Ηνύληνο 2016

ΒΔΘ: Βάιηε ηέινο ζηηο θινπέο ζηε ίλδν
ην ίδην έξγν ζεαηέο παξακέλνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ΒΙΠΔ ίλδνπ θαζψο ηα
πεξηζηαηηθά θινπψλ πξψησλ πιψλ αιιά θαη ησλ
θαηαζηξνθψλ εμαθνινπζνχλ λα είλαη θαζεκεξηλφ
θαηλφκελν. Παξά ηηο επαλαιακβαλφκελεο εθθιήζεηο ηνπ
Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο, απφ ην 2012
κέρξη θαη ζήκεξα, γηα άκεζε παξέκβαζε ησλ αξκφδησλ
θνξέσλ ηεο πνιηηείαο, δελ έρεη γίλεη ην παξακηθξφ,
παξφιν πνπ ε θαηάζηαζε έρεη ιάβεη αλεμέιεγθηεο
δηαζηάζεηο. Πξφζθαηα ην ΒΔΘ έγηλε εθ λένπ απνδέθηεο
παξαπφλσλ
επηρεηξεκαηηψλκειψλ
ηνπ,
πνπ
επηζεκαίλνπλ φηη νη ζπκκνξίεο πνπ ιπκαίλνληαη ζηε δπηηθή
Θεζζαινλίθε δελ δηζηάδνπλ λα αλνίμνπλ αθφκε θαη ηξχπεο
ζηνπο ηνίρνπο ησλ επηρεηξήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα ηηο…
απνςηιψζνπλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζπκκνξίεο πνπ
ιπκαίλνληαη
θπξίσο
νξεηράιθηλα
θαη
γεληθφηεξνπ
ελδηαθέξνληνο κεηαιιηθά πξντφληα θαη πιηθά, δελ
δηζηάδνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θάζε κέζν πξνθεηκέλνπ λα
πεηχρνπλ ην ζθνπφ ηνπο. Όπσο θαηαγγέιινπλ κέιε ηνπ
επηκειεηεξίνπ
νη
δηαξξήθηεο
θφβνπλ
παξνρέο
ηειεθσληθψλ γξακκψλ, θαιψδηα ηεο ΓΔΗ, απνκνλψλνπλ
θάκεξεο θαη ζπζηήκαηα αζθαιείαο, μειψλνπλ ζηδεξηέο
ψζηε λα επηηχρνπλ πην εχθνια ην ζηφρν ηνπο. Σα
θινπηκαία θαηεπζχλνληαη ζπλήζσο ζε ζπγθεθξηκέλνπο
απνδέθηεο, νη νπνίνη ηα ρξεζηκνπνηνχλ σο πξψηε χιε γηα
ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ, ηελ ψξα πνπ νη ηδηνθηήηεο
ησλ επηρεηξήζεσλ, αηζζάλνληαη αλίζρπξνη θαη θαινχληαη λα
θαιχςνπλ, ζπρλά δεκηέο αξθεηψλ ρηιηάδσλ επξψ.
Η εθξεθηηθή θαηάζηαζε εληζρχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη
ν θσηηζκφο ζηε βηνκεραληθή πεξηνρή ηεο ίλδνπ δελ
ιεηηνπξγεί θαη θπξίσο ζηε Β΄ είζνδν, ελψ παξάιιεια δελ
ππάξρεη επαξθήο θχιαμε.
«Οη ιεζηξηθέο επηζέζεηο ησλ γλσζηψλ - αγλψζησλ είλαη
θαζεκεξηλφ θαηλφκελν. Δίλαη έλα δήηεκα γλσζηφ, πνπ ην
ΒΔΘ έρεη αλαδείμεη πνιιέο θνξέο, σζηφζν κέρξη ζήκεξα
νη πξνζπάζεηεο καο κνηάδνπλ κε θσλή βνψληνο ελ ηε
εξήκσ, θαζψο δελ έρεη γίλεη ην παξακηθξφ, αληίζεηα ην
θαηλφκελν εμειίζζεηαη ζε Λεξλαία Ύδξα. Η θαηάζηαζε
απηή απνηειεί έλδεημε ηεο αδηαθνξίαο ηεο πνιηηείαο γηα λα
βάιεη έλα ηέινο ζηε δξάζε ηνπ ακαξησινχ θπθιψκαηνο,
πνπ ην κφλν πνπ θαηνξζψλεη είλαη λα θαηαθέξεη έλα αθφκε
θαίξην πιήγκα ζηε ιαβσκέλε επηρεηξεκαηηθφηεηα» ηνλίδεη
ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ, Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο,
ππνγξακκίδνληαο φηη είλαη απηνλφεην φηη ζα πξέπεη άκεζα
λα απνθαηαζηαζεί ην πξφβιεκα ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ θαη
λα εληζρπζεί ε θχιαμε ηεο πεξηνρήο.
Δπηθίλδπλε ε πεξηνρή γηα ηνπο πξόζθπγεο
Σελ ίδηα ψξα ζηελ ήδε δνθεξή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί
ζηε ΒΙΠΔΘ πξνζηίζεηαη έλα αθφκε δήηεκα πνπ κπνξεί λα
απνηειέζεη ην… θεξαζάθη ζηελ ηνχξηα. Ο ιφγνο γηα ηνπο
πξφζθπγεο πνπ ε πνιηηεία έρεη εγθαηαζηήζεη ζηελ
πεξηνρή, φηαλ κάιηζηα επηρεηξεκαηίεο έρνπλ θξνχζεη ηνλ
θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ θαζψο ε επηινγή δελ είλαη αζθαιήο.
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«Έρνπκε επηζηήζεη ηελ πξνζνρή ησλ αξκφδησλ θαη απηφ γηαηί ε
πεξηνρή κπνξεί λα εμειηρζεί ζε… θίλδπλν γηα ηνπο εγθαηαζηεκέλνπο
αιιά θαη ηνπο δηεξρφκελνπο πξφζθπγεο θαη απηφ γηαηί ζηηο απιέο ησλ
εξγνζηαζίσλ ππάξρνπλ δεμακελέο ρεκηθψλ, πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ.
Χζηφζν ε αληηκεηψπηζε ησλ εκπιεθνκέλσλ ζην δήηεκα ήηαλ ε πάγηα
ηαθηηθή ηεο… αδηαθνξίαο» θαηαιήγεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ.

