Γεθέκβξηνο 2017

Δμειέγε ε λέα δηνηθεηηθή επηηξνπή ηνπ
ΒΔΘ
Σν κήλπκα γηα ζπλεξγαζία, επίπνλε θαη νπζηαζηηθή
δνπιεηά πξνθεηκέλνπ ην κηθξνκεζαίν επηρεηξείλ λα
ζπλερίζεη λα βιέπεη ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην
Θεζζαινλίθεο σο ηνλ αθνχξαζην ζχκκαρφ ηνπ κεηέθεξε ν
επαλεθιεγείο πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ θαη α΄ αληηπξφεδξνο ηεο
ΚΔΔ Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο, ελψπηνλ ηνπ λένπ
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ, ρζεο, ζπλεδξίαζε γηα πξψηε
θνξά κεηά ηηο πξφζθαηεο αξραηξεζίεο
πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 2, 3 θαη 4 Γεθεκβξίνπ. «Θα
ήζεια λα ζαο ζπγραξψ γηα ηελ επηηπρία ζαο. Οη κεγάινη
ληθεηέο ησλ εθινγψλ, ήηαλ ε ελφηεηα θαη ε ζπζπείξσζε.
ε κηα πεξίνδν εμαηξεηηθά δχζθνιε γηα ην ζχλνιν ηεο
αγνξάο, νη επηρεηξήζεηο έδσζαλ έλα ερεξφ κήλπκα. Με
ηελ πξνζέιεπζε ηνπο ζηελ θάιπε, απέδεημαλ ηελ
εκπηζηνζχλε ηνπο ζηνλ επηκειεηεξηαθφ ζεζκφ θαη
εηδηθφηεξα ζην ΒΔΘ. Οη επηρεηξεκαηηθέο δπλάκεηο
βξίζθνληαη εδψ, απνθαζηζκέλεο λα απαηηήζνπλ ηα
απηνλφεηα. Έλα πεξηβάιινλ κε πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα
επελδχζεηο θαη αλάπηπμε, κε ιηγφηεξνπο θφξνπο θαη
εηζθνξέο, θαη πξνπάλησλ κε νπζηαζηηθέο κεηαξξπζκίζεηο
πξνο φθεινο ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο» ηφληζε ν θ.
Παπαδφπνπινο. «Όινη είκαζηε ληθεηέο ζε απηή ηελ
αίζνπζα απφ φπνηνλ ζπλδπαζκφ θαη αλ πξνεξρφκαζηε»
ζεκείσζε ν βνπιεπηήο Β΄ Θεζζαινλίθεο ηεο Έλσζεο
Κεληξψσλ Αξηζηείδεο Φσθάο πνπ εμειέγε κε ην
ζπλδπαζκφ „Βηνηερληθή πκκαρία‟ ηνπ Παλαγηψηε
Παπαδφπνπινπ. Ο θ. Φσθάο ηφληζε «έρνπκε κπξνζηά
καο λα δψζνπκε έλαλ αγψλα γηα ην θαιφ ησλ κειψλ ηνπ
επηκειεηεξίνπ. Δγψ ζα ζηαζψ ζην πιεπξφ ζαο
ζηεξίδνληαο ηα αηηήκαηα ζαο θαη κεηαθέξνληαο ηα ζην
θνηλνβνχιην».
Σα λενεθιεγέληα κέιε ηνπ Γ ζπλήιζαλ ζε ζψκα θαη ζηε
ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε
ηεο λέαο δηνηθεηηθήο επηηξνπήο, ε νπνία δνκείηαη σο εμήο:
Πξφεδξνο: Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο.
Α' αληηπξφεδξνο: Γεκήηξεο Βαξγηάκεο.
Β' αληηπξφεδξνο: Μαθάξηνο Παπαδφπνπινο.
Γεληθφο γξακκαηέαο: Αλαζηάζηνο Καπλνπψιεο.
Οηθνλνκηθφο επφπηεο: Αλαζηάζηνο Λπθάξηζεο.
Τπεχζπλνο ΓΔΜΖ θαη εμππεξέηεζεο επηρεηξήζεσλ:
Πέηξνο Καιπαθίδεο.
Τπεχζπλε ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ:
Πνιχκλεηα Αιεμηάδνπ.
Σκήκα Βηνηερλψλ, Πξφεδξνο: Υξήζηνο Γθίλεο.
Αλαπιεξσηήο πξφεδξνο: Υξήζηνο Μαξκαξηλφο.
Σκήκα ππεξεζηψλ, Πξφεδξνο: Βαζίιεηνο Πάξδαο.
Αλαπιεξσηήο πξφεδξνο: Γεκήηξηνο Πεηαιάο.
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ΒΔΘ: Πεξηνξίζηεθαλ ηα ινπθέηα ην 2017
Μεξηθή
αλάζρεζε
ηεο
επηρεηξεκαηηθήο
„αηκνξξαγίαο‟
θαηαγξάθνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ κεηξψνπ ηνπ Βηνηερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο γηα ην 2017. Μπνξεί ε θιεηδσληά
ηνπ ινπθέηνπ λα ήρεζε ηελ ηξέρνπζα ρξνληά γηα 554 βηνηερλίεο,
θαηαδεηθλχνληαο ηε δπζρεξή ζέζε ζηελ νπνία εμαθνινπζεί λα
βξίζθεηαη ε αγνξά, εληνχηνηο, φκσο, ν αξηζκφο ηνπο ήηαλ
κεησκέλνο θαηά 24% έλαληη ηνπ 2016, νπφηε απνραηξέηεζαλ ηελ
ελεξγφ δξάζε 729 επηρεηξήζεηο. Σελ ίδηα ψξα νη εγγξαθέο ησλ
ιίγσλ „γελλαίσλ‟ πνπ απνθάζηζαλ λα επηρεηξήζνπλ θέηνο ήηαλ
απμεκέλεο έλαληη ηνπ 2016 θαηά 16%. εκεηψλεηαη πσο πέξζη νη
εγγξαθέο άγγημαλ ηηο 329. Αμηνζεκείσην είλαη φηη παξά ηα
ζπλερηδφκελα ινπθέηα ζηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, νη λεφθνπνη
ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ζηίβν θαηά ηελ πιεηνλφηεηα ηνπο επηιέγνπλ
ηηο ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο (246 επί ζπλφινπ 382 εγγξαθψλ). Δίλαη
ραξαθηεξηζηηθφ φηη θαηά ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα ξνιά
θαηέβαζαλ 410 αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, ελψ έλα ρξφλν πξηλ ν
αξηζκφο ηνπο άγγηδε ηηο 555.
Αζύκθνξεο 387 επηρεηξήζεηο .Αζχκθνξεο θξίζεθαλ 387
επηρεηξήζεηο, ελψ κία νδεγήζεθε ζε πηψρεπζε θαηά ην 2017.
Έλα ρξφλν λσξίηεξα ν αξηζκφο ησλ αζχκθνξσλ ήηαλ 504 θαη νη
πησρεχζεηο επηά. «Μεηά απφ νθηψ ρξφληα χθεζεο, ν αξηζκφο
ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ νδεγνχληαη ζε ινπθέην έρεη αξρίζεη λα
πεξηνξίδεηαη. Χζηφζν ηα ζηνηρεία ηνπ κεηξψνπ ηνπ ΒΔΘ δελ
αθήλνπλ πεξηζψξηα εθεζπραζκνχ θαζψο ε ηδησηηθή
πξσηνβνπιία ζπλερίδεη λα βπζίδεηαη θαη νη επηρεηξήζεηο λα
θπιινξξννχλ. Ζ αθνινπζνχκελε νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο
θπβέξλεζεο κε ηελ αλειέεηε θνξνιαίιαπα θαη ηελ αλππαξμία
ζρεδηαζκνχ γηα ηελ παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο,
θαηαζηξέθεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο
ζε θάζε εξγαδφκελν, πξνθαιεί ζηξέβισζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο
αγνξάο θαη νδεγεί ζε αδηέμνδν θαη ηηο πγηείο επηρεηξήζεηο.
Γπζηπρψο θαη ην 2018 ζα βξεζνχκε ελψπηνλ λέσλ κέηξσλ. Ζ
ιχζε γηα λα θηλεζεί ε αγνξά δελ είλαη ε παξνρή θνηλσληθψλ
κεξηζκάησλ θαη επηδνκάησλ ζηνπο λένπο. Ζ Διιάδα ζα κπνξέζεη
λα κπεη ζε αλαπηπμηαθή ηξνρηά κφλν κε ζηνρεπκέλεο
παξεκβάζεηο θαη φρη κε „θηινδσξήκαηα‟ θαη ππνζρέζεηο πνπ δελ
ηεξνχληαη θαη θφξνπο» ζεκεηψλεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ θαη α΄
αληηπξφεδξνο
ηεο
ΚΔΔΔ Παλαγηψηεο
Παπαδφπνπινο,
θαηαιήγνληαο φηη «πξέπεη λα ζηεξηρζεί ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία
θαζψο απηή πξνζθέξεη ζέζεηο εξγαζίαο, εληζρχεη ηελ
παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη, αλακθίβνια, ηα δεκφζηα έζνδα».

