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ΒΔΘ πξνο πξσζππνπξγό: Ζ αλάπηπμε δελ έξρεηαη
κε επρνιόγηα
Γηα έλα επηθίλδπλν δπτζκφ αλάπηπμεο, κφλν κε επρνιφγηα, θαη
ππαλάπηπμεο, πνπ απνηειεί ηελ ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα, έθαλε
ιφγν ν πξφεδξνο ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο
θαη α΄ αληηπξφεδξνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ,
Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο θαηά ηε ζπλάληεζε ηνπ κε ηνλ
πξσζππνπξγφ Αιέμε Σζίπξα, ελ φςεη ηεο επίζθεςήο ηνπ ζηελ
81ε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο.Καηά ηε ζπλάληεζε πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 01 .09.2016, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ νη
παξαγσγηθνί θνξείο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Βφξεηαο
Διιάδαο, ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ παξέδσζε ππφκλεκα ζηνλ
πξσζππνπξγφ κε ηηο ζέζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ επηκειεηεξίνπ
γηα ηελ αλάηαμε ηεο νηθνλνκίαο. «Σα ηειεπηαία έμη ρξφληα
παλειιαδηθά, έθιεηζαλ πεξηζζφηεξεο απφ 244.000 επηρεηξήζεηο
θαη ράζεθαλ 843.000 ζέζεηο εξγαζίαο. Ενθεξή είλαη ε εηθφλα θαη
ζηε Θεζζαινλίθε κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζηακάηεζαλ ηε
δξαζηεξηφηεηα ηνπο, ην ελ ιφγσ δηάζηεκα, λα αγγίδεη πεξί ηηο
11.500, ελψ νη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ράζεθαλ ηηο 50.000»
αλέθεξε ν θ. Παπαδφπνπινο επηζεκαίλνληαο φηη «φζν ην
πξφβιεκα αληηκεησπίδεηαη παζεηηθά, ηφζν ε επηρεηξεκαηηθφηεηα
ζα βνπιηάδεη ελψ νη πξννπηηθέο γηα αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο
ζπλερψο ζα πεξηνξίδνληαη. Οη ΜκΔ δελ κπνξνχλ λα ζηεξηρζνχλ
ζε λεθειψδεηο ππνζρέζεηο. Θέινπλ θαζαξά ιφγηα, θαζαξέο
ιχζεηο, πξφνδν θαη φρη νπηζζνδξφκεζε». «Σν πξαγκαηηθφ
δηαθχβεπκα γηα ηελ αγνξά, αιιά θαη γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο
ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, είλαη ην πψο ζα δεκηνπξγεζνχλ μαλά
ζηελ Διιάδα ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Μηαο
αλάπηπμεο, ε νπνία ζα παξάγεη πεξηζζφηεξν εζληθφ πινχην,
ψζηε λα ζηεξηρζεί ε θνηλσληθή ζπλνρή θαη λα απνθαηαζηαζνχλ
ζηαδηαθά νη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο, εηδηθά ζηηο αζζελέζηεξεο
νηθνλνκηθά νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ αλάπηπμε πξέπεη λα
εθπνξεχεηαη απφ έλαλ πγηή ηδησηηθφ ηνκέα θαη φρη απφ ην
θξάηνο. Σν θξάηνο ζέηεη ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη
πγηψο ε ειεχζεξε αγνξά» ζεκείσζε ν θ. Παπαδφπνπινο
θάλνληαο κάιηζηα κλεία ζηηο ρηιηάδεο αηηήζεηο επηζηξνθήο ΦΠΑ
πνπ βξίζθνληαη ζηα ζπξηάξηα ησλ εθνξηψλ πεξηκέλνληαο ηελ
εθθαζάξηζε. «Δθξεθηηθή είλαη ε θαηάζηαζε ζηε ΦΑΔ
Θεζζαινλίθεο, φπνπ εθθξεκνχλ αηηήζεηο γηα επηζηξνθή ΦΠΑ
25,8 εθαη. επξψ. πλνιηθά, ζχκθσλα κε ηε ΓΓΓΔ, ζε φιε ηε
ρψξα 30 εθνξίεο θξαηνχλ ζηα αξρεία ηνπο αηηήζεηο επηζηξνθήο
ΦΠΑ γηα πάλσ απφ έλα έηνο. Ζ θαζπζηέξεζε ζηεξεί απφ ηελ
πξαγκαηηθή νηθνλνκία πεξίπνπ 918 εθαη. επξψ, ηα νπνία
κάιηζηα δελ εκθαλίδνληαη κεηαμχ ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ρξεψλ
ηνπ Γεκνζίνπ πξνο ηδηψηεο, αθνχ νη επηζηξνθέο απηέο δελ
έρνπλ αλαγλσξηζηεί επηζήκσο απφ ην θξάηνο. Σν ίδην ην
θξάηνο, σζηφζν, δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηβάιεη βαξηά
πξφζηηκα αθφκε θαη γηα κηα εκέξα θαζπζηέξεζεο ζηελ
εθπιήξσζε θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ.
Ζ απνθαηάζηαζε ηεο ηζφηεηαο ζηηο ζρέζεηο θξάηνπο θαη
θνξνινγνπκέλνπ είλαη πάγην αίηεκα ηεο επηρεηξεκαηηθήο
θνηλφηεηαο, σο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο
ζχγρξνλνπ, δίθαηνπ θαη ηαπηφρξνλα απνδνηηθνχ θνξνινγηθνχ
ζπζηήκαηνο» ζεκείσζε ν θ. Παπαδφπνπινο.

