβαλία
Ζκεξνκελία: 8 – 10 Ηνπλίνπ 2016
Δθζέκαηα: πθάζκαηα-κφδα
Πιεξνθνξίεο: ηει. +35542274209, θηλ. +3550692202264,
site. www.klikekspogroup.com
EXPO INVEST
Πόιε: Παλακάο, Κεληξηθή Ακεξηθή
Ζκεξνκελία: 9-11 Ηνπλίνπ 2016
Δθζέκαηα: πξντφληα ρσξίο γινπηέλε , ιαθηφδε ,αιάηη ,
δάραξε, πξφζζεηα, ζπληεξεηηθά θιπ
Πιεξνθνξίεο: ηει.: 2103682760, θαμ: 2103682771, email:
b08@mfa.gr .

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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30/05/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΗΑ
ΔΚΓΖΛΧΔΗ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ» . ΣΖΛ: 213 2030 136
07/06/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΜΔ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ « ΔΗΓΧΝ ΜΑΓΔΗΡΔΗΟΤ» . ΣΖΛ: 2313 307184
08/06/2016 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ « ΤΧΡΔΤΣΔ-ΜΠΑΣΑΡΗΔ» . ΣΖΛ: 23213 51290
08/06/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ
«ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΗ
ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ
ΓΖΜΟΤ» . ΣΖΛ: 2313 313172
10/06/2016 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΑΚΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΡΧΜΑΣΧΝ ΓΗΑΓΡΑΜΜΗΖ» ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ
ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΖ Γ/ΝΖ ΒΗΧΗΜΖ ΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΣΟΤ
ΓΖΜΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. ΣΖΛ: 231331 7532
10/06/2016 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΑΚΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ «ΜΗΘΧΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ
ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ» . ΣΖΛ:2313 317533
14/06/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ «Δ ΤΠΑΡΥΟΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ ΟΥΖΜΑ ΜΗΑ
ΚΑΗΝΟΤΡΗΑ ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΔ ΤΣΖΜΑ ΤΜΠΗΔΖ (ΣΤΠΟΤ
ΠΡΔΑ )» . ΣΖΛ: 2310 679172
19/06/2016 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΔΘΝΖ
ΑΝΟΗΚΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ « ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΠΗΓΔΗΧΝ
ΓΟΛΧΜΑΣΗΚΧΝ ΦΔΚΑΜΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΔΚΣΑΔΗ ΠΟΤ ΒΡΗΚΟΝΣΑΗ ΣΖΝ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ» . ΣΖΛ: 213 2005158
νο
20/06/2016
2
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΑΝΟΗΚΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΝΑΦΖ «ΤΜΦΧΝΗΑ ΠΛΑΗΗΟΤ 4ΔΣΟΤ
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 4.500 KG ΑΝΣΗΜΟΝΗΟΤ ΑΝΑ ΔΣΟ, ΓΗΑ
ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ
ΤΧΡΔΤΣΧΝ». ΣΖΛ:210 3454603
21/06/2016 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΑΚΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ « ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΔΗΡΟΧΝ –
ΔΚΡΟΧΝ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ
ΗΓΗΟΚΣΖΣΟΤ ΠΡΑΣΖΡΗΟΤ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ» . ΣΖΛ:231331 7534
ν
23/06/2016 1 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ « ΔΚΠΟΗΖΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ ΔΛΑΗΧΝ
(Α.Λ.Δ.) ΑΠΟ ΜΟΝΑΓΔ ΣΟΤ .Ξ. ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΛΛΟΓΖ
ΑΤΣΧΝ» . ΣΖΛ: 210 819 4645
24/06/2016 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
(ΜΔΧ ΔΖΓΖ) ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΥΖΜΗΚΧΝ
ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ
ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ,
ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΟΤ
ΚΑΗ
ΑΝΟΟΛΟΓΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔ ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΖ ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ
ΤΝΟΓΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ». ΣΖΛ: 210 4592120
27/06/2016 ΓΗΔΘΝΖ ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
«ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΗΣΗΖ ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΟΤΜΔΝΧΝ ΓΧΡΔΑΝ
ΗΣΗΖ ΦΟΗΣΖΣΧΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» . ΣΖΛ: 2310
891284

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ
ΓΖΜΟ ΗΛΗΟΤ
Γ.Ν.Θ.Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΡΡΧΝ
ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ ΤΚΔΧΝ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ-ΤΚΔΧΝ

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ

ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ
«ΘΖΔΑ»

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ
«ΣΕΑΝΔΗΟ»

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ 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.