Παξάηαζε πξνζεζκίαο νινθιήξωζεο επελδπηηθώλ ζρεδίωλ
ηνπ λ. 3908/2011
Ζ Γεληθή Γξακκαηεία ηξαηεγηθψλ θαη Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κε αλαθνίλσζή ηεο καο
ελεκεξψλεη φηη ε πξνβιεπφκελε ζηελ παξ. 2α ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ
λ.4399/2016 πξνζεζκία νινθιήξσζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ,
πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3908/2011, κε επηθείκελε
λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία πξνηείλεηαη λα παξαηαζεί κέρξη ηηο
31.12.2018 γηα ην ζχλνιν ησλ ππαρζέλησλ ζρεδίσλ, αλεμάξηεηα
απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο ππαγσγήο ηνπο.

Απόθαζε Γηνηθεηή ΑΑΓΔ γηα ηελ απόζπξζε ηακεηαθώλ
κεραλώλ απηώλ πνπ δελ έρνπλ δπλαηόηεηα έθδνζεο
απόδεημεο ιηαληθώλ ζπλαιιαγώλ ζε επξώ θαη εκθαλίδνληαη
ζην TAXIS ωο ελεξγνί
Με
απφθαζε
ηνπ
Γηνηθεηή
ηεο
ΑΑΓΔ(ΠΟΛ.1196/ΑΓΑ:669Ν46ΜΠ3Ε-ΔΔ,
ΦΔΚ4486
Β/19.12.2017)
νη θάηνρνη Φνξνινγηθψλ Ζιεθηξνληθψλ
Μεραληζκψλ (ΦΖΜ) νη νπνίνη δελ έρνπλ δπλαηφηεηα έθδνζεο
απφδεημεο ιηαληθψλ ζπλαιιαγψλ ζε επξψ θαη εμαθνινπζνχλ λα
εκθαλίδνληαη ζην ππνζχζηεκα Taxis σο ελεξγνί, θαινχληαη λα
δειψζνπλ ηελ εθπξφζεζκε παχζε απηψλ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.,
κέρξη ηελ 28-02-2018. Απφ ηελ 01-03-2018 θαη ζην εμήο ηπρφλ
εκθάληζε ΦΖΜ ηεο αλσηέξσ θαηεγνξίαο σο ελεξγνχ ζην
ππνζχζηεκα Taxis, ζπληζηά γηα ηνλ θάηνρν-ρξήζηε απηνχ
παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο ηα΄ ηεο παξαγξάθνπ 1
ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ.4174/2013. Με ηελ ίδηα απφθαζε,
απνζχξνληαη απφ ηελ ρξήζε νη ΦΖΜ ησλ νπνίσλ ε δηάζεζε, ε
κεηαβίβαζε κεηαρεηξηζκέλσλ, ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε θαζψο
θαη ε ηνπνζέηεζε θνξνινγηθψλ κλεκψλ ιφγσ πιήξσζεο ησλ
παιαηψλ έρεη ξεηά απαγνξεπηεί απφ 01-10-2008 κε ηηο δηαηάμεηο
ηεο Α.Τ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1063/26.3.2008. Οη θάηνρνη ησλ αλσηέξσ
ΦΖΜ, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ κέρξη ηελ 31-05-2018, ηελ
παχζε απηψλ θαηά πεξίπησζε ζην ζχζηεκα TaxisNet ή ζηελ
αξκφδηα Γ.Ο.Τ., φπσο αλαιπηηθά θαζνξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ
απφθαζε. Απφ ηελ 01-06-2018 θαη εμήο, ηπρφλ εκθάληζε ΦΖΜ ηεο
θαηεγνξίαο απηήο σο ελεξγνχ ζην ππνζχζηεκα Taxis, ζπληζηά γηα
ηνλ θάηνρν-ρξήζηε απηνχ παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο
πεξίπησζεο ηα΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ
λ.4174/2013. Σν πξφζηηκν επηβάιιεηαη, φηαλ δηαπηζηψλεηαη φηη ε
επηρείξεζε εθδίδεη ζηνηρεία ιηαληθήο πψιεζεο ρσξίο ηε ρξήζε
θνξνινγηθνχ ειεθηξνληθνχ κεραληζκνχ, ή απφ θνξνινγηθφ
ειεθηξνληθφ κεραληζκφ, ν νπνίνο δελ ιεηηνπξγεί κε εγθεθξηκέλεο
πξνδηαγξαθέο, θαη αλέξρεηαη ζηα πεληαθφζηα (500) επξψ αλά
θνξνινγηθφ έιεγρν. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: 2104802282,
2104802086, email: secre_typhly@gsis.gr , www.aade.gr

Αλαθνίλωζε Τπνβνιήο Αηηήζεωλ γηα ην Δαξηλό Δμάκελν 2018
Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Παλεπηζηεκίνπ
Πεινπνλλήζνπ
Σν Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ αλαθνίλσζε ηε λέα πξνθήξπμε
γηα ππνβνιή αηηήζεσλ γηα ην Δμ Απνζηάζεωο Μεηαπηπρηαθό
ζηελ Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηώλ Δλειίθωλ θαη Δπαγγεικαηηθήο
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο. Σν πξφγξακκα ήδε έρεη δερηεί
ηνπο πξψηνπο θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ
ηνπ 2018. Ζ λέα πξνθήξπμε αθνξά ηελ εηζδνρή θνηηεηψλ ζην
πξφγξακκα απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2018. Ζ λέα πξνθήξπμε
δηαξθεί κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 13/1/2018. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο επηζθεθηείηε ην site: https://www.uop.gr/

Έλαξμε Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο κε ζέκα «Δπξωπαϊθέο
πνπδέο ζηηο Γηεζλείο Τπεξεζίεο θαη πλαιιαγέο»