Έηνο 15ν

Σεύρνο No 35

Ση αλαθέξεη ην ππόκλεκα
χκθσλα κε ην ΒΔΘ ζην ζεκείν φπνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ε
ρψξα, εχθνιεο ιχζεηο δελ ππάξρνπλ. «Αλ ζέινπκε λα έρνπκε
νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα ε κηθξνκεζαία επηρεηξεκαηηθφηεηα,
πνπ εηδηθά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ιεζκνλείηαη αθφκε θαη ε
χπαξμή ηεο, ζα πξέπεη, έζησ θαη ηελ χζηαηε ζηηγκή, λα
απνηειέζεη εζληθή πξνηεξαηφηεηα, ψζηε λα βγεη ε ειιεληθή
νηθνλνκία απφ ηελ θξίζε θαη λα επηηεπρζεί ν
αλαπξνζαλαηνιηζκφο ηνπ παξαγσγηθνχ θαη αλαπηπμηαθνχ
κνληέινπ ηεο ρψξαο, κε έκθαζε ζηελ εμσζηξέθεηα» ηνλίδεηαη
ζην ππφκλεκα. ην πιαίζην απηφ νη πξνηάζεηο ηνπ ΒΔΘ είλαη:
- Βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ ξεπζηόηεηαο ζηελ πξαγκαηηθή
νηθνλνκία. Θα πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ρσξίο ζπλζήθεο
επαξθνχο
ρξεκαηνδφηεζεο
ηεο
επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο, δελ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ λέεο επελδχζεηο
θαη ζέζεηο εξγαζίαο, δελ κπνξεί λα ππάξμεη αλάθακςε.
Καηά γεληθή νκνινγία ε χπαξμε ησλ capital controls απφ
πέξπζη ην θαινθαίξη, κφλν θαηαζηξνθηθή θαη νδπλεξφ
ξάπηζκα ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία κπνξεί λα ζεσξεζεί.
Δπηπξφζζεηα πξέπεη λα δνζνχλ θίλεηξα γηα ηελ επηζηξνθή
ησλ θαηαζέζεσλ ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο.
-Δπηηάρπλζε θαη νινθιήξσζε ησλ δηαξζξσηηθώλ
αιιαγώλ ζηελ νηθνλνκία θαη ζην θξάηνο. Όρη σο
απαηηήζεηο ησλ δαλεηζηψλ πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ, κε
θάζε ηξφπν θαη κε θάζε θφζηνο. Αιιά σο κηα εζληθή
αλαγθαηφηεηα, κε ζθνπφ ηε ζεκειίσζε κηαο ζχγρξνλεο,
παξαγσγηθήο, αληαγσληζηηθήο νηθνλνκίαο.
-Γηακόξθσζε ζαθνύο εζληθνύ ζρεδίνπ αλάπηπμεο, κε
καθξφπλνν
πξνζαλαηνιηζκφ
θαη
ζαθείο
πξνηεξαηφηεηεο. Αμηνπνίεζε
ησλ
ζπγθξηηηθψλ
πιενλεθηεκάησλ ηεο ρψξαο, κε ηε δεκηνπξγία λέσλ,
θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ παξαγσγή, πνηνηηθψλ θαη
δηεζλψο αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ κε πςειή πξνζηηζέκελε
αμία.
-Απιό, ζηαζεξό θαη αληαγσληζηηθό θνξνινγηθό
ζύζηεκα. Με ζπληειεζηή 15% ζην ζχλνιν ησλ
θνξνινγεηέσλ θεξδψλ γηα ηα λνκηθά πξφζσπα, αλαβάζκηζε
ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο σο πξνο ηα πξφζηηκα
θαη ηνπο ειέγρνπο, θαζψο θαη ζηαδηαθή κείσζε ζπληειεζηψλ
ΦΠΑ.
-Αλακόξθσζε ηεο θνξνινγίαο αθηλήησλ, ζε νξζνινγηθέο
βάζεηο. Υαιάξσζε ηνπ πφζελ έζρεο πξνθεηκέλνπ λα
εληζρπζεί ν θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο.
Άξζε ησλ
θνξνινγηθψλ αληηθηλήηξσλ γηα ηελ αλέγεξζε θαη αγνξά
θαηνηθίαο, θαζψο θαη γηα ηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα επαγγεικαηηθέο ή βηνηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο.
-Σνικεξό
πξόγξακκα
θαηαπνιέκεζεο
ηεο
θνξνδηαθπγήο. Πξνψζεζε ηεο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο
θαη ζέζπηζε θηλήηξσλ πξνο επηρεηξήζεηο θαη θαηαλαισηέο,
γηα ηελ αχμεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ. χλδεζε
απνηειεζκάησλ κε κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ.
-Αμηνπνίεζε ησλ πόξσλ ηνπ ΔΠΑ 2014 – 2020 γηα λα
εληζρπζεί
ε
αληαγσληζηηθφηεηα
ησλ
Μηθξνκεζαίσλ
Δπηρεηξήζεσλ. Δλίζρπζε κεραληζκψλ φπσο ηα θεθάιαηα
επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ, πξνγξάκκαηα δαλεηνδφηεζεο
κε επλντθνχο φξνπο, start-up funds ζε ηνκείο φπσο νη λέεο
ηερλνινγίεο, ε αγξνηηθή παξαγσγή θηι.

Απινύζηεξεο δηαδηθαζίεο
ηα ρξφληα πνπ έξρνληαη, ε ειιεληθή νηθνλνκία ζα ρξεηαζηεί
λέεο επελδχζεηο θαη ζεκαληηθή εηζξνή θεθαιαίσλ απφ ην
εμσηεξηθφ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί βηψζηκε θαη λα απνθηήζεη
λέα πξννπηηθή. Χζηφζν, κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ
ζήκεξα, αθφκα θαη νη πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο αλαγθάδνληαη λα
θιείζνπλ ή λα κεηαθέξνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζε γεηηνληθέο
ρψξεο. Γηα ηελ αλαζηξνθή ηεο θαηάζηαζεο απαηηνχληαη άκεζεο
παξεκβάζεηο. Οη πξνηάζεηο ηνπ ΒΔΘ, ηηο νπνίεο έρεη δηαηππψζεη
επαλεηιεκκέλα
πξνο
ηελ
Πνιηηεία,
πεξηιακβάλνπλ:
-Απινπνίεζε
ησλ
δηαδηθαζηώλ
γηα
ηελ
έλαξμε
επηρεηξήζεσλ.
-Απινύζηεξεο θαη ηαρύηεξεο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο
επελδύζεσλ, εηδηθά ζε θιάδνπο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο,
γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ απαζρφιεζε.
-Μείσζε ησλ θνξνινγηθώλ ζπληειεζηώλ γηα ηηο
επηρεηξήζεηο, ψζηε ε Διιάδα λα θαηαζηεί αληαγσληζηηθή ζε
ζρέζε
κε
ηηο
γεηηνληθέο
ηεο
ρψξεο.
-Δθαξκνγή ξπζκηζηηθώλ πιαηζίσλ πνπ θαζνξίδνπλ κε
ζαθήλεηα ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο
ρξήζεο
γεο.
-Μείσζε
ηνπ
ρξόλνπ
εθδίθαζεο
ππνζέζεσλ,
κε
πξνηεξαηφηεηα ζε απηέο πνπ αθνξνχλ ηελ αδεηνδφηεζε
ζεκαληηθψλ
επελδχζεσλ.
Βήκαηα γηα ηελ αλάπηπμε
-Πιήξεο ηδησηηθνπνίεζε ησλ ΓΔΚΟ πνπ αζθνχλ
επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα.
-Δλεξγνπνίεζε ηνπ λόκνπ γηα ηηο πκπξάμεηο Γεκνζίνπ θαη
Ηδησηηθνύ Σνκέα.
-Κίλεηξα γηα ηελ επηζηξνθή ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ.
-πζηεκαηηθή θαη ηνικεξή αμηνπνίεζε ηεο δεκφζηαο αθίλεηεο
πεξηνπζίαο.
-Γεκηνπξγία
Δηδηθώλ
Οηθνλνκηθώλ
Εσλώλ
ζηηο
παξακεζφξηεο πεξηνρέο, κε πξφβιεςε ζπγθεθξηκέλσλ θηλήηξσλ
γηα επελδχζεηο αιιά θαη δεζκεχζεσλ ησλ επελδπηψλ γηα ηε
ζηήξημε
ησλ
ηνπηθψλ
νηθνλνκηψλ.
-Δπηηάρπλζε ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ.
Αληαγσληζηηθόηεηα
-Δλίζρπζε
ηεο
αληαγσληζηηθόηεηαο
ηεο
εγρώξηαο
παξαγσγήο. Απνθαζηζηηθέο παξεκβάζεηο ζην πιαίζην ηεο
επξσπατθήο λνκνζεζίαο, γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο
ελέξγεηαο θαη εηδηθά ησλ βηνκεραληθψλ ηηκνινγίσλ.
-ηήξημε ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηόηεηαο ησλ ειιεληθώλ
επηρεηξήζεσλ. Παξνρή εηδηθψλ θηλήηξσλ κέζσ ηεο
θνξνινγίαο, γηα ηελ άζθεζε εμσζηξεθνχο δξαζηεξηφηεηαο
-Δπίζπεπζε
ηεο
δηνηθεηηθήο
κεηαξξύζκηζεο,
κε
πξνηεξαηφηεηεο ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ,
ηε δηακφξθσζε ζχγρξνλσλ νξγαλνγξακκάησλ, ηε ζέζπηζε
πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ζηφρσλ παξαγσγηθφηεηαο, ηε
δηακφξθσζε ζνβαξνχ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο, κε θίλεηξα θαη
κεραληζκνχο επηβξάβεπζεο θαη πξνζέιθπζεο ησλ αξίζησλ.
«ε κηα δχζθνιε ζπγθπξία γηα ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν ε
ζπιινγηθή πξνζπάζεηα επηηάζζεη ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ
πξνζπαζεηψλ καο» θαηαιήγεη ην ππφκλεκα.