Οηθνλνκία, Σξάπεδεο & Γενληνινγία
Δπηινγέο θαη Γηαρείξηζε
Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, ν χλδεζκνο
πκβνχισλ Δπηρεηξήζεσλ, ε BSS Consultants θαη ε AlphaPlan
Consultants ζαο πξνζθαινχλ ζηελ εθδήισζε κε ζέκα
«Οηθνλνκία, Σξάπεδεο & Γενληνινγία, Δπηινγέο θαη
Γηαρείξηζε» ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σεηάξηε 15 Ινπλίνπ
2016 θαη ψξα 18:00 ζην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο. Η
εθδήισζε ζα επηθεληξσζεί ζην ζέκα «Κφθθηλα Γάλεηα», ελψ
εθπξφζσπνη ηνπ ΤΔΠ ζα κηιήζνπλ θαη γηα ηα αλαπηπμηαθά
πξνγξάκκαηα Δίζνδνο ειεύζεξε.Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:
ηει.: 2310567898, θαμ: 2310567890, email: info@sysep.org , site:
www.sysep.org.

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/
17.08.2007.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. Η
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.

πκκεηνρή
ηνπ
Βηνηερληθνύ
Δπηκειεηεξίνπ
ε
Θεζζαινλίθεο ζηελ 81 Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο
Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο πξνηίζεηαη λα
ε
ζπκκεηάζρεη ζηελ 81 ΓηεζλήΈθζεζε Θεζζαινλίθεο πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί απφ 10 έσο 18 επηεκβξίνπ 2016,
δηνξγαλψλνληαο νκαδηθή ζπκκεηνρή γηα ηηο επηρεηξήζεηο-κέιε ηνπ.
ε
Η 81 ΓΔΘ ζα δψζεη ην ζηίγκα ηεο λέαο επνρήο, ηηκψληαο
παξάιιεια ηα 90 ρξφληα δσήο ηνπ εζληθνχ εθζεζηαθνχ θνξέα. Σε
θεηηλή Έθζεζε ραξαθηεξίδεη πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θνξά ην
ζηνηρείν ηεο δηεζλνπνίεζεο, αθνχ κεγάιεο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ
ηεο δίλνπλ ςήθν εκπηζηνζχλεο κε ηελ εζληθή ηνπο 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.