Αλαδξνκηθή κείωζε πξνζηίκωλ γηα εθθξεκείο
θνξνινγηθέο ππνζέζεηο
Σξνπνινγία γηα θνξνινγνχκελνπο θαη επηρεηξήζεηο πνπ
έρνπλ εθθξεκείο θνξνινγηθέο ππνζέζεηο πξηλ απφ ην
2014 θαηέζεζε ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Με ηελ
ηξνπνινγία πνπ θαηέζεζαλ ζηε Βνπιή ν ππνπξγφο
Οηθνλνκηθψλ Δπθιείδεο Σζαθαιψηνο θαη ε πθππνπξγφο
Οηθνλνκηθψλ Αηθαηεξίλε Παπαλάηζηνπ ζην ππφ ζπδήηεζε
λνκνζρέδην
«Μέηξα
ζεξαπείαο
αηφκσλ
πνπ
απαιιάζζνληαη απφ ηελ πνηλή ιφγσ ςπρηθήο ή δηαλνεηηθήο
δηαηαξαρήο θαη άιιεο δηαηάμεηο», επεθηείλνληαη θαη ζε
παξαβάζεηο πξν ηεο ηζρχνο ηνπ λ. 4174/2013 νη δηαηάμεηο
γηα ηα πξφζηηκα θαη ηνπο ηφθνπο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο
πνπ ηέζεθαλ ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε-1-2014 κε ηνλ
ζπγθεθξηκέλν λφκν ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πξνθαινχλ
επλντθφηεξε κεηαρείξηζε γηα ηνπο θνξνινγνπκέλνπο.

Γπλαηόηεηα ρξεκαηνδόηεζεο δξάζεωλ εθζεζηαθώλ
ζπκκεηνρώλ
Με NEWS LETTER πνπ έζηεηιε ην Ηλζηηηνχην Δθζεζηαθψλ
Δξεπλψλ ηεο ΓΔΘ – HELEXPO ζην ΒΔΘ ζρεηηθά κε ηε
λέα δξάζε ηνπ ΔΠΑ "Δπηρεηξνχκε Έμσ", ε νπνία δίλεη
ηελ επθαηξία ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο λα εληζρχζνπλ
ηελ εμσζηξέθεηα ηνπο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε
εκπνξηθέο εθζέζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εηδηθφηεξα
ζηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ
ειιεληθψλ κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλαπηχζζνπλ
ήδε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο
ζε εκπνξηθέο εθζέζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη ζηελ ΔΔ θαη
ζε ηξίηεο ρψξεο, αλαθέξεη φηη ην Ηλζηηηνχην Δθζεζηαθψλ
Δξεπλψλ (ΗΔΔ) ηεο ΓΔΘ-HELEXPO αλαιακβάλεη γηα
ινγαξηαζκφ ζαο, ηε δηακφξθσζε θαη ηε ζπγγξαθή ηεο
πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο εηαηξείαο ζαο απφ ην
πξφγξακκα, καδί κε ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπκκεηνρήο ζαο
ζηηο εκπνξηθέο εθζέζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ. Σν ΗΔΔ κε ηελ
εμεηδίθεπζε πνπ δηαζέηεη θαη ηελ πνιχρξνλε εκπεηξία ηνπ
ζηνλ εθζεζηαθφ ηνκέα, κπνξεί λα δηακνξθψζεη ηελ
πξφηαζε γηα ηελ επηρείξεζή ζαο, πξνζθέξνληάο ζαο
ζπκπιεξσκαηηθά εηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο πνπ ζα θάλνπλ
ηηο εθζεζηαθέο ζαο ζπκκεηνρέο πην απνηειεζκαηηθέο θαη
απνδνηηθέο. Δλδεηθηηθά ην ΗΔΔ κπνξεί λα πξνζθέξεη
επηπιένλ ηηο εμήο ππεξεζίεο πνπ ζα πιαηζηψλνπλ ηελ
πξφηαζε ζαο: Αλεχξεζε ησλ θαηαιιειφηεξσλ εκπνξηθψλ
εθζέζεσλ γηα ηηο αγνξέο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζήο ζαο
κέζα απφ ην δηεζλέο εθζεζηαθφ δίθηπν πνπ δηαζέηεη ην ΗΔΔ.
Οξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία ηεο εθζεζηαθήο ζαο
ζπκκεηνρήο (δηακφξθσζε εηδηθψλ εληχπσλ, check lists,
πιεξνθνξηαθφ πιηθφ θιπ.). Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ
ζαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επηθνηλσλία κε ηνπο
επηζθέπηεο. Αλάπηπμε κηα ζπλνιηθήο εθζεζηαθήο
ζηξαηεγηθήο γηα ηελ επηρείξεζή ζαο. Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 2310 291506 θαη ζην email:
info@iee.org.gr.
,

Σν Σκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ (ΓΔ) ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο αλαθνίλσζε ηελ έλαξμε ηνπ ηξίηνπ
θχθινπ ζπνπδψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ
(ΠΜ) ζηηο: Δπξωπαϊθέο πνπδέο ζηηο Γηεζλείο Τπεξεζίεο θαη
πλαιιαγέο ην νπνίν νδεγεί ζηελ απνλνκή Μεηαπηπρηαθνχ
Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο ζηηο Γηεζλείο
Τπεξεζίεο θαη πλαιιαγέο (Master's Degree in European Services
and Transactions) κε αλαθνξά ζηελ επηιερζείζα θαηεχζπλζε (Α.
Γηεζλέο Δκπφξην, Δπξσπατθνί Υξεκαηνπηζησηηθνί Θεζκνί).
Έλαξμε καζεκάησλ: Δαξηλφ Δμάκελν 2018. Μαζήκαηα:
Παξαζθεπή 4κκ-10κκ & άββαην 9πκ-6κκ. Γπλαηφηεηα παξνρήο
πιήξνπο ή κεξηθήο ππνηξνθίαο. Πιεξνθνξίεο Γξακκαηεία ΠΜ,
Αλαζηαζία Μπινπρνπηδή, θηίξην ΚΕ, 3°^ φξνθνο. Γξακκαηεία
Κνζκεηείαο ρνιήο Κνηλσληθψλ θαη Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ
θαη
Σερλψλ
Σ:
2310-891347,
Δ:
mes@uom.gr
/
esist.uom@qmail.com

Απηέο ηηο γηνξηέο ζα πξνζθέξεηε ηε βνήζεηα ζαο ζε όζνπο
ηε ρξεηάδνληαη;
Γσξίζηε ζηνπο Γηαηξνχο Υσξίο χλνξα ην πνζφ πνπ
πξννξίδαηε γηα ηελ αγνξά επρεηήξησλ θαξηψλ ή
επηρεηξεκαηηθψλ δψξσλ θαη κεηαηξέςηε ην ζε έλα δψξν
πνπ ζψδεη δσέο. Θα ιάβεηε κηα ειεθηξνληθή επρεηήξηα
θάξηα ή επηζηνιή (ειεθηξνληθή ή έληππε), γηα λα
επρεζείηε ζηνπο ζπλεξγάηεο, πειάηεο θαη εξγαδφκελνχο
ζαο θαη λα ηνπο γλσζηνπνηήζεηε ηε ζηήξημε ζαο ζηε
δξάζε ησλ Γηαηξψλ Υσξίο χλνξα! Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο επηθνηλσλήζηε κε ηελ Τπεχζπλε Δηαηξηθψλ
πλεξγαζηψλ ζην 210 5 200 500 ή
ζην
corpfr@athens.msf.org ή επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα
https://msf.gr/.