Δλεκέξσζε γηα ην πιαίζην ηνπ λένπ Αλαπηπμηαθνύ Νόκνπ
4399/2016
Ζ Τθππνπξγφο Δζσηεξηθψλ & Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο
Μαξία Κφιιηα – Σζαξνπρά αλαθνίλσζε ηελ δηνξγάλσζε ηεο
εθδήισζεο κε ζέκα: «Δλεκέξσζε γηα ην πιαίζην ηνπ λένπ
Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ 4399/2016» ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ηελ Κπξηαθή 11 επηεκβξίνπ 2016 θαη ψξα 19:00 ζην
ζπλεδξηαθφ θέληξν Νηθφιανο Γεξκαλφο ζην Πεξίπηεξν 8 ηεο
νο
ΓΔΘ – HELEXPO (2 φξνθνο, αίζνπζα C).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.:2310379401-4, email:
minister@mathra.gr .

ΒΔΘ
πξνο
Καηξνύγθαιν:
Αληηιεθζείηε,
επηηέινπο, όηη ε απαζρόιεζε αξγνπεζαίλεη
Σελ αλάγθε επηζηξνθήο ζην ξεαιηζκφ θαη ηε ζεκαηνδφηεζε,
έζησ θαη ηελ χζηαηε ζηηγκή, ηνπ ηέινπο ηνπ θχθινπ ηεο
απηαπάηεο, επηζεκαίλεη κε ππφκλεκα ηνπ πξνο ηνλ ππνπξγφ
Δξγαζίαο Γηψξγν Καηξνχγθαιν ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην
Θεζζαινλίθεο. Σν ππφκλεκα θαηέζεζε ζηνλ ππνπξγφ
Δξγαζίαο ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ θαη α΄ αληηπξφεδξνο ηεο
Κεληξηθήο
Έλσζεο
Δπηκειεηεξίσλ
Παλαγηψηεο
Παπαδφπνπινο ζην πιαίζην ηεο ζπλάληεζεο ηνπ θ.
Καηξνχγθαινπ κε εθπξνζψπνπο ηεο ΚΔΔΔ, ησλ
επηκειεηεξίσλ ηεο ρψξαο, ηεο ΔΔΔ θαη ηεο ΓΔΒΔΔ, πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 29.08.2016.
Όπσο ηφληζε ν
πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ «ε επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα εμαθνινπζεί
λα βαδίδεη ζε ηελησκέλν ζρνηλί, ελψ ε αλεξγία έρεη εθηνμεπηεί
ζε δπζζεψξεηα επίπεδα. εκαληηθή εζληθή πξφθιεζε γηα ηε
ρψξα είλαη ε αλάηαμε θαη ε αλαδσνγφλεζε ηεο εζληθήο
νηθνλνκίαο, κέζα απφ κεηαξξπζκίζεηο θαη πνιηηηθέο πνπ ζα
ζπκβάιινπλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ εζληθνχ παξαγσγηθνχ
κνληέινπ θαη ζηελ ηφλσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, κε
ηαπηφρξνλε δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο». χκθσλα
κε ηνλ θ. Παπαδφπνπιν «ε αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο θαη ε
ζηήξημε ηεο απαζρφιεζεο ζα πξέπεη λα απνηεινχλ ηελ
θνξπθαία πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ θπβέξλεζε θαη ηε ρψξα. ην
πιαίζην απηήο ηεο θξίζηκεο ζηφρεπζεο, νη απνθαζηζηηθνί
παξάγνληεο εληνπίδνληαη: ζηε ζπλεπή εθαξκνγή ηνπ λένπ
αλαπηπμηαθνχ ζρεδίνπ ηεο ρψξαο, ζηελ επίηεπμε πςειψλ
ξπζκψλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, πνπ δελ ζα κέλεη ζηα ιφγηα,
θαη ζε έλα λέν αληαγσληζηηθφ δπλακηζκφ ηεο νηθνλνκίαο πνπ
ζα βαζίδεηαη ζηελ πγηή θαη εμσζηξεθή επηρεηξεκαηηθφηεηα,
ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ζηηο επελδχζεηο». «Δίλαη αδήξηηε
αλάγθε λα πινπνηεζνχλ κε ζπλέπεηα θαη απνθαζηζηηθφηεηα νη
δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρεη αλάγθε ν ηφπνο. Δίλαη
πξνθαλέο φηη αλ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί εγθαίξσο θαη
ζρεδηαζκέλα ζην παξειζφλ, νη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηελ
απαζρφιεζε θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο δελ ζα ήηαλ ηφζν
βίαηεο» ζπκπιήξσζε ν θ. Παπαδφπνπινο.
Σν ππόκλεκα
ην ππφκλεκά ηνπ ην ΒΔΘ επηζεκαίλεη φηη ζηεξίδεη
πξσηνβνπιίεο θαη αιιαγέο πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ αλάπηπμε
θαη ηελ απαζρφιεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα πξνηείλεη:
-Μείσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. Ζ αχμεζε ησλ
εηζθνξψλ πιήηηεη επζέσο ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ
απαζρφιεζε, ηελ πξνζπάζεηα γηα αλάθακςε ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο.
-Πάγσκα ησλ παιαηφηεξσλ νθεηιψλ πξνο ηνλ ΟΑΔΔ φηαλ ν
αζθαιηζκέλνο απνπιεξψλεη ηηο ηξέρνπζεο νθεηιέο ηνπ. ε
πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο δελ θαηνξζψζεη λα
πιεξψζεη ηηο παιαηφηεξεο ππνρξεψζεηο ηνπ λα αθαηξνχληαη
απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπ ρξφλν.
-Θέζπηζε κπφλνπο γηα ηνπο ζπλεπείο αζθαιηζκέλνπο ηνπ
Οξγαληζκνχ.
-Μεγαιχηεξε επειημία, ιφγσ ηεο αξλεηηθήο νηθνλνκηθήο
ζπγθπξίαο, γηα ηελ ρνξήγεζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο.
-πλέρηζε ηεο παξνρήο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ζε
πεξηπηψζεηο κε πιεξσκήο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ.
-Απνθαηάζηαζε ηεο αδηθίαο πνπ αθνξά ηνπο λένπο
ζπληαμηνχρνπο, νη νπνίνη ζα πάξνπλ ζεκαληηθά κεησκέλεο
ζπληάμεηο έλαληη ησλ παιαηφηεξσλ ζπληαμηνχρσλ. Δίλαη
παξάινγν θάπνηνο πνπ έρεη εξγαζηεί γηα 15 ρξφληα λα
ιακβάλεη αληίζηνηρε ζχληαμε κε θάπνηνλ πνπ έρεη
απαζρνιεζεί δηπιάζην ρξφλν.
-Δμνξζνινγηζκφ ησλ πξνζηίκσλ πνπ επηβάιεη ην ΗΚΑ ζε
πεξηπηψζεηο ειέγρσλ ζε επηρείξεζε, ζηελ νπνία κπνξεί λα
βξίζθεηαη ζπγγεληθφ πξφζσπν ηνπ ηδηνθηήηε, ελψ ν ίδηνο
απνπζηάδεη ρσξίο σζηφζν λα είλαη εξγαδφκελνο.
Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε ηδηνθηήηε επηρείξεζεο ζηε
Θεζζαινλίθε, πνπ ππνρξεψζεθε λα θαηαβάιεη 10.550 επξψ
πξφζηηκν επεηδή θαηά ηνλ έιεγρν απνπζίαδε ν ίδηνο θαη ζηελ
επηρείξεζε βξηζθφηαλ ζπγγεληθφ ηνπ πξφζσπν.