Δπηηπρεκέλνο Δπηρεηξεκαηίαο ζε κηα Δληαία Φεθηαθή Αγνξά
Ζ Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο (ΚΔΔΔ)
ιεηηνπξγψληαο κε γλψκνλα ηελ ελίζρπζε ησλ ειιεληθψλ
επηρεηξήζεσλ θαη γεληθφηεξα θάζε παξαγσγηθνχ θιάδνπ ηεο
νηθνλνκίαο, κεξηκλά, κέζσ ησλ Δπηκειεηεξίσλ, γηα ηελ παξνρή
πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηηο επηρεηξήζεηο – κέιε
ηνπο. Δηδηθφηεξα κε ηελ ΚΤΑ 23204/13-7-2015 (ΦΔΚ 1475/14-72015), ε νπνία νξίδεη ηελ ΚΔΔΔ ψο"αξρή εγγξαθήο" θαη ηα θαηά
ηφπνπο Δπηκειεηήξηα "σο εληεηαικέλα γξαθεία", πξνζθέξεη ζηελ
επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα, ηελ δπλαηφηεηα εγγξαθήο - ηαπηνπνίεζεο
θαη ελεξγνπνίεζεο ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο λέαο γελληάο. Η
ππεξεζία απηή απνηειεί κία εμαηξεηηθά ζεκαληηθή πξνζπάζεηα
αλαβάζκηζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ
πνπ παξέρνπλ νη Δπηκειεηεξηαθνί Φνξείο ηεο ρψξαο ζηα κέιε
ηνπο, γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη ηεο ειεθηξνληθήο έθδνζεο θαη δηαθίλεζεο ησλ
εγγξάθσλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο θαη ρξήζεο ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ,
ζέηνληαο σο ζηφρν λα απνηειέζεη παξάδεηγκα βέιηηζηεο πξαθηηθήο
ζε επξσπατθφ επίπεδν. Φεθηαθή Τπνγξαθή ζε 5 Κηλήζεηο:
1)Τπνβνιή ειεθηξνληθήο
αίηεζεο ζην site ηνπ νηθείνπ
Δπηκειεηεξίνπ (www.veth.gov.gr γηα ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην
Θεζζαινλίθεο) θαη δεκηνπξγία πξνζσπηθνχ ινγαξηαζκνχ ζηελ
Δζληθή Πχιε Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Ermis (www.ermis.gov.gr)
ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο θσδηθνχοTAXISnet θαη ειεθηξνληθή επηινγή
έθδνζεο ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ. 2)Έιεγρνο απφ ην νηθείν
Δπηκειεηήξην εγγξαθήο ηεο εηαηξείαο, πνπ εθπξνζσπεί ν αηηψλ.
3)Πιεξσκή ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ςεθηαθήο
ππνγξαθήο, κέζσ ηνπ δηαηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ΓΙΑ.
4)Μεηάβαζε ζην Δπηκειεηήξην γηα ηελ ππνβνιή Αίηεζεο –
Τπεχζπλεο Γήισζεο γηα ηελ έθδνζε ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη
ηελ έγθξηζε ηνπ αηηήκαηνο. 5) Έθδνζε ησλ ςεθηαθψλ
πηζηνπνηεηηθψλ απφ εηδηθφ ππνινγηζηή ηνπ Δπηκειεηεξίνπ κέζσ
ηεο πχιεο Ermis.Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: Σκήκα Θεκάησλ
Μεηαπνίεζεο θαη Τπεξεζηψλ – ηαηηζηηθήο, Δξεπλψλ θαη Γεκνζίσλ
ρέζεσλ
ΒΔΘ,
ηει.
2310241383,
email:
smeindustry@veth.gov..gr.

Ζκεξίδα Δπηκειεηεξίνπ Έβξνπ & Κ.Α.Π.Δ
Σν Δπηκειεηήξην Έβξνπ θαη ην Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ
Δλέξγεηαο δηνξγαλψλνπλ εκεξίδα κε ζέκα: «Δθαξκνγέο ΑΠΔ &
ΔΞΔ ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε/ Υξεκαηνδνηηθά
Δξγαιεία» ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Παξαζθεπή 10
Ινπλίνπ 2016 θαη ψξα 18:00 ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε (αίζνπζα
νο
εθδειψζεσλ Δπηκειεηεξίνπ Έβξνπ, 3 φξνθνο) θαη ην άββαην
11 Ινπλίνπ 2016 θαη ψξα 10:00 ζηελ Οξεζηηάδα (Πνιηηηζηηθφ
Πνιχθεληξν Οξεζηηάδαο) κε ζέκα: «Σερλνινγίεο ΑΠΔ & ΔΞΔ ζηνλ
Αγξνηηθφ Σνκέα».
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.:+32551026223,26537,
θαμ:+32551023253,
email:
epimevro@otenet.gr
,
site:
http://www.evroschamber.gr.