Δθ λένπ έθθιεζε ηνπ Αξαβν-Διιεληθνύ Δπηκειεηεξίνπ
γηα βνήζεηα ζηνπο ύξηνπο πξόζθπγεο
Παξακέλνληαο πηζηφ ζηελ ζηήξημε ηνπ πξνο ηνπο χξηνπο
πξφζθπγεο θαη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα απαιχλεη ηελ
ηαιαηπσξία ηνπο, ην Αξαβν-Διιεληθφ Δπηκειεηήξην
Δκπνξίνπ θαη Αλαπηχμεσο απεπζχλεη εθ λένπ έθθιεζε πξνο
ηα κέιε θαη κε-κέιε ηνπ λα δείμνπλ εκπξάθησο ηελ αγάπε,
ηελ αιιειεγγχε θαη ηα επγελή ηνπο αλζξσπηζηηθά αηζζήκαηα,
ηδηαίηεξα ηε ρξνληθή πεξίνδν απηή, πξνζθέξνληαο ζηνπο
χξηνπο πξφζθπγεο ζηελ Διιάδα θάπνην απφ ηα παξαθάησ
είδε πνπ θξίλνληαη αλαγθαία, ζχκθσλα κε ην αίηεκα πνπ
έιαβε απφ ηελ ηέγε χξησλ Διιάδαο: Παηδηθφ γάια,
Βξεθηθέο πάλεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ έρεηε ηε δπλαηφηεηα
θαη ην επηζπκείηε - Παηδηθά παηρλίδηα. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ απνζηνιή ησλ εκπνξεπκάησλ,
κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηνπο ππεχζπλνπο σο
αθνινχζσο: ΣΔΓΖ ΤΡΗΧΝ ΔΛΛΑΓΑ, θα. Μαξία Γήκα,
θηλεηφ: 697 4033380. Δθφζνλ πξνρσξήζεηε ζε απνζηνιή
εκπνξεπκάησλ, παξαθαινχκε φπσο λα ην θνηλνπνηήζεηε
κέζσ mail ζην chamber@arabRreekchamber.gr

Γηαβνύιεπζε
εληαίωλ
ηερληθώλ
πξνδηαγξαθώλ
πξνκήζεηαο ειαζηηθώλ επηζώηξωλ νρεκάηωλ
Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο
Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κε
έγγξαθφ ηεο καο γλσξίδεη φηη ζηελ ηζηνζειίδα ησλ
ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ www.promitheus.gov.gr
ζην
πεδίν
"Γηαβνπιεύζεηο"
αλαξηήζεθαλ
πξνο
δηαβνχιεπζε νη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα: Διαζηηθά
επίζσηξα κνηνζηθιεηψλ , Διαζηηθά επίζσηξα απηνθηλήησλ,
Διαζηηθά επίζσηξα ιεσθνξείσλ, Διαζηηθά επίζσηξα
αζηηθψλ ιεσθνξείσλ, Διαζηηθά επίζσηξα θνξηεγψλ
απηνθηλήησλ.
Οη
αλσηέξσ
ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο
ζπληάρζεθαλ ζηα πιαίζηα ησλ δηαθεξχμεσλ (ζπκθσλίεο –
πιαίζην) πνπ ζρεδηάδεηαη λα πξνθεξπρηνχλ ζην ακέζσο
επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα (αξρέο ηνπ 2018) απφ ηελ ελ
ιφγσ Τπεξεζία. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζα παξακείλνπλ
ελεξγέο γηα νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο
κέρξη ηηο 19-01-2018. Απεπζχλεη πξφζθιεζε γηα ελεξγή
ζπκκεηνρή ζε απηφλ ηνλ ηερληθφ δηάινγν θαη λα ππνβάιεηε
παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο. Δπηπξφζζεηα ε ζπγθεθξηκέλε
Γηεχζπλζε εθθξάδεη ηελ επηζπκία νη νηθνλνκηθνί θνξείο
(επηρεηξήζεηο) λα απνζηείινπλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 1. Σελ
εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο
πνπ πξνθεξχζζεη ε Δζληθή Κεληξηθή Αλαζέηνπζα Αξρή
(ΔΚΑΑ) - Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη
Πξνκεζεηψλ γηα ην αλαθεξφκελν είδνο . ε. Σε γεσγξαθηθή
πεξηνρή πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε. 3. Σηο
πηζηνπνηήζεηο πνηφηεηαο πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε (π.ρ.
ISO, νηθνινγηθά ζήκαηα θ.ν.θ. 4. Σν κέζν θχθιν εξγαζηψλ
ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο. Σα ζηνηρεία απηά ζα αμηνπνηεζνχλ
γηα ηε δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ κε ζηνηρεία
πξνκεζεπηψλ ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ πξνκήζεηα απηψλ ησλ
αγαζψλ θαη ζα ζπκβάινπλ ζηελ εμαγσγή νινθιεξσκέλσλ
θαη
αμηφπηζησλ
απνηειεζκάησλ
έξεπλαο
αγνξάο.
Απαληήζεηο επί ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ
πξφζζεησλ δεηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ κπνξνχλ λα
απνζηέιινληαη, ελαιιαθηηθά, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε
marketsearch@eprocurement.gov.gr .
Πιεξνθνξίεο : Μ. αλνδίδνπ, Α. Αλαγλσζηφπνπινο , ηει.
2131514287,
170,
Email:
msanozidou@eprocurement.gov.gr
,
sanagnostopoulos@eprocurement.gov.gr

Εεηήζεηο πλεξγαζίαο
Σν Δκπνξηθφ & Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ αλαθνηλψλεη
ζηα κέιε ηνπ θαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν φηη νη αλαθεξφκελεο
ζηε ζπλέρεηα επηρεηξήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ, επηζπκνχλ λα
επηθνηλσλήζνπλ κε ειιεληθέο, πξνθεηκέλνπ λα ζπλεξγαζηνχλ
ζηνπο ηνκείο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θάζε δήηεζε.
ΚΗΝΑ
ΔΣΑΗΡΗΑ ΖΛΗΑΚΩΝ ΖΣΖΜΑΣΩΝ ΘΔΡΜΑΝΖ ΚΑΗ
ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ
Σχπνο: πλεξγαζία
Απφ: 18/17/2017
Έσο: 18/12/2018
Ζκ/λία Σξνπνπνίεζεο: 18/12/2017
Καηεγνξία: ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
ΔΝΓΗΑΦΔΡΔΣΑΗ ΓΗΑ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΔΣΑΗΡΗΔ
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΖΛΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ,
ΦΧΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΦΧΣΔΗΝΧΝ ΖΜΑΣΟΓΟΣΧΝ
Δπηρείξεζε: RONALD E-ABLETECH
Τπεχζπλνο: KINA
E-mail: roland@e-abletech.com
WEB: http://roland@e-ablepower.com
Αξ.Πξσηνθφιινπ: Β.17914
Ζκ/λία Δπηζηνιήο:
08/11/2017, Α/Α Δπηζηνιήο:
ΔΡΒΗΑ
ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΩΝ ΤΛΗΚΩΝ
Σχπνο: πλεξγαζία
Απφ: 18/17/2017
Έσο: 18/12/2018
Ζκ/λία Σξνπνπνίεζεο: 18/12/2017
Καηεγνξία: ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
ΔΝΓΗΑΦΔΡΔΣΑΗ ΓΗΑ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΔΣΑΗΡΗΔ ΠΟΤ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΣΟΝ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ
Δπηρείξεζε: SPEKTARCOP
Τπεχζπλνο: PANCEVACKI PUT 221, BEOGRAD, ΔΡΒΗΑ
Σειέθσλν: 003810112748030, 00381062713323
E-mail: aa@spektarcop.rs
WEB: http://www.spektarcop.rs
Αξ.Πξσηνθφιινπ: Β.17742
Ζκ/λία Δπηζηνιήο: 06/11/2017,
Α/Α Δπηζηνιήο:
ΣΤΝΖΗΑ
ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΛΩΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ
Σχπνο: πλεξγαζία
Απφ: 18/17/2017
Έσο: 18/12/2018
Ζκ/λία Σξνπνπνίεζεο: 18/12/2017
Καηεγνξία: ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
ΔΝΓΗΑΦΔΡΔΣΑΗ ΓΗΑ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΔΣΑΗΡΗΔ
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΚΛΧΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ
Δπηρείξεζε: SOCIETE GROSSITEX
Τπεχζπλνο: 11 RUE SIDI EL MORJANI, 1000, TUNIS,
ΣΤΝΖΗΑ
E-mail: boualisofiene13@gmail.com
WEB: http://www.spektarcop.rs
Αξ.Πξσηνθφιινπ: Β.18262
Ζκ/λία Δπηζηνιήο: 15/11/2017,
Α/Α Δπηζηνιήο:

Γηαβνύιεπζε εληαίωλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ πξνκήζεηαο
«γξαθηθή ύιε»
Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κε έγγξαθφ ηεο καο
γλσξίδεη
φηη ζηελ ηζηνζειίδα ησλ ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ www.promitheus.gov.gr ζην πεδίν "Γηαβνπιεύζεηο"
αλαξηήζεθαλ πξνο δηαβνχιεπζε νη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα
«γξαθηθή χιε».
Οη αλσηέξσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
ζπληάρζεθαλ ζηα πιαίζηα ησλ δηαθεξχμεσλ (ζπκθσλίεο –
πιαίζην) πνπ ζρεδηάδεηαη λα πξνθεξπρηνχλ ζην ακέζσο επφκελν
ρξνληθφ δηάζηεκα (αξρέο ηνπ 2018) απφ ηελ ελ ιφγσ Τπεξεζία.
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζα παξακείλνπλ ελεξγέο γηα
νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο κέρξη ηηο 21-012018. Πιεξνθνξίεο : Αηθ. Καηζίκπξα, ηει. 2131514551, Email:
akatsibra@eprocurement.gov.gr

Athens Money Show 2018: «Πξνζηαζία Πξνζωπηθώλ
Γεδνκέλωλ & Αλαγθαηόηεηα Πηζηνπνίεζεο Data
Protection Officer»
ηηο 9 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη ψξα 12:00-15:00 ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζην μελνδνρείν “HILTON” δσξεάλ
εκεξίδα κε ζέκα: «Πξνζηαζία Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ &
Αλαγθαηφηεηα Πηζηνπνίεζεο Data Protection Officer» ζηα
πιαίζηα ηνπ Νένπ Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ 2016/679, ε
εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ είλαη ππνρξεσηηθή ζηνλ Ηδησηηθφ
Σνκέα & ζηνπο Φνξείο ηνπ Γεκνζίνπ απφ 25 Μαΐνπ 2018.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει. 2130716370, e-mail:
international1@forum-training.gr.
Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ κύξλε ηεο Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη
φηη κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 16-19 Ηαλνπαξίνπ 2018
πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε Γηεζλήο Έθζεζε «IF
WEDDING FASHION» απφ ηε εηαηξεία “IZFAS IZMIR
FUARCILIK HIZMETLERI KULTUR ve SANAT ISLERI ”
ζηελ Σνπξθία - IZMIR - ζην Izmir International Fair Centerκε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο.
ηελ έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ
ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο: λπθηθά
γακπξηάηηθσλ θαη θνξεκάησλ. Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε
ππάξρεη εηδηθή νξγάλσζε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ
ηεο Σνπξθίαο, ε νπνία δηαξθεί 3 κέξεο θαη πεξηιακβάλεη
επίζθεςε ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν θαζψο θαη ζπλαληήζεηο κε
ηνπο παξαγσγνχο- επηρεηξεκαηίεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ
εκεξνκεληψλ ηεο Έθζεζεο (15-18 Ηαλνπαξίνπ 2018) ην
Τπνπξγείν ζα θαιχςεη ηα έμνδα δηακνλήο ελφο
εθπξνζψπνπ απφ θάζε εηαηξία γηα 3 λχρηεο ζε μελνδνρείν
5 αζηέξσλ. Σα έμνδα δηακνλήο ζα θαιπθζνχλ κφλν εθφζνλ
νη επηζθέπηεο ιάβνπλ κέξνο ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα
θαη ηαμηδέςνπλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο (15-18
Ηαλνπαξίνπ 2018) (δηακνλή 3 λπρηψλ). ε πεξίπησζε πνπ
νη επηζθέπηεο επηζπκνχλ λα ηαμηδέςνπλ ιηγφηεξεο κέξεο ή
ζε δηαθνξνπνηεκέλεο εκεξνκελίεο, ζα πξέπεη λα
θαιχςνπλ νη ίδηνη ηα έμνδα ηνπο. Οη εηαηξείεο πνπ ζέινπλ
λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έθζεζε λα κελ πξνβνχλ ζε
πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ηαμηδηνχ πξνηνχ ιάβνπλ ηελ ηειηθή
έγθξηζε απφ ηε Πξεζβεία, 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 08/01/2018 ζην
θαμ:2310254448 ή ζην email: selanik@ekonomi.gov.tr. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 2310254460, θαμ:
2310254448, site: http://ifwedding.izfas.tr/home

ΣΕΔΝΣΑ – ΑΟΤΓΗΚΖ ΑΡΑΒΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ
Γεληθνχ Πξνμελείνπ ηεο Διιάδαο ζηε Σδέληα, απέζηεηιε
ελεκεξσηηθφ
ζεκείσκα
κε
ζέκα
«Δπξσπατθή
Αληηπξνζσπεία - Σκήκα Δκπνξίνπ θαη Αλάπηπμεο –
Κνηλνηηθή
πλάληεζε
Οηθνλνκηθψλ
–
Δκπνξηθψλ
πκβνχισλ θαη Αθνινχζσλ, 7 Γεθεκβξίνπ 2017» θαη ηα
πιήξε
ζηνηρεία
επηθνηλσλίαο
ηεο
Δπξσπατθήο
Αληηπξνζσπείαο ζην Ρηάλη πξνθεηκέλνπ ν θάζε
ελδηαθεξφκελνο λα επηθνηλσλήζεη απεπζείαο καδί ηνπο.
Παξάιιεια ην Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ
Τπνζέζεσλ Σδέληαο παξακέλεη ζηε δηάζεζε θάζε
ελδηαθεξφκελνπ. Σα ζηνηρεία έρνπλ σο εμήο:DELEGATION
OF THE EUROPEAN UNION TO THE KINGDOM OF
SAYDI ARABIA Al – Maather District, Thabet Al – Loghawi
Street, Villa No 25 P.O.BOX 65995 Riyadh 11566 Saudi
Arabia ,Tel: 00966114827057,Fax: 00966112815221 Email:Mahammed.ZAKZOUK@eeas.europa.eu,Site:http://ee
as.europa.eu/delegations/gulf countries
Twitter: EUintheGCC https://twitter.com/intent/follow?,
Linkedin: http://www.linkedin.com/in/mohammedzakzouk