- Απινπνίεζε - θσδηθνπνίεζε ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. Οη
απινί θαη θαζαξνί θαλφλεο εκπεδψλνπλ θιίκα εκπηζηνζχλεο
ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο.
-εκαληηθή κείσζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ επηβαξχλζεσλ ησλ
επηρεηξήζεσλ.
-Αλαβάζκηζε ηνπ ζεζκνχ ηεο καζεηείαο κε ζθνπφ ηε
ζηελφηεξε δηαζχλδεζή ηεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ
νηθνλνκία.
-Γεκηνπξγία αμηφπηζηνπ κφληκνπ ζπζηήκαηνο δηάγλσζεο
αλαγθψλ εξγαζίαο γηα ζηνρεπκέλν ζρεδηαζκφ ησλ δξάζεσλ
απαζρφιεζεο, πνπ ζα απνηππψλεη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο
ησλ επηρεηξήζεσλ ζε εηδηθφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, ψζηε ν
ζρεδηαζκφο ησλ παξεκβάζεσλ λα κε γίλεηαη πιένλ «ζηα
ηπθιά» φπσο ζην παξειζφλ, αιιά λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο
αλάγθεο ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο. εκεηψλεηαη φηη ε
ΚΔΔΔ έρεη ήδε ππνβάιιεη πξφηαζε γηα ηελ αλάιεςε ελεξγνχ
ξφινπ απφ ην ΓΔΜΖ ζην πιαίζην ηνπ πζηήκαηνο Γηάγλσζεο
ησλ Αλαγθψλ ηεο Αγνξάο Δξγαζίαο ζηελ Διιάδα.
-Σε ζέζπηζε ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, ζηα πξφηππα ηνπ
ΔΠΔ, πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεηαη ε αδήισηε επαγγεικαηηθή
δξαζηεξηνπνίεζε θαζψο επίζεο κεραληζκνί ειέγρνπ θαη γηα
ην παξεκπφξην πνπ εμειίζζεηαη ζε γάγγξαηλα γηα ην
ζηεγαζκέλν εκπφξην. Σν δεηνχκελν είλαη ε χπαξμε ηεο
άδεηαο αζθήζεσο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαζψο θαη
ε εγγξαθή ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ. Αλακθηζβήηεηα ε χπαξμε
φισλ ησλ πξναπαηηνχκελσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο λφκηκεο
θαη πηζηνπνηεκέλεο εξγαζίαο ζα βάιεη ηέινο ζηελ
επηθηλδπλφηεηα θαη ζηα ιάζε πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ
απφ αλεηδίθεπηνπο εξγαδφκελνπο.
Οκαδηθέο απνιύζεηο
ην ππφκλεκα γίλεηαη ηδηαίηεξε κλεία γηα ηηο νκαδηθέο
απνιχζεηο, γηα ηηο νπνίεο ππνγξακκίδεηαη φηη θαηαθέξνπλ
θαίξην πιήγκα ζε επηρεηξήζεηο θαη εξγαδφκελνπο, γηα απηφ ζα
πξέπεη θαλείο λα πξνζεγγίζεη ην δήηεκα σο έζραην κέζν
επηηαθηηθψλ αλαδηαξζξψζεσλ, κε θνηλσληθέο ξήηξεο πνπ
αθνξνχλ ζηε δηαζθάιηζε ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζηε
δεκηνπξγία λέσλ βηψζηκσλ ζέζεσλ.
«Ζ αξλεηηθή νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαη ην ζνιφ ηνπίν ηνπ
εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ ζπρλά κνηάδεη κε ηε ‘δψλε
ηνπ ιπθφθσηνο’, γηα λα κπνπλ ζην ρξνλνληνχιαπν, απαηηνχλ
ζπλαηλέζεηο, γφληκν θαη ψξηκν θνηλσληθφ δηάινγν, εξγαζηαθή
εηξήλε θαη φξακα αλάπηπμεο πνπ ζα πξνάγνπλ ηελ πγηή
επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηε δεκηνπξγηθή αληαγσληζηηθφηεηα»
θαηαιήγεη ην ππφκλεκα.
Διιελνξσζηθό Δπηρεηξεκαηηθό Φόξνπκ
Σν Διιελνξσζηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ππφ ηελ αηγίδα
ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Διιάδαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
ΓΔΘ HLEXPO A.E. αθελφο θαη κε ηα Τπνπξγεία Δκπνξίνπ
θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Ρσζίαο αθεηέξνπ, αλαθνίλσζε
ηελ δηνξγάλσζε ηνπ πνιπζεκαηηθνχ Διιελνξσζηθνχ
Φφξνπκ, ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην άββαην 10
επηεκβξίνπ 2016 ζην Γηεζλέο Δθζεζηαθφ Κέληξν
Θεζζαινλίθεο (αίζνπζα Αηκίιηνο Ρηάδεο).
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
ηει.:
2106981127/2117007043,
email:
info@hrcc.gr
,
ofiice@hrcc.gr.