Δλίζρπζε εμαγσγώλ κέζσ ηνπ ζεζκνύ ηεο
ππεξγνιαβίαο
Έλαο ηξφπνο ελδπλάκσζεο ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο
είλαη ε δηαζχλδεζή ηεο κε κεγάιεο κνλάδεο ησλ
βηνκεραληθά αλαπηπγκέλσλ θξαηψλ. Απηφ κπνξεί λα γίλεη
κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ηεο ππεξγνιαβίαο (subcontracting).
χκθσλα κε ηνλ κεραληζκφ απηφλ, ν εξγνιάβνο (κηα
βηνκεραλία π.ρ. ηε Γεξκαλίαο. Γαιιίαο θ.ά.) δίλεη ζηνλ
ππεξγνιάβν (κηα ειιεληθή εηαηξία παξαγσγήο π.ρ.
πξντφλησλ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ή δεξκάηηλσλ εηδψλ)
ηελ παξαγσγή: α) είηε ελφο κέξνπο ηεο πξνζηηζέκελεο
αμίαο ηνπ πξντφληνο πνπ παξάγεη β) είηε θάπνησλ
αληαιιαθηηθψλ, πνπ αθνινχζσο ζα ελζσκαησζνχλ ζην
ηειηθφ πξντφλ ηνπ εξγνιάβνπ. Η φιε δηαδηθαζία θαζψο
αθνξά ζηε βειηίσζε ησλ εμαγσγψλ ηεο εηαηξίαο (ηνπ
ππεξγνιάβνπ) εληάζζεηαη ζηα πεδία ελδηαθέξνληνο ηνπ
Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. Σν ΤΠΔΞ κέζσ ηνπ portal
www.agora.mfa.gr ζα αλαθνηλψλεη θάζε πξνζπάζεηα πξνο
απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, πξνβάιινληαο θάζε ζπιινγηθφ
θνξέα, (Γηκεξή Δπηκειεηήξηα, πλδέζκνπο Δπηρεηξήζεσλ
θ.ιπ) ή θαη κεκνλσκέλε επηρείξεζε πνπ απνβιέπεη ζηελ
ελδπλάκσζε ηνπ θαζεζηψηνο ηεο ππεξγνιαβίαο. Δπίζεο,
φπνηνο θνξέαο θηλείηαη πξνο ην ζηφρν απηφ, ζα θιεζεί λα
παξνπζηάζεη ηελ πξσηνβνπιία ηνπ ζε αλνηρηή ζπλάληεζε
ζην ΤΠΔΞ, φπνπ ζα πξνζθιεζνχλ εθπξφζσπνη
Δπηκειεηεξίσλ,
θνξέσλ
εμαγσγέσλ
θ.ι.π
λα
παξαθνινπζήζνπλ,
έρνληαο
ηελ
ππνζηήξημε
ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. Η αλάπηπμε ηνπ
κεραληζκνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο ππεξγνιαβίαο,
βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ελδηαθέξνληνο ηεο ρψξαο,
απνηειψληαο κέξνο ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο. Δλδεηθηηθά
ζεκεηψλεηαη φηη νη επηδηψμεηο απηέο αλαπηχρζεθαλ απφ ηνλ
Τθππνπξγφ Δμσηεξηθψλ θ. Γεκήηξε Μάξδα, θαηά ηελ
επίζθεςε ηνπ Γάιινπ πξσζππνπξγνχ ζηελ Διιάδα.
Δπίζεο, επηζεκάλζεθαλ ζηηο ζπλνκηιίεο πνπ έιαβαλ ρψξα
πξφζθαηα ζην Βεξνιίλν κεηαμχ ηνπ Τθππνπξγνχ θαη
εθπξνζψπσλ θνξέσλ γεξκαληθψλ επηρεηξήζεσλ. Γηα ην
ζθνπφ απηφ, θαιείηαη θάζε ελδηαθεξφκελνο θνξέαο, πνπ
αλαπηχζζεη κηα ηέηνηα πξσηνβνπιία ππέξ ηεο δηαζχλδεζεο
ησλ βηνκεραληψλ κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ηεο ππεξγνιαβίαο,
λα ζηείιεη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζηελ Β8 Γηεχζπλζε ηνπ
ΤΠΔΞ θαη εηδηθφηεξα ζηελ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ (e-mail): b08@mfa.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.

30 Xξόληα Αξρηηεθηνληθήο ζην “ΚΣΗΡΗΟ”
Οη Δθδφζεηο “ΚΣΙΡΙΟ” αλαθνίλσζαλ ηελ δηνξγάλσζε
εθδήισζεο γηα ηα 30 ρξφληα ηνπ πεξηνδηθνχ 1986-2016 ε
νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηε Γεπηέξα 13 Ινπλίνπ 2016 ζηηο
7.30 κκ ζην Σειιφγιεην Ίδξπκα Σερλψλ ηνπ ΑΠΘ ζηε
Θεζζαινλίθε.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
ηει.2310480340,
θαμ:2310480544, email: ktirio@ktirio.gr , site: www.ktirio.gr.