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ κύξλε ηεο Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 01-04 Φεβξνπαξίνπ 2018 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί ε Γηεζλήο Έθζεζε «AGRICULTURE AND
LIVESTOCK EXHIBITION» απφ ηε εηαηξεία “Orion Fair Services
and Public Relations Company” ζηελ Σνπξθία - IZMIR - ζην Izmir
International Fair Area- κε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ
θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ
δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο:
Αγξνηηθά κεραλήκαηα, Άξδεπζε, Θεξκνθήπηα, Ληπάζκαηα,
Δμνπιηζκνί θηελνηξνθίαο θαη πηελνηξνθίαο. Παξάιιεια κε ηελ
έθζεζε ππάξρεη εηδηθή νξγάλσζε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ
ηεο Σνπξθίαο, ε νπνία δηαξθεί 3 κέξεο θαη πεξηιακβάλεη επίζθεςε
ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν θαζψο θαη ζπλαληήζεηο κε ηνπο
παξαγσγνχο- επηρεηξεκαηίεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληψλ
ηεο Έθζεζεο (31-03 Φεβξνπαξίνπ 2018) ην Τπνπξγείν ζα
θαιχςεη ηα έμνδα δηακνλήο ελφο εθπξνζψπνπ απφ θάζε εηαηξία
γηα 3 λχρηεο ζε μελνδνρείν 5 αζηέξσλ. Σα έμνδα δηακνλήο ζα
θαιπθζνχλ κφλν εθφζνλ νη επηζθέπηεο ιάβνπλ κέξνο ζην
ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα θαη ηαμηδέςνπλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο
εκεξνκελίεο (31-03 Φεβξνπαξίνπ 2018) (δηακνλή 3 λπρηψλ). ε
πεξίπησζε πνπ νη επηζθέπηεο επηζπκνχλ λα ηαμηδέςνπλ ιηγφηεξεο
κέξεο ή ζε δηαθνξνπνηεκέλεο εκεξνκελίεο, ζα πξέπεη λα
θαιχςνπλ νη ίδηνη ηα έμνδα ηνπο. Οη εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα
ιάβνπλ κέξνο ζηελ έθζεζε λα κελ πξνβνχλ ζε πξνγξακκαηηζκφ
ηνπ ηαμηδηνχ πξνηνχ ιάβνπλ ηελ ηειηθή έγθξηζε απφ ηε Πξεζβεία,
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 15/01/2018 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.agroexpo.com.tr/en
Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 07 – 10 Φεβξνπαξίνπ 2018 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Έθζεζε «ISK_SODEX» απφ ηελ
εηαηξεία “HANOVVER MESSE SODEKS FUARCILIK A.S.” ζηελ
Σνπξθία - ζην Tuyap Fair Convention and Congress Center- κε ηελ
επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε
πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο: Θέξκαλζε, Καινξηθέξ,
Φπθηηθέο εγθαηαζηάζεηο, Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, Απνρεηεπηηθέο
εγθαηαζηάζεηο, Κιηκαηηζηηθά, πζηήκαηα Δμαεξηζκνχ, ΜφλσζεΑπνκφλσζε, Αληιίεο, Βαιβίδεο, πζηήκαηα Ζιηαθήο Δλέξγεηαο,
Σδάθηα, φκπεο, Μεραλήκαηα Ζιεθηξνζπγθφιιεζεο, Δμνπιηζκφο
Μπάληνπ, Πηζίλεο, Δμνπιηζκφο άνπλαο. Παξάιιεια κε ηελ
έθζεζε ππάξρεη εηδηθή νξγάλσζε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ
ηεο Σνπξθίαο, ε νπνία δηαξθεί 4 κέξεο θαη πεξηιακβάλεη επίζθεςε
ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν θαζψο θαη ζπλαληήζεηο κε ηνπο
παξαγσγνχο- επηρεηξεκαηίεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληψλ
ηεο Έθζεζεο (06 - 09 Φεβξνπαξίνπ 2018) ην Τπνπξγείν ζα
θαιχςεη ηα έμνδα δηακνλήο ελφο εθπξνζψπνπ απφ θάζε εηαηξία
γηα 3 λχρηεο ζε μελνδνρείν 5 αζηέξσλ. Σα έμνδα δηακνλήο ζα
θαιπθζνχλ κφλν εθφζνλ νη επηζθέπηεο ιάβνπλ κέξνο ζην
ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα θαη ηαμηδέςνπλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο
εκεξνκελίεο (06 - 09 Φεβξνπαξίνπ 2018) (δηακνλή 3 λπρηψλ). ε
πεξίπησζε πνπ νη επηζθέπηεο επηζπκνχλ λα ηαμηδέςνπλ ιηγφηεξεο
κέξεο ή ζε δηαθνξνπνηεκέλεο εκεξνκελίεο, ζα πξέπεη λα
θαιχςνπλ νη ίδηνη ηα έμνδα ηνπο. Οη εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα
ιάβνπλ κέξνο ζηελ έθζεζε λα κελ πξνβνχλ ζε πξνγξακκαηηζκφ
ηνπ ηαμηδηνχ πξνηνχ ιάβνπλ ηελ ηειηθή έγθξηζε απφ ηε Πξεζβεία,
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 25/01/2018 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.sodex.com.tr/en#

Γηεζλείο Δθζέζεηο

Γηεζλείο Δθζέζεηο (ζπλέρεηα)

WHITE
Πόιε: Μηιάλν, Ηηαιία
Ζκεξνκελία: 13-15 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: γπλαηθεία κφδα θαη αμεζνπάξ
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.whiteshow.it/contents/whitemilano-february-2018/ , ηει. +39 02 34592785, e-mail:
selection@whiteshow.it

ISM
Πόιε: Κνισλία, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 28 – 31 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: πξντφληα ζνθνιαηνπνηίαο, δαραξψδε πξντφληα,
πξντφληα ηεο εθιεθηήο δαραξνπιαζηηθήο θαη ηεο κπηζθνηνπνηίαο
θαη δηάθνξα αικπξά θαη ζλαθ
Πιεξνθνξίεο: ηει. +30 210 6419028, fax. +30 210 6445175,
site: http://www.german-fairs.gr/kolonia/ism/

IF WEDDING FASHION
Πόιε: κχξλε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 16-19 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Νπθηθά γακπξηάηηθα θαη θνξέκαηα
Πιεξνθνξίεο:
email:
selanik@ekonomi.gov.tr.
ηει.
2310254460,
θαμ:
2310254448,
e-mail:
selanik@ekonomi.gov.tr , site: http://ifwedding.izfas.tr/home

10 ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΔΡΔΤΝΑ, ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ
ΔΦΔΤΡΔΔΩΝ
Πόιε: Κνπβέηη
Ζκεξνκελία: 29- 01 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: εθεπξέζεηο, θαηλνηφκεο ηδέεο, Πιεξνθνξίεο: site:
www.iifme.com