Δπηρεηξεκαηηθέο Δπθαηξίεο ζηελ Ηλδία
Ο χλδεζκνο Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο (ΒΒΔ)
αλαθνίλσζε
ηελ δηνξγάλσζε
εκεξίδαο
κε ζέκα:
«Δπηρεηξεκαηηθέο Δπθαηξίεο ζηελ Ηλδία» ε νπνία ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σεηάξηε 7 επηεκβξίνπ 2016 θαη ψξα
16:00 ζην μελνδνρείν Porto Palace (Αίζνπζα Dock Six ||) ζηε
Θεζζαινλίθε. Οκηιήηξηα ζα είλαη ε θ. Άλλα Κξέκιε ε νπνία
είλαη Απνθιεηζηηθή Αληηπξφζσπνο ηεο ITE Eurasian
Exhibitions FZ LLC ζηελ Διιάδα.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει./θαμ: 2121004102,
email: info@kremlianna.gr , site: www.kremlianna.gr .

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. 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.
Δκπνξηθόο ύιινγνο Θεζζαινλίθεο Αλνηρηά ηα
θαηαζηήκαηα ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο ηηο
δύν Κπξηαθέο ηεο ΓΔΘ 11 θαη 18/09/2016
Απφ ηηο 10 έσο ηηο 18 επηεκβξίνπ δηνξγαλψλεηαη ζηε
ε
Θεζζαινλίθε ε 81 ΓΔΘ, έλαο ζεζκφο άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο
κε ηελ ηζηνξία ηεο πφιεο, ην θνξπθαίν γεγνλφο γηα ηελ
νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηεο Θεζζαινλίθεο θαη
ηεο Βφξεηαο Διιάδαο. Ο Δκπνξηθφο χιινγνο Θεζζαινλίθεο
πξνθεηκέλνπ λα ηηκήζεη ην κεγαιχηεξν εκπνξηθφ θαη νηθνλνκηθφ
γεγνλφο νξφζεκν γηα ηελ πφιε καο, πξνηείλεη ηα εκπνξηθά
θαηαζηήκαηα ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο λα
παξακείλνπλ αλνηρηά ηηο δπν Κπξηαθέο ηεο ΓΔΘ 11 θαη 18
επηεκβξίνπ. Απνηειεί ηελ επθαηξία γηα ηηο κηθξέο εκπνξηθέο
επηρεηξήζεηο πνπ εθπξνζσπεί ν χιινγνο , λα δψζνπλ, ηφζν
ζηνπο επηζθέπηεο φζν θαη ζηνπο θαηνίθνπο απηήο ηεο πφιεο, ηε
δπλαηφηεηα λα επσθειεζνχλ, ςσλίδνληαο κε ηηο θαιχηεξεο
ηηκέο απηέο ηηο δπν εκέξεο. Καινχληαη ηα θαηαζηήκαηα λα
δηνξγαλψζνπλ πάξηη ηηκψλ δίλνληαο κηα λφηα αηζηνδνμίαο θαη
δσληάληαο ζηελ αγνξά. Ο Δκπνξηθφο χιινγνο Θεζζαινλίθεο
επηζεκαίλεη φηη ε ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ θαηά ηηο δπν
Κπξηαθέο ηεο ΓΔΘ, αθνξά κφλν ηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ
Θεζζαινλίθεο ζχκθσλα κε ηελ ΓΑΝ ΜΔΘ νηθ.1897/24-10-2013
απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Μεηξνπνιηηηθήο Δλφηεηαο
Θεζζαινλίθεο θαη ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο εμήο
πξνυπνζέζεηο:
1. λα έρνπλ ζπλνιηθή επηθάλεηα εκβαδνχ, φπσο απηφ
αλαγξάθεηαη ζην ινγαξηαζκφ παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο
κέρξη δηαθφζηα πελήληα (250) ηεηξαγσληθά κέηξα
2.λα κελ αλήθνπλ ππφ νπνηαδήπνηε λνκηθή ζρέζε ζε αιπζίδα
θαηαζηεκάησλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ ζπκβάζεσλ
δηθαηφρξεζεο (franchise)
3. λα κελ ιεηηνπξγνχλ κε ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο ηχπνπ
''θαηάζηεκα εληφο θαηαζηήκαηνο '' (shops-in-a-shop) θαη λα κελ
βξίζθνληαη ζε εθπησηηθά θαηαζηήκαηα ( ''outlet'' ), εκπνξηθά
θέληξα ή εθπησηηθά ρσξηά. Πξνηεηλφκελν σξάξην ιεηηνπξγίαο
εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ ηηο δπν Κπξηαθέο ηεο ΓΔΘ 11 & 18
επηεκβξίνπ 2016 : 11:00 – 18:00.
Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: ηει.: 2310538790, θαμ: 2310538263, email:
empsylth@otenet.gr , site: www.tradesupport.gr/esth ,
www.agorabonus.gr .