4ν Γηεζλέο Θεξηλό ρνιείν Φεθηαθνύ Μάξθεηηλγθ ζηε ύξν
eBiz2016

Εήηεζε ζπλεξγαζίαο από εηαηξεία ζην ΚΑΣΑΡ

Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ δηνξγαλψλεη ην 4ν Γηεζλέο Θεξηλφ
ρνιείν Φεθηαθνχ Μάξθεηηλγθ ζηε χξν, 30 Ινπλίνπ έσο 5
Ινπιίνπ 2016. (http://ebizsummerschool.com). Παξαθνινπζψληαο
ην eBiz2016 ζα απνθηήζεηε ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ δηαδηθηπαθψλ πειαηψλ,
θαζνδεγνχκελνη απφ έκπεηξνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ. Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
ηει:+306974813415,
email:
ebiz2016@aegean.gr
site: http://ebizsummerschool.com
facebook: www.facebook.com/eBiz.Summer.School.

Δηαηξεία: LENO TRADING & CONT.CO.WLL
Σειέθσλν:+97444316076
Φαμ:+97444316180
E-Mail: sales.twynam@hotmail.com
Ηζηνζειίδεο:
http://www.gardnerdenver.com/company/company,
http://www.gardnerdenver.com/industrials/sagrouplimited@y
ahoo.com , http://www.triangle.com.eg/
Κύξηεο Γξαζηεξηόηεηεο: Energy Efficient Systems, Green
and Energy Saving Products, Water Saving Technologies as
well as Renewable Energy Sources.

Πξνζσξηλή απαγόξεπζε εμαγσγώλ - λένο θαηάινγνο
θαξκάθσλ

Εεηήζεηο πλεξγαζίαο

Η Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ απέζηεηιε έγγξαθν κε ζέκα: «Πξνζσξηλή
απαγφξεπζε εμαγσγψλ - λένο θαηάινγνο θαξκάθσλ», ζηνλ
νπνίν
πεξηιακβάλνληαη
θαξκαθεπηηθά
πξντφληα
πνπ
απαγνξεχεηαη πξνζσξηλά ε παξάιιειε εμαγσγή ηνπο ζην
πιαίζην δηαζθάιηζεο ηεο επάξθεηάο ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο
ρψξαο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 2106987445, email:
d19diadi@otenet.gr.

Αλνηρηό πλέδξην θνηλσλίαο πνιηηώλ γηα ηελ θνηλσληθή
νηθνλνκία
Σν «Παλειιήλην παξαηεξεηήξην νξγαλψζεσλ θνηλσλίαο
πνιηηψλ» ζπκκεηέρεη απνθαζηζηηθά ζηε δηεμαγσγή ηνπ
¨Αλνηρηνχ ζπλεδξίνπ θνηλσλίαο πνιηηψλ γηα ηελ θνηλσληθή
νηθνλνκία» πνπ ζα γίλεη ζηηο 10 – 11 -12 Ινπλίνπ 2016, ζηελ
Αζήλα, κε ζπκβνιή φισλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Παξαηεξεηεξίσλ.
θνπφο ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη, λα κηιήζνπλ θαη λα αθνπζηνχλ φινη,
νη ρηιηάδεο ζπιινγηθφηεηεο ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ πνπ
πξνζθέξνπλ ηνπηθά εζεινληηθφ θνηλσληθφ έξγν ζε ζπλδπαζκφ
κε ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε Παλειιήληα
θιίκαθα. Έλα ζαπκαζηφ αλζξσπηζηηθφ έξγν ζην ζχλνιφ ηνπ,
πνπ κέλεη ζηελ αθάλεηα, ελψ ζθνπφο είλαη επίζεο λα αλαδεηρζεί
απηφο ν πινχηνο ησλ δξάζεσλ θαη ε ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ ζην ρψξν ηεο
θνηλσληθήο νηθνλνκίαο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: email: panparat@otenet.gr.
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Save the date – 6 International Forum – Mineral Resources
in Greece
H SGT SYMEON G. TSOMOKOS S.A. αλαθνίλσζε ηελ
νπ
δηνξγάλσζε ηνπ 6 Γηεζλέο Φφξνπκ Οξπθηνχ Πινχηνπ πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Παξαζθεπή 17 Ινπλίνπ 2016 θαη ψξα 09:00
– 16:00 ζην μελνδνρείν Hilton ζηελ Αζήλα . Απηφ ην ζπλέδξην
είλαη αθηεξσκέλν ζηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ ζεκαληηθψλ
δεηεκάησλ ηνπ θιάδνπ θαη ζα δψζεη κηα ηζρπξή έκθαζε ζηελ
ζεκαληηθή ζπκβνιή ηεο βηνκεραλίαο νξπθηψλ πφξσλ γηα ηελ
αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
ηει.:
2107289000,
θαμ:2107295978,
θηλ.:6945294144,
email:
s.tsomokou@tsomokos.gr , site: www.tsomokos.gr .