ε

th

18 EDUCATIO
Πόιε: Βνπδαπέζηε, Οπγγαξία
Ζκεξνκελία: 18-20 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε Δθπαίδεπζεο
Πιεξνθνξίεο:
email:
info@educatioexpo.hu
επηζθέπηεο),
sales@hookkft.hu
(γηα
εθζέηεο),
(+361)2636000 , θαμ: (+361)2636098

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
Ζ

(γηα
ηει:

INTERNATIONALE GRUNE WOCHE BERLIN
Πόιε: Βεξνιίλν, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 19-28 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: ηξφθηκα θαη αγξνηηθά παξαδνζηαθά πξντφληα
Πιεξνθνξίεο: site:
https://www.gruenewoche.de/DieMesse/, ηει. +49 30 / 30380 , e-mail: igw@messe-berlin.de

5 ΔΥΠΟΣΡΟΦ
Πόιε: Κέληξν Ξηθαζθίαο - Διιεληθφ
Ζκεξνκελία: 26-29 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Σξφθηκα θαη Πνηά. Πιεξνθνξίεο: Site: www.rmi.gr,
E-mail: info@expotrof.gr , Σει: 210 9610135
FASHION EXPO
Πόιε: Αζήλα
Ζκεξνκελία: 27-29 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: κφδα . Πιεξνθνξίεο: www.fashionexpo.gr , Σει:
210 8623220, Fax: 210 8623130
Ζ

FESPO
Πόιε: Επξίρε, Διβεηία
Ζκεξνκελία: 25-28 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: ηνπξηζκφο
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.fespo.ch/fes-de.aspx

27 AGROTICA 2018
Πόιε: ΓΔΘ – HELEXPO, Θεζζαινλίθε
Ζκεξνκελία: 1-4 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Αγξνηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Πιεξνθνξίεο:
Σει: 2310 291101, Fax: 2310 291551, E-mail:
agrotica@helexpo.gr, Site: http://agrotica.helexpo.gr/

THE DUBLIN HOLIDAY WORLD SHOW
Πόιε: Γνπβιίλν, Ηξιαλδία
Ζκεξνκελία: 26-28 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: ηνπξηζκφο
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.holidayworldshow.com/visitdublin-holiday-world-show/

CLIMATHERM ENERGY
Πόιε: Αζήλα, Διιάδα
Ζκεξνκελία: 22-25 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: ελεξγεηαθφο θιάδνο. Πιεξνθνξίεο: ηει.:
2109356110, 2109315073, email: info@climatherm.gr

NEW YORK TIMES TRAVEL SHOW
Πόιε: Νέα Τφξθε, Ζ.ΠΑ.
Ζκεξνκελία: 26-28 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: ηνπξηζκφο
Πιεξνθνξίεο: site: http://nyttravelshow.com/

ARTOZYMA
Πόιε: Θεζζαινλίθε, Διιάδα
Ζκεξνκελία: 24-26 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: αξηνπνηία, δαραξνπιαζηηθή, κεραλήκαηα,
εμνπιηζκνί θαη έηνηκα πξντφληα . Πιεξνθνξίεο: ηει.: +30 2310
291135, fax: +30 2310 291692, email: artozyma@helexpo.gr

FLORADECORA
Πόιε: Φξαλθθνχξηε, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 26-29 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: θξέζθα ινπινχδηα, θπηά θαη ζπλζέζεηο
ινπινπδψλ
Πιεξνθνξίεο:
Σει.
2106410405,
email:
info@messefrankfurt.gr , site: http://www.messefrankfurt.gr

GEVEL

Πόιε: Ρφηηεξληακ, Οιιαλδία
Ζκεξνκελία: 27 – 29 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Κηίξηα θαη αξρηηεθηνληθή
Πιεξνθνξίεο:
site:
http://www.gevel-online.nl/nlNL/Bezoeker/Route%20en%20Contact-Ahoy.aspx
CHRISTMASWORLD
Πόιε: Φξαλθθνχξηε, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 27 – 30 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: επνρηαθή δηαθφζκεζε
Πιεξνθνξίεο: e-mail: info@messefrankfurt.gr, ηει. 210
6410405, site: www.messefrankfurt.gr

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΠΓΓΜ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηα θφπηα, απέζηεηιε Δλεκεξσηηθφ
Γειηίν Νν.10 Γεθέκβξηνο 2017 κε ζέκα «Δπηζθφπεζε
νηθνλνκηθψλ εκπνξηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ εηδήζεσλ γηα ηελ
πΓΓΜ». Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ
ηεο Διιάδαο ζηα θφπηα: www.agora.mfa.gr, e-mail: ecocomskopje@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr.
ΡΩΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Μφζρα, απέζηεηιε Δλεκεξσηηθφ
Γειηίν (4 - 15 Γεθεκβξίνπ 2017). Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γξαθείνπ
ΟΔΤ
ηεο
Διιάδαο
ζηε
Μφζρα
(www.agora.mfa.gr/kr91), email: ecocom-moscow@mfa.gr ή ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr .

Γηεζλείο Γηαγωληζκνί

Γηεζλείο Γηαγωληζκνί (ζπλέρεηα)

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ

MBAL „‟Sv.Mina-Plovdiv‟‟ EOOD» (Γεληθφ Ννζνθνκείν «Sv.
Mina»-Plovdiv)
115531627,
«Πξνκήζεηα
ηαηξηθψλ
αλαιψζηκσλ»
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 358325.00
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 04/01/2018, 16:00
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ
Πιεξνθνξίεο: email: mbal_st_mina@abv.bg
, site:
http://www.mbal1.eu/ ,
Γηεχζπλζε πξνθίι ηνπ αγνξαζηή:
http://www.mbal1.eu/public-procurement

Σo Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε φθηα απέζηεηιε
ελεκεξσηηθφ δειηίν κε πξνθεξχμεηο θξαηηθψλ δηαγσληζκψλ
Γεθεκβξίνπ 2017 πνπ αθνξνχλ:
«Obshtina Vratsa» (Γήκνο Vratsa) 000193115, «Πξνκήζεηα
ηξνθίκσλ θαη πνηψλ»
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 1830000.00
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 09/01/2018, 17:00
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ
Πιεξνθνξίεο:
email:
mmilov@vratza.bg
,
site:
http:/www.vratza.bg/ , Tel.: +3599262240,Fax: +35992623061
Γηεχζπλζε πξνθίι ηνπ αγνξαζηή
http://www.vratza.bg/?category=18
«Uchenichesko hranene‟‟ EOOD» (Γεκνηηθή επηρείξεζε ηνπ
Γήκνπ Stara Zagora) 123513148, «Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ»
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 532500.00
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 03/01/2018, 17:00
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ
Πιεξνθνξίεο: email: uhranene_stara_zagora@abv.bg
,
site:www.starazagora.bg
,
Tel.:
+35942640125,
Fax:
+35942640125.
Γηεχζπλζε
πξνθίι
ηνπ
αγνξαζηή:
http://www.uhsz.org/main/index.php?mod=op
« Elektroenergien sistemen operator EAD» (Γηαρεηξηζηήο
πζηήκαηνο
Ζιεθηξηζκνχ)
175201304,
«Πξνκήζεηα
ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ»
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 580000.00
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 22/01/2018, 14:00
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ
Πιεξνθνξίεο: email: op@eso.bg , site:www.eso.bg , Tel.:
+35929696854 / +35929213823, Fax: +35929626189
Γηεχζπλζε
πξνθίι
ηνπ
αγνξαζηή:
https://webapps.eso.bg/zop_profile/
«Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie – Haskovo AD»
(Γεληθφ Ννζνθνκείν Haskovo) 126529015, «Σξνθνδνζία έηνηκσλ
γεπκάησλ»
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 600000.00
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 03/01/2018, 16:00
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ
Πιεξνθνξίεο:
email:
mbal_haskovo@mail.bg
,
site:
http://www.mbalhaskovo.com/
,
Tel.:
+35938606777
/
+35938606783, Fax: +35938606722
Γηεχζπλζε πξνθίι ηνπ αγνξαζηή:
http://www.mbalhaskovo.com/?module=contracts&action=details&
id=479
«Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie po nevrologiya i
psihiatriya „‟Sveti Naum‟‟ EAD» (Νεπξνινγηθφ θαη Φπρηαηξηθφ
Ννζνθνκείν “Sveti Naum”) 831605813, «Πξνκήζεηα Φαξκάθσλ»
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 328907.41
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 04/01/2018, 16:30
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ
Πιεξνθνξίεο: email: svnaum.obshtestveni_porachki@abv.bg ,
site: http://www.svnaum.com/bg/ Tel.: +359029702283, Fax:
+359028709309.
Γηεχζπλζε
πξνθίι
ηνπ
αγνξαζηή:
http://www.svnaum.com/bg/obshtest
Obshtina Smyadovo» ( Γήκνο Smyadovo) 000931657,
«Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ». Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN
680000.00. Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 08/01/2018,
17:00. Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα.
Κφζηνο:
Γσξεάλ.
Πιεξνθνξίεο:
email:
obshtina_smiadovo@abv.bg , site: www.smyadovo.bg , Tel.:
+35953512130, Fax: +35953512226. Γηεχζπλζε πξνθίι ηνπ
αγνξαζηή: http://op.smyadovo.bg/