Γσξεάλ Μεηαθνξά ζηελ Έθζεζε Super Market, Mini
Market & Πεξίπηεξν

Ζ πεξηεθηηθή Οηθνινγία σο ε λέα νδόο πξνο ηελ
θαηαιιαγή

Ζ έθζεζε Super Market, Mini Market & Πεξίπηεξν, ε
νινθιεξσκέλε έθζεζε γηα ηε κηθξή θαη νξγαλσκέλε ιηαληθή,
δηνξγαλψλεηαη απφ 30 επηεκβξίνπ έσο 2 Οθησβξίνπ ζην
εθζεζηαθφ θέληξν Metropolitan Expo, ζην αεξνδξφκην Δι.
Βεληδέινο θαη απνηειεί εμεηδηθεπκέλε έθζεζε γηα φια ηα
ζεκεία ιηαληθήο φπσο super market, mini market , πεξίπηεξα,
θαηαζηήκαηα
ςηιηθψλ,
θαπληθψλ
θ.α.
αιιά
θαη
ρνλδξεκπφξσλ.Ζ δηνξγαλψηξηα εηαηξεία ζέινληαο λα
αληαπνδψζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ ρηιηάδσλ ζεκείσλ
ιηαληθήο απφ φιε ηελ Διιάδα πνπ επηζθέπηνληαη ηελ έθζεζε
ζηαζεξά θάζε ρξφλν, εμαζθάιηζε απνθιεηζηηθά γηα εζάο ηε
δσξεάλ κεηαθνξά ζε απηή.πγθεθξηκέλα, ηελ Κπξηαθή 2
Οθησβξίνπ ην πξσί, ηα θαηαζηήκαηα θαη άιινη επαγγεικαηίεο
ηνπ θιάδνπ ζα κπνξνχλ λα επηβηβαζηνχλ ρσξίο θακία
ρξέσζε ζην ιεσθνξείν ηεο έθζεζεο πνπ ζα ηνπο θέξεη
απεπζείαο ζην εθζεζηαθφ θέληξν! Σν απφγεπκα ηεο ίδηαο
εκέξαο ην ιεσθνξείν ζα αλαρσξήζεη απφ ηελ έθζεζε γηα λα
ηνπο επηζηξέςεη. Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο:ΑΝΑΥΧΡΖΖ,
ΠΟΛΖ: Θεζζαινλίθε, ΖΜΔΡΑ: Κπξηαθή, 2 Οθησβξίνπ,ΧΡΑ
ΑΝΑΥ.:
6:00,
ΖΜΔΗΟ
ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ:
Άγαικα
Βεληδέινπ,ΔΠΗΣΡΟΦΖ (ηελ ίδηα εκέξα),ΧΡΑ ΑΝΑΥ. 18.00
ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΘΔΖ: ΖΜΔΗΟ ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ: Κεληξηθή
είζνδνο εθζεζηαθνχ.Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα
δσξεάλ κεηαθνξάο είλαη απαξαίηεηε ε απνζηνιή ηεο θφξκαο
ζπκκεηνρήο, έσο ηηο 5 επηεκβξίνπ κέζσ email ζην
news@rata.gr ή ηειεθσληθά ζην 2111801801. Αλαιπηηθέο
πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο έθζεζεο
http://www.supermarket-minimarket-periptero.gr/
ή
ηειεθσληθά ζην 2111801801.

Ο Παλειιήληνο Θενινγηθφο χλδεζκνο ΚΑΗΡΟ αλαθνίλσζε
ηελ δηνξγάλσζε ηνπ δηεζλνχο δηεπηζηεκνληθνχ ζπλεδξίνπ κε
ζέκα: «Ζ πεξηεθηηθή Οηθνινγία σο ε λέα νδφο πξνο ηελ
θαηαιιαγή» ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 02 – 03
επηεκβξίνπ 2016 ζην Κέληξν δηάδνζεο εξεπλεηηθψλ
απνηειεζκάησλ (ΚΔ.Γ.Δ.Α.) ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο. Σν ζπλέδξην ζηνρεχεη λα εληξπθήζεη ζηε
ρξηζηηαληθή απφθξηζε έλαληη ησλ πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ ηεο
επνρήο καο. Οξγαλψλεηαη γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηεο πεξηεθηηθήο
νηθνινγίαο, κηα πξφηαζε πνπ απνζθνπεί λα ζπλδέζεη ζε κηα
εληαία πξννπηηθή ηηο ζενινγηθέο, νηθνινγηθέο θαη θνηλσληθέο
πξνεθηάζεηο ηεο ρξηζηηαληθήο θνηλσληθήο δηδαζθαιίαο . Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
site:
https://www.auth.gr/news/conferences/20947.

Πξόζθιεζε γηα επίζθεςε ζην Πεξίπηεξν ηνπ
ε
Δπηκειεηεξίνπ Θεζπξσηίαο ζηελ 81 ΓΔΘ
Σν Δπηκειεηήξην Θεζπξσηίαο ζαο πξνζθαιεί λα επηζθεθζείηε
ε
ην πεξίπηεξφ ηνπ (Πεξίπηεξν 2, stand 30) ζηελ 81 Γηεζλή
Έθζεζε Θεζζαινλίθεο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο Έθζεζεο,
απφ 10-18/09/2016.
ην πεξίπηεξν εθζέηνπλ ηα πξντφληα ηνπο δέθα επηρεηξήζεηοκέιε
Δπηκειεηεξίνπ
Θεζπξσηίαο,
νη
νπνίεο
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο: Σαπεηνπξγία, Αξσκαηηθά
Φπηά θαη Βφηαλα, Αγξνηηθά Μεραλήκαηα, Υπηήξην –
Δθθιεζηαζηηθά Δίδε, Ζιηαθνί Θεξκνζίθσλεο, Παξαγσγή
Φπζηθνχ Μειηνχ, Δπεμεξγαζία – πζθεπαζία Οζπξίσλ θαη
Ξεξψλ Καξπψλ, Σερλνινινγίεο Πιεξνθνξηθήο, Παξαγσγή
θαη Δκπνξία Πέηξαο θαη Μαξκάξνπ θαη Ηρζπνθαιιηέξγεηαο.