Σν Δκπνξηθφ & Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ
αλαθνηλψλεη ζηα κέιε ηνπ θαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν φηη νη
αλαθεξφκελεο ζηε ζπλέρεηα ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη
επηρεηξήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ, επηζπκνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ
κε ειιεληθέο, πξνθεηκέλνπ λα ζπλεξγαζηνχλ ζηνπο ηνκείο
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θάζε δήηεζε
ΓΔΡΜΑΝΗΑ
Δηαηξεία: MERHEV BAZAR GANIGILANI
Σειέθσλν: (00490) 15231823095
Κύξηεο Γξαζηεξηόηεηεο: ηξαληθή εηαηξεία δηαλνκήο
θαξκάθσλ εγθαηεζηεκέλε ζηε Γεξκαλία ελδηαθέξεηαη γηα
ζπλεξγαζία κε ειιεληθέο θαξκαθνβηνκεραλίεο.
ΔΛΛΑΓΑ
Δηαηξεία: C & K
Σειέθσλν: (0030) 2103220004 / 6945963363
Email: info@bsm-ck.com
Κύξηεο Γξαζηεξηόηεηεο: παξαγσγή ηξνθίκσλ ή
θαιιπληηθψλ κε βάζε ην ιάδη ή ην πνξηνθάιη
ΔΛΛΑΓΑ
Δηαηξεία: TAXISFORCE
SERVICES
Σειέθσλν: (0030) 6931231801
Email: info@taxisforce.gr
Ηζηνζειίδα: www.taxisforce.gr
Κύξηεο Γξαζηεξηόηεηεο: γαζηξνλνκηθφο, ζαιάζζηνο,
ηαηξηθφο, επαγγεικαηηθφο, πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο θιπ
ΚΗΝΑ
Δηαηξεία: LK
MOULD LTD
Σειέθσλν: (0086) 76986244608 / 17773231418
Φαμ: 76981663340, E-Mail:
sales1@lktooling.comservice@upjia.baofazhongxin.com
Κύξηεο Γξαζηεξηόηεηεο: ζπλεξγαζία κε εηαηξείεο
κεραλψλ ρχηεπζεο (θαινππψκαηνο) γηα πιαζηηθά
είδε.

Όκηινο Δηαηξεηώλ Cargo Services
Η China Export World εγθαηληάδεη κία λέα ζπλεξγαζία γηα ηελ πξνψζεζε Διιεληθψλ Πξντφλησλ ζηελ Κίλα. Η ζπλεξγαζία γίλεηαη κε ηε
λεντδξπζείζα CSC Global Sourcing Limited κε έδξα ην Hong Kong, κε ζθνπφ λα θέξεη ζε επαθή ηα ειιεληθά εμαγψγηκα πξντφληα κε
Κηλέδνπο Δηζαγσγείο. Σα εκπνξηθά θέληξα βξίζθνληαη ζε MEGA ζπκπιέγκαηα θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο «China South City», κε
γξαθεία, απνζήθεο, μελνδνρεία θιπ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.:2108150810, 6974910050 θαμ:, email: gfloras@chinaexportworld.com ,
site:
www.chinasouthcity.com , www.ecargo.com