«Elektrorazpredelenie Yug EAD» (Γεκφζηα Δηαηξεία
Ζιεθηξηζκνχ)
115552190,
«Πξνκήζεηα
θαη
ζπλαξκνιφγεζε επίπισλ γξαθείνπ»
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 240000.00
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 15/01/2018, 16:00
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ
Πιεξνθνξίεο: email: Darina.Atanasova@evn.bg , site:
www.evn.bg , Tel.: +359882831911 /
+359882832980,
Fax: +35932278502
Γηεχζπλζε
πξνθίι
ηνπ
αγνξαζηή:
https://www.evn.bg/Zanas/BuyersProfile/17_EP_456.aspx?
listnode=/Za-nas/BuyersProfile
«Bolnitsa Lozenets» ( Ννζνθνκείν Lozenets) 831901901,
«Πξνκήζεηα ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ θαη αλαιψζηκσλ πιηθψλ
ρεηξνπξγείσλ»
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 465300.00
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 15/01/2018, 16:30
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ
Πιεξνθνξίεο: email: hg@unihospital.government.bg , site:
http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55 ,
Tel.: +35929607218, Fax: +35929624771
Γηεχζπλζε πξνθίι ηνπ αγνξαζηή: http://www.lozenetzhospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=1
50
«UMBAL „‟Sveti Georgi‟‟ EAD» (Γεληθφ Παλεπηζηεκηαθφ
Ννζνθνκείν «Άγηνο Γεψξγηνο») 115576405, «Πξνκήζεηα
ηαηξηθήο ζπζθεπήο»
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 534000.00
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 12/01/2018, 16:00
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ
Πιεξνθνξίεο: email: unihosp@unihosp.com , site:
http://unihosp.com
,
Tel.:
+35932602930,
Fax:
+35932644058
Γηεχζπλζε πξνθίι ηνπ αγνξαζηή:
http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkai
d=20171204CYdU5064218

«UMBAL ”Sveta Anna” – Sofiya AD» (Γεληθφ
Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν «Αγία Άλλα» φθηαο)
130367715, «Πξνκήζεηα Ηαηξηθνχ Δμνπιηζκνχ»
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 245920.00
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 12/01/2018, 16:15
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ
Πιεξνθνξίεο:
email:
otdel.opd@abv.bg
,
site:http://www.sveta-anna.eu/ , Tel.: +35929759011 ,Fax:
+35929759011
Γηεχζπλζε πξνθίι ηνπ αγνξαζηή: http://www.svetaanna.eu/OP.html

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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27/12/2017 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΣΧΝ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΖΛ. 2313 320556
27/12/2018 ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΣΧΝ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΖΛ. 2313 320556
28/12/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
/ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΖ ΛΤΥΝΗΑ ΣΖΛ. 2313 307190
28 & 29/12/2017 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ , ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ,
ΑΚΣΗΝΟΓΡΑΦΗΚΧΝ ΦΗΛΜ ΚΑΗ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΔΚΣΤΠΧΣΗΚΧΝ
ΜΖΥΑΝΧΝ ΣΖΛ. 2313320587
2/01/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΟΛΧΝ
ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΛΖΡΧΜΑΣΧΝ ΑΘΔΝΟΦΟΡΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ
ΣΖΛ.
2313327826
3/1/2018 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΔΠΗΓΗΟΡΘΧΖ ΣΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΣΠΔ ΚΑΗ
ΔΚΣΤΠΧΣΧΝ Δ 5 ΣνΜπ ΣΖΛ. 2313 327812
9/01/2018 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΡΑΜΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΔΧΝ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ
ΥΡΖΖ ΣΖΛ. 26953 60606
9/1/2018
ΠΡΟΥΔΗΡΟ
ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΣΤΠΧΝ ΣΖΛ. 26953 60606
9/1/2018
ΠΡΟΥΔΗΡΟ
ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΔΛΑΝΗΧΝ,ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΗΚΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ ΚΑΗ ΓΡΑΦΗΚΖ
ΤΛΖ ΣΖΛ. 26953 60606
15/01/2018 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΕΤΜΑΡΗΚΧΝ ΣΖΛ. 210 3483161
15/01/2018 ΓΗΔΘΝΖ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΝΣΖΡΖΖ
ΠΑΡΚΧΝ ΚΑΗ ΥΧΡΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΖΛ. 2313 317532
16/01/2018 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΥΟΛΗΚΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ Α, Δ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ
Γ.Θ. ΔΣΟΤ 2017 ΣΖΛ. 2313 318410
16/01/2018
ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΡΑΓΗΟΒΟΛΗΓΧΝ ΣΖΛ. 210 8705010
17/01/2018
ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΠΗΚΔΤΖ ΤΛΗΚΧΝ "FLIR INFRARED TURRET" ΣΖΛ. 210 8705015
17/01/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ ΣΖΛ. 2313 323128
24/01/2018 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΤΟ
ΔΝΓΟΚΟΠΗΧΝ (CPV 33168100-6) ΣΖΛ. 213 2163049
24/1/2018 ΑΝΟΗΥΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΣΖΛ.
210 6508119

3Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
3Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
Γ.Ν.Θ ΓΔΧΡΓΗΟ ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ

26/1/2018
ΑΝΟΗΥΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΣΖΛ. 210 3483161
26/1/2018
ΑΝΟΗΥΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΣΖΛ. 210 3483161

ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ "ΘΖΔΑ"
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ "ΘΖΔΑ"

ΓΗΑ

ΣΖΝ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

ΓΗΑ

ΣΖΝ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

3Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ

ΓΗΟΗΚΖΖ 4Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ
ΘΡΑΚΖ
4Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ

ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ "ΘΖΔΑ"
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ
ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΚΛΖΠΗΔΗΟ
ΒΟΤΛΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΚΑΗ
ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

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.