Πξόζθιεζε - ελεκέξσζε γηα ην πεξίπηεξν ηνπ
ε
Δπηκειεηεξίνπ Ξάλζεο ζηελ 81 ΓΔΘ
Σν Δπηκειεηήξην Ξάλζεο ζαο πξνζθαιεί λα επηζθεθηείηε ην
ε
πεξίπηεξν ηνπ (Πεξίπηεξν 2, stand 45) ζηελ 81 Γηεζλή
Έθζεζε Θεζζαινλίθεο, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο απφ
10 έσο 18 επηεκβξίνπ 2016.
ην πεξίπηεξν εθζέηνπλ ηα πξντφληα ηνπο εθηά επηρεηξήζεηο –
κέιε Δπηκειεηεξίνπ Ξάλζεο, νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηνπο ηνκείο: Δκπνξία Δηδψλ Τγηεηλήο Γηαηξνθήο,
Μεραλήκαηα Δπεμεξγαζίαο & πζθεπαζίαο Υαξηηνχ,
Παξαγσγή Σππνπνηεκέλσλ Πξντφλησλ (πνπ θνξλ) ,
Καηαζθεπή Κηβσηίσλ Μπαηαξηψλ, Πνηνπνηία, Καηαζθεπή &
Δκπνξία Δλδπκάησλ θαη Εαραξνπιαζηηθή.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
ηει:
2541025105,22533,64213,
fax:
2541025987,
email:
ebex@otenet.gr , info@ebex.gr site: http://www.ebex.gr

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή
ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο ISSA INSTANBUL 2016,πξντφληα
θαζαξηζκνχ, ζηηο 07 - 09 επηεκβξίνπ 2016 ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο Σνπξθίαο
θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο
εγθαηαζηάζεηο: IFMIstanbul. 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 ην
εθζεζηαθφ ρψξν θαη αληηζηξφθσο θαζεκεξηλά, δσξεάλ εηζηηήξην
γηα ηελ είζνδν ζηελ έθζεζε, ρξήζε ηεο αίζνπζαο VIP ηνπ
εθζεζηαθνχ θέληξνπ γηα επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 211 7000264-7, θαμ:
2110127466, e-mail: info@etee.gr, fairs@etee.gr , site:
www.etee.gr .
Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή ζηα Άδαλα ηεο Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 05-08 Οθησβξίνπ 2016 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ νη Γηεζλείο Δθζέζεηο «CUKUROVA FOOD
AND FOOD-TECH & ADANA PACKAGING FAIR» απφ ηε
εηαηξεία Tuyap θαη ζηελ Σνπξθία-Adana-ζην Tuyap Adana
International Exhibition and Congress Center- κε ηελ
επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε
πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ. Καηά ηε
δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληψλ ηεο Έθζεζεο (03-06 Οθησβξίνπ
2016) ην Σνχξθηθν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζα θαιχςεη ηα έμνδα
δηακνλήο ελφο εθπξνζψπνπ απφ θάζε εηαηξία γηα 3 λχρηεο ζε
μελνδνρείν 5 αζηέξσλ. Οη εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα ιάβνπλ κέξνο
ζηελ έθζεζε ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίζνπλ ην ηαμίδη ηνπο
πξνηνχ ιάβνπλ ηελ ηειηθή έγθξηζε απφ ην ελ ιφγσ ππνπξγείν
γηαηί ιφγσ απμεκέλνπ ελδηαθέξνληνο ζηελ έθζεζε ελδέρεηαη ην
ππνπξγείν λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη εηαηξίεο
πνπ ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ ηελ έθζεζε πξέπεη λα
ζπκπιεξψζνπλ ηε ζρεηηθή αίηεζε κέρξη ηηο 19/05//2016 ζην θαμ:
2310254448 ή ζην email: selanik@ekonomi.gov.tr. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
ζην ηει. 2310254460, θαμ:
2310254448,
e-mail:
selanik@ekonomi.gov.tr
,site:
http://www.adanaambalajfuari.com/en/index.php.
Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή ζηελ Ηλδία
Σν Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ κε επηθεθαιήο ηνλ Τθππνπξγφ θ. Γ.
Μάξδα ζην πιαίζην αλάπηπμεο ησλ δηκεξψλ νηθνλνκηθψλ
ζρέζεσλ ηεο ρψξαο καο θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ
ειιεληθψλ
επηρεηξήζεσλ
αλαθνίλσζε
ηελ
δηνξγάλσζε
επηρεηξεκαηηθήο απνζηνιήο ζηελ Ηλδία ζηηο 23 Ννεκβξίνπ 2016. Οη
ελδηαθεξφκελνη παξαθαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ειεθηξνληθά
ε
ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο κέρξη θαη ηελ 30 επηεκβξίνπ θαη λα ηελ
απνζηείινπλ ζην email: sbb@mfa.gr. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: ηει.: 2103682766,2760.

Γηεζλείο Γηαγσληζκνί

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
ε

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 :Σει.: 45980-3, 45978,θαμ: 2461045977, email:info@ekthesiako.gr, site: www.ekthesiako.gr
SYSKEVASIA 2016
Πόιε: Athens Metropolitan Expo, Αζήλα
Ζκεξνκελία:08-11 Οθησβξίνπ 2016
Δθζέκαηα:ζπζθεπαζίεο, κεραλήκαηα, εθηππψζεσλ&logistics
Πιεξνθνξίεο :Σει.: 210 8056205,207 ,
e-mail:info3ek@otenet.gr, site: www.syskevasia-expo.gr
ε

31 ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΚΟΜΖΜΑΣΟ, ΩΡΟΛΟΓΗΩΝ,
ΠΟΛΤΣΗΜΩΝ ΛΗΘΩΝ, ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ 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
DUBAI INT. SEAFOOD EXPO
Πόιε : Νηνπκπάη, Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα
Ζκεξνκελία: 19 - 21 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: ηξφθηκα, ςάξηα
Πιεξνθνξίεο:ηει.+97142988144,email:www.dubaiseafoodex
po.com
KHIMIA 2016
Πόιε: Μφζρα, Ρσζία
Ζκεξνκελία: 19-22 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: ρεκηθή βηνκεραλία θαη επηζηήκε
Πιεξνθνξίεο:
ηει.+7
(499)
795-37-99,
centr@expocentr.ru

Σν Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηελ Κχπξν
απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν κε πξνθεξχμεηο δηαγσληζκψλ
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πνπ αθνξνχλ:
1.Γηαγσληζκφο αξ. ΤΓΠ(4)/013/2016 γηα ηηο εξγαζίεο
βειηίσζεο ππξαζθάιεηαο ζε θηήξηα ηνπ ηερλνινγηθνχ
παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
http://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/announcements/listA
nnouncements.do
2.Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ην Κεληξηθφ Δξγαζηήξην ηνπ
Σ.Γ.Δ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
http://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTW
S.do?resourceld=1679422
3.Σκήκα Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Τπεξεζηψλ: Γηαγσληζκφο
αξ. 16.091..ΖΜΤ – Παξνρή Τπεξεζηψλ πληήξεζεο
Φνξεηψλ αλαπλεπζηήξσλ θαηαζθεπήο Philips, ηχπνπ Trilogy
202 εγθαηεζηεκέλσλ ζηε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο ηνπ
Γ.Ν Λεπθσζίαο.
Κσδηθνί CPV: 50000000- Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη
πληήξεζεο
50400000- Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη πληήξεζεο ηαηξηθνχ
εμνπιηζκνχ θαη εμνπιηζκνχ αθξηβείαο
50420000- Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη πληήξεζεο ηαηξηθνχ
εμνπιηζκνχ θαη ρεηξνπξγηθνχ εμνπιηζκνχ
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:
http://www.eprocurement.gov.cv/ceproc/cft/prepareViewCfTW
S.do?resourceId=16800228
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.