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα

Γηεζλείο Δθζέζεηο

ε

50 ΔΚΘΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΖ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΔΚΘΔΖ
ΣΖ ΛΑΜΗΑ
Πόιε: Λακία
Ζκεξνκελία: 11 – 19 Ινπλίνπ 2016
Δθζέκαηα: πξντφληα φισλ ησλ θιάδσλ
Πιεξνθνξίεο: ηει.: 2231022704, 2231028063(ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ
ΔΚΘΔΗ ΛΑΜΙΑ) 2231067011/67029 (ΦΘΙΧΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ),
θαμ:
2231053008,
email:
fthianap@gmail.com
,
site:
www.fthianap.gr.
ALEXPO 2016
Πόιε:Ληκάλη Αιεμαλδξνχπνιεο
Ζκεξνκελία:24 - 28 Ινπλίνπ 2016
Δθζέκαηα:ηνπξηζκφο, ιηκάλη θαη ζάιαζζα, θαηλνηνκία θαη
επηρεηξεκαηηθφηεηα . Πιεξνθνξίεο: ηει.: 2551035848 εζση.5/
38910, θαμ: 2551023253, email: epimevro@otenet.gr, site:
http://www.evroschamber.gr.
SEREXPO 2016
Πόιε: έξξεο, Διιάδα
Ζκεξνκελία:24-26 Ινπλίνπ 2016
Δθζέκαηα: εκπφξην, ππεξεζίεο, ηνπξηζκφο, ηερλνινγία,
θαηλνηνκία, γεσξγία, θηελνηξνθία
Πιεξνθνξίεο: ηει.: +302321003144, θαμ: +3302321099737
email: eleftheriadou@eves.gr
FASHION EXPO
Πόιε:MECΠαηαλίαο
Ζκεξνκελία:25 - 27 Ινπλίνπ 2016
Δθζέκαηα:κφδα
Πιεξνθνξίεο: ηει.: 2108623220, email: ekthesi@otenet.gr
SUMMER EXPO 2016
Πόιε:Μεηξφ χληαγκα, Αζήλα
Ζκεξνκελία:4-6 Ινπιίνπ 2016
Δθζέκαηα: θαιιπληηθά, κπηδνχ, ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί, ηξφθηκα,
επνρηαθά, ξνχρα θιπ.
Πιεξνθνξίεο: ηει2109245577, email: info@verticom.gr
ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ EΚΘΔΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ & ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΓΖΜΟΤ
Η.Π. ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ
Πόιε:Ληκάλη Μεζνινγγίνπ, Αηησιναθαξλαλία
Ζκεξνκελία:8 - 11 Ινπιίνπ 2016
Δθζέκαηα:ηνπηθά πξντφληα θαη επηρεηξήζεηο, ηνπξηζκφο,
θαηλνηνκία
Πιεξνθνξίεο: ηει.:2631025561, θηλ.: 6972641000, email:
expomes2016@gmail.com.

INFOSECURITY & STORAGE EXPO
Πόιε: Βξπμέιιεο, Βέιγην
Ζκεξνκελία: 15 - 16 Ινπλίνπ 2016
Δθζέκαηα: ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ
Πιεξνθνξίεο: site: www.infosecurity.be , ηει.:
+0031302952700, θαμ: +0031302952701, email:
info@jaarbeurs.nl.
th

34 GEEW
Πόιε: Βξπμέιιεο, Βέιγην
Ζκεξνκελία: 20 - 22 Ινπλίνπ 2016
Δθζέκαηα: ηαηξηθή θαη θαξκαθεπηηθή
Πιεξνθνξίεο: site: www.live-endoscopy.com , email:
jacques.deviere@erasme.ulb.ac.be .
Ζ

31 ΓΗΔΘΝΖ EΚΘΔΖ ΠΑΗΓΗΚΑ ΒΡΔΦΗΚΑ ΚΑΗ
ΜΖΣΡΟΣΖΣΑ
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 27 - 30 Ινπιίνπ 2016
Δθζέκαηα: παηδηθά, βξεθηθά, κεηξφηεηα
Πιεξνθνξίεο: site:
www.istanbulkidsfashion.com/?lng=en.
Ζ

10 EΚΘΔΖ JORDAN BUILD 2016
Πόιε: Ακκάλ, Ινξδαλία
Ζκεξνκελία: 1-4 Απγνχζηνπ
Δθζέκαηα: βηνκεραληθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο
Πιεξνθνξίεο: ηει.: +96265664867, θηλ.:
+962777333411, θαμ: +96265664863, email:
globalexpo@orange.jo ,jordanbuild@orange.jo ,site:
www.jordanbuild.net.
TENDENCE - ΓΗΔΘΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ EΚΘΔΖ
ΓΗΑΚΟΜΖΖ & ΔΗΓΧΝ ΓΧΡΟΤ
Πόιε: Φξαλθθνχξηε , Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 27 – 30 Απγνχζηνπ2016
Δθζέκαηα:θαηαλαισηηθά αγαζά ζηνλ ηνκέα θαηνηθίαο &
δψξνπ
Πιεξνθνξίεο: ηει. 2106090525, θαμ: 210 6090527,
email: info-messe@travel4fairs.gr , site:
http://www.messefrankfurt.gr/mini/233/213.
ΔΚΘΔΖ ΓΟΜΗΚΧΝ
Πόιε: Σνπξθκεληζηάλ, Κεληξηθή Αζία
Ζκεξνκελία: 27 Απγνχζηνπ 2016
Δθζέκαηα: δνκηθά πιηθά, κεραλήκαηα θαη εξγαιεία ρεηξφο,
νηθνδνκηθά πιηθά θαη ηερλνινγίεο, θ.α.
Πιεξνθνξίεο: +902122726162, θαμ:+902123550753,
email:info@turkmenconstruction.com.