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ
email:

CEMAT RUSSIA
Πόιε: Μφζρα, Ρσζία
Ζκεξνκελία: 20-22 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: πιηθά δηαρείξηζεο,εμνπιηζκφοαπνζήθεο,ινγηζηηθά
Πιεξνθνξίεο: ηει.+7 (499) 750-08-28, site:www.ite-russia.ru
TH

38 CIVIL ENGINEERING FAIR
Πόιε : Μπνχληβα, Μαπξνβνχλην
Ζκεξνκελία: 21- 25 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: θαηαζθεπέο, έξγα πνιηηηθψλ κεραληθψλ, κεραληθφο
ζρεδηαζκφο, θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ, πιηθά,
εμαξηήκαηα θαη θιεηδαξηέο, είδε πγηεηλήο, θ.α
Πιεξνθνξίεο: 0038233410405, fax:0038233452132, θηλ.:
0038269039122, e-mail: marketing@jadranskisajam.co.me ,
site: www.adriafair.org
BIOFACH AMERICA
Πόιε: Βαιηηκφξε, ΖΠΑ
Ζκεξνκελία: 22-24 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: βηνινγηθά πξντφληα
Πιεξνθνξίεο: site: www.biofach-america.com

Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε φθηα, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ
δειηίν ζρεηηθφ κε ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηε Βνπιγαξία θαη
ηηο δηκεξείο νηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο ζρέζεηο γηα ηνλ
Αχγνπζην ηνπ 2016. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα
ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηε φθηα
(www.agora.mfa.gr/bg60),
email:
economy@grembassysofia.org.
ΗΡΑΚ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ζην
Δξκπίι ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Βαγδάηε, απέζηεηιε
Δλεκεξσηηθφ Γειηίν γηα ηηο Οηθνλνκηθέο θαη Δπηρεηξεκαηηθέο
Δηδήζεηο γηα ηνλ Ηνχιην ηνπ
2016. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζην
Δξκπίι(www.agora.mfa.gr/iq122),
email:
ecocomerbil@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘwww.veth.gov.gr.
ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ

FALL HOME SHOW
Πόιε: Σνξφλην, Ηηαιία
Ζκεξνκελία: 23-25 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: Έπηπια θαη είδε ζπηηηνχ
Πιεξνθνξίεο:Site:http://www.fallhomeshow.com,
tinah@marketplaceevents.com

ΚΤΠΡΟ

email:

Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Ληζζαβψλα, απέζηεηιε ηελ
εηήζηα έθζεζή ηνπ γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Πνξηνγαιίαο θαη ηηο
δηκεξείο
νηθνλνκηθέο-εκπνξηθέο
ζρέζεηο
ΔιιάδνοΠνξηνγαιίαο θαηά ην έηνο 2015. 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.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr.

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα
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06/09/2016 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΚΟΗΝΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΔΗΓΧΝ. ΣΖΛ.:
2313 324377

Γ.Ν.Θ. ''Γ.ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ''

529

06/09/2016 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΚΛΗΒΑΝΟΤ. ΣΖΛ.: 2310 381080
06/09/2016 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΗΛΜ. ΣΖΛ.: 2313 320537
06/09/2016 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΘΔΖ
ΣΧΝ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΤΝΣΖΡΖΖ
ΚΑΗ
ΔΠΗΚΔΤΖ
ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΧΝ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΧΝ. ΣΖΛ.: 2313320537
06/09/2016 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΔΚΣΤΠΧΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΧΝ.
ΣΖΛ.:2313320537
06/09/2016 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΘΔΖ
ΣΧΝ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΤΝΣΖΡΖΖ
ΔΜΦΑΝΗΣΖΡΗΧΝ
ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟΤ. ΣΖΛ.: 2313320537
06/09/2016 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΦΗΛΜ. ΣΖΛ.: 2313320537
07/09/2016 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
«ΓΗΑΣΑΞΔΗ
ΔΝΓΟΚΟΠΗΑ
&
ΔΝΓΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ». ΣΖΛ.: 2310381080
08/09/2016 ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΓΟΡΑ «ΚΤΝΖΓΔΣΗΚΑ ΟΠΛΑ-FLOBER-ΑΔΡΟΒΟΛΑ» . ΣΖΛ: 210 819 4645
08/09/2016 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΤΗΜΧΝ (ΤΓΡΧΝ-ΑΔΡΗΧΝ) ΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ. ΣΖΛ.:
22410 45300
08/09/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΟΤ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΔΗ ΣΖ «ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖ
ΜΟΝΑΓΑ ΤΠΔΡΒΑΡΗΚΟΤ ΘΑΛΑΜΟΤ». ΣΖΛ.: 2313304464
08/09/2016 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ
ΣΖΝ ''ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΟ ΠΛΖΡΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ
ΑΓΔΗΑΛΖΠΣΖ ΠΑΡΟΥΖ ΗΥΤΟ (UPS) 120 KVA ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΧΝ
ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΓΧΜΑΣΗΧΝ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ (ΚΔΚ) ΣΟ ΚΑ ΑΥΑΡΝΧΝ. ΣΖΛ.: 2105297261
09/09/2016 ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ « ΔΚΠΟΗΖΖ ΟΗΚΗΑ
ΔΠΗ ΣΖ ΟΓΟΤ ΜΑΣΡΧΕΟΤ 45 (ΚΟΤΚΑΚΗ)». ΣΖΛ: 213 2041239
09/09/2016 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΦΑΛΟΤ ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΑ,ΑΠΟ ΚΑΗ
ΠΡΟ
ΣΗ
ΤΠΖΡΔΗΔ
ΠΑΡΑΛΑΒΖ
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ,ΣΧΝ
ΓΗΑΒΑΣΖΡΗΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΛΟΗΠΧΝ ΔΝΣΤΠΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖΛ.: 210698994
12/09/2016 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑ
ΣΖ ΤΝΑΦΖ ΤΜΦΧΝΗΑ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΑ ΔΣΖ 2016-2018 ΓΗΑ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ
ΚΑΗ
ΛΟΗΠΟΤ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ. ΣΖΛ.: 2106980994

424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΓΗΟΗΚΖΖ 3εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΓΗΟΗΚΖΖ 3εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
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ΓΗΟΗΚΖΖ 3εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΓΗΟΗΚΖΖ 3εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΓΗΟΗΚΖΖ 3εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ 36
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ »ΑΓΗΟ ΠΑΤΛΟ»
Ο..Δ.

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ « Ο
ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ»
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΚΑΗ
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ

ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ

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.