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
Β8 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
Η Β8 Γηεχζπλζε απέζηεηιε ην κεληαίν ελεκεξσηηθφ δειηίν επηρεηξεκαηηθήο πιεξνθφξεζεο «Γλνπο Πξάηηε» (Σεχρνο Νν 9) γηα ηνλ Μάην
2016. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε : ηει: 210 3682766, θαμ: 210 3682771, e-mail:
b08@mfa.gr,ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr
Β8 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
Η Πξεζβεία ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο ζηελ Αζήλα καο ελεκεξψλεη φηη ζην πιαίζην Saudi Food and Drug Authority (SFDA), νη
παξαγσγηθέο κνλάδεο νη νπνίεο εμάγνπλ ζαιαζζηλά ζηελ ανπδηθή Αξαβία ζα πξέπεη λα θαηαγξάςνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο ζηελ
παξαθάησ
ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε
www.sfda.sa/ar/food/eservces/Pages/FERS1.aspx
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
ηει:2106716911-13 θαμ: 2106749833 email: saembinathens@gmail.com.
ΗΡΑΚ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ζην Δξκπίι ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Βαγδάηε, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ
δειηίν γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο εηδήζεηο γηα ηνλ Μάην 2016. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζην Δξκπίι (www.agora.mfa.gr/iq122),email:ecocom-erbil@mfa.gr ή
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr.

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα
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14/06/2016 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΤΛΙΚΧΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ» ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ. ΣΗΛ:
2313324374
15/06/2016 ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ
«ΑΝΑΓΝΧΡΙΣΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Χ ΠΡΟ ΣΙ
ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΙ
ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΤΠΟΤ HELPDESK, ΠΟΤ ΠΑΡΔΥΟΝΣΑΙ ΑΠΟ
ΦΟΡΔΙ ΣΟΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΟΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ Δ
ΤΦΙΣΑΜΔΝΔ ΚΑΙ ΔΝ ΓΤΝΑΜΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΣΗΝ
ΔΛΛΑΓΑ». ΣΗΛ: 2107450872
17/06/2016 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ «ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΔΣΙΑΗ». ΣΗΛ: 213 2088751
21/06/2016 ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
«ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΦΧΣΙΜΟΤ Δ ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΟΤ
ΒΑΙΚΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΑΞΟΝΔ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑ» . ΣΗΛ: 2313 317538
28/06/2016 ΓΗΜΟΙΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΓΙΑΦΟΡΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΔΛΑΙΟΥΡΧΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ» . ΣΗΛ: 2313 300 520
29/06/2016 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ
ΣΗΝ
ΑΝΑΓΔΙΞΗ
«ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ-ΣΧΝ
ΓΙΑ
ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΝΔΦΡΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΦΙΛΣΡΧΝ Μ.Σ.Ν» . ΣΗΛ:
2713601709
30/06/2016 ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ
ε
ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «3 ΔΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ
ΔΠΙΒΛΔΦΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΣΟ ΚΣΙΡΙΟ ΣΟΤ
ΔΙΡΗΝΟΓΙΚΔΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ». ΣΗΛ: 2105272206
30/06/2016 ΑΝΟΙΚΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΔΘΝΗ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΟΡΓΑΝΧΝ
ΠΑΙΓΙΚΧΝ ΥΑΡΧΝ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑΠΟΛΗ-ΤΚΔΧΝ» . ΣΗΛ: 2313 313172
01//07/2016 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΙΔΘΝΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΔΚΣΔΛΔΗ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΦΟΡΧΝ ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ
ΤΛΙΚΧΝ». ΣΗΛ: 2313 317535
05/07/2016 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ «ΦΤΛΑΞΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΟΤ
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΜΔΣΟΥΙΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΣΡΑΣΟΤ». ΣΗΛ:
210 7288 170
05/07/2016 ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΙΘΧΗ ΓΧΜΑΣΙΧΝ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ ΣΡΙΧΝ
ΑΣΔΡΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΚΑΣΑΚΛΙΔΧΝ
ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΔΧΝ ΣΟΤ ΟΔ, ΠΟΤ ΜΔΣΑΒΑΙΝΔΙ ΣΗΝ
ΑΘΗΝΑ». ΣΗΛ: 210 5297261
06/07/2016 ΑΝΟΙΚΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ
ΓΗΜΟΤ». ΣΗΛ: 213 2030136

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ
ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ»
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ
« ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ»
ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΓΔΛΣΑ
ΓΔΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΓΙΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΣΡΙΠΟΛΗ
« Η ΔΤΑΓΓΔΛΙΣΡΑ»
ΚΣΙΡΙΑΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ Α.Δ.

ΓΗΜΟ ΝΔΑΠΟΛΗ - ΤΚΔΧΝ

ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΜΔΣΟΥΙΚΟΤ
ΣΑΜΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ
ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΙΛΙΟΤ

.
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.

