Aύγνπζηνο 2017
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Απόθηεζε Φεθηαθήο Τπνγξαθήο από ην
ΒΔΘ

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
εο
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29 Απξηιίνπ 2004 γηα
ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ. Σα ζεκηλάξηα είλαη ζπλνιηθήο
δηάξθεηαο 10 σξψλ ην θαζέλα θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ
αίζνπζα ζεκηλαξίσλ ηνπ ΒΔΘ – Αξηζηνηέινπο 27, 4νο
φξνθνο. Σν θφζηνο ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε 50
επξψ , πνζφ ην νπνίν πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζπγρξφλσο κε
ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο ζην Οηθνλνκηθφ ηκήκα ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηα κέιε ηνπ
ΒΔΘ είλαη ε ηακεηαθή ηαθηνπνίεζή ηνπο , φζνλ αθνξά ηελ
θαηαβνιή ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο ηνπο. Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο
βξίζθεηαη αλαξηεκέλε θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Β.Δ.Θ
www.veth.gov.gr. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε
λα απεπζχλεζηε ζην ηκήκα Βηνηερληθψλ Θεκάησλ ηνπ ΒΔΘ,
αξκφδηνο θ . Γ.Γειεράηζηνο, ζην ηειέθσλν : 2310-241383
θαη ζην email: sme-industry@veth.gov.gr.

Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο πξνζθέξεη ζηηο
επηρεηξήζεηο - κέιε ηνπ ηε ιχζε ηεο απνκαθξπζκέλεο
ςεθηαθήο ππνγξαθήο πνπ επηηξέπεη ηελ επηθχξσζε ησλ
εγγξάθσλ απφ νπνηνλδήπνηε, νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε
θαη ε νπνία ζπλεξγάδεηαη άςνγα κε φιεο ηηο δεκνθηιείο
κνξθέο εγγξάθσλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ εθαξκνγψλ. Σα
πιενλεθηήκαηα ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο είλαη ηα εμήο:

Ο θάηνρνο κπνξεί λα ππνγξάςεη ειεθηξνληθά έλα
ςεθηαθφ έγγξαθν απφ θάζε ηχπνπ ζπζθεπή
(desktop, laptop, tablet, smartphone) αξθεί λα είλαη
ζπλδεδεκέλνο ζην δηαδίθηπν

ν θάηνρνο δελ ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνην
usb stick, θαζψο ην ζχζηεκα απνζηέιιεη απηφκαηα
ζην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν ηνλ απαξαίηεην θσδηθφ.

Φζελφηεξν θφζηνο απφθηεζεο θαηά 30% ζπγθξηηηθά
κε ηελ θιαζηθή ςεθηαθή ππνγξαθή

Δπθνιία απφθηεζεο κε επίζθεςε ζην Δπηκειεηήξην

Πάλσ από 6000 δηθαηνύρνη κε ην δεύηεξν ελδηάκεζν
πξόγξακκα "Δμνηθνλνκώ θαη' Οίθνλ"

Αλαθνηλψζεθε ε Απφθαζε πκπιεξσκαηηθνχ Πξνζσξηλνχ
Καηαιφγνπ Γπλεηηθψλ Γηθαηνχρσλ θαη Καηάινγνη φισλ ησλ
ππνινίπσλ Δπηρεηξεκαηηθψλ ρεδίσλ κε ηε βαζκνινγηθή ηνπο
θαηάηαμε ζηε Γξάζε «Δλίζρπζε ηεο Απηναπαζρφιεζεο
Πηπρηνχρσλ
Σξηηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο» ηνπ
ΔΠ
«Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία
(ΔΠΑλΔΚ)». Οη Γπλεηηθνί Γηθαηνχρνη ηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην ζπλεκκέλν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ζα
πξέπεη γηα ηελ Καηεγνξία Γηθαηνύρσλ Α (άλεξγνη) ην
αξγόηεξν έσο ηελ Σεηάξηε, 11 Οθησβξίνπ 2017 θαη γηα
ηελ Καηεγνξία Γηθαηνύρσλ Β (απηναπαζρνινύκελνη) ην
αξγόηεξν έσο ηελ Γεπηέξα, 11 επηεκβξίνπ 2017, λα
ππνβάινπλ
ηνλ
θάθειν
κε
ηα
απαηηνύκελα
δηθαηνινγεηηθά ηνπ Παξαξηήκαηνο IV ηεο Αλαιπηηθήο
Πξφζθιεζεο. Ο θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα ππνβιεζεί
ζηελ έδξα ηνπ εηαίξνπ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ, αλάινγα κε ηελ
πεξηθέξεηα πινπνίεζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. Γείηε
ηελ
ζρεηηθή
απφθαζε
ζηηο
ηζηνζειίδεο:
www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr

Με Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε πνπ ππέγξαςαλ ν Τπνπξγφο
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, Γηψξγνο ηαζάθεο, θαη ν
Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο, Αιέμεο Υαξίηζεο,
μεθηλά ηελ επφκελε εβδνκάδα ε ελεξγνπνίεζε ηνπ δεχηεξνπ
ελδηάκεζνπ πξνγξάκκαηνο «Δμνηθνλνκψ θαη’ Οίθνλ». Οη λένη
εζληθνί πφξνη πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν
πξφγξακκα αλέξρνληαη ζε πεξίπνπ 61 εθαη. επξψ θαη ζα
δηαζθαιίζνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε πεξηζζφηεξσλ απφ 6.000
σθεινχκελσλ. ηφρνο ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο - «γέθπξα»
είλαη ε θάιπςε επηπιένλ αηηήζεσλ απφ απηέο πνπ είραλ
ππνβιεζεί ην 2014 ζην «Δμνηθνλνκψ θαη’ Οίθνλ», αιιά δελ
κπφξεζαλ λα εμππεξεηεζνχλ ιφγσ ηεο αλεπάξθεηαο ηφηε ησλ
ζρεηηθψλ θνλδπιίσλ. Ζ απφθαζε απηή ζπκβάιιεη ζηελ
αλαζέξκαλζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν, ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο
ρψξαο γηα ηε κεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ
ξχπσλ θαη ζηε κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο γηα ρηιηάδεο
πνιίηεο, κε έκθαζε ζηα ρακειφηεξα εηζνδήκαηα.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα: www.ypeka.gr

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο Σκήκα Βηνηερληθψλ Θεκάησλ
ΒΔΘ, ηει.2310241383.

Απόθαζε πκπιεξσκαηηθνύ Πξνζσξηλνύ Καηαιόγνπ
Γπλεηηθώλ Γηθαηνύρσλ θαη Καηάινγνη όισλ ησλ
ππνινίπσλ Δπηρεηξεκαηηθώλ ρεδίσλ κε ηε βαζκνινγηθή
ηνπο
θαηάηαμε
ζηε
Γξάζε
«Δλίζρπζε
ηεο
Απηναπαζρόιεζεο
Πηπρηνύρσλ
Σξηηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο (Α΄Κύθινο)

Διιάδα θαη Γηεζλέο Πεξηβάιινλ: Η Διιεληθή Δμσηεξηθή
Πνιηηηθή από ην ηέινο ηνπ Φπρξνύ Πνιέκνπ κέρξη ζήκεξα
Σν Ηλζηηηνχην Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ δηνξγαλψλεη
ζπλέδξην κε ζέκα «Διιάδα θαη Γηεζλέο Πεξηβάιινλ: Ζ
Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή απφ ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ
Πνιέκνπ κέρξη ζήκεξα» ην νπνίν ζα δηεμαρζεί απφ ηηο 21 έσο
ηηο 23 επηεκβξίνπ 2017 ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ
Αλψλπκσλ Δηαηξηψλ θαη ΔΠΔ, Οδφο Παλεπηζηεκίνπ 16, Αζήλα
10672. Ο θάζε ελδηαθεξφκελνο έρεη ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρεη
κε κέρξη θαη δχν (2) αλαθνηλψζεηο – πξνηάζεηο. Ζ ππνβνιή
ησλ πξνηάζεσλ θαζψο θαη νη εηζεγήζεηο ζε κνξθή world ζα
πξέπεη λα απνζηαινχλ ζηελ θ. ηέιια Μειηψηε, Ηλζηηηνχην
Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ, email: stellam@sae-epe.gr.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 0030 210 3620274, θαμ:
0030 210 3626610, email: stellam@sae-epe.gr, site:
www.sae-epe.gr

Δλεκέξσζε γηα ηελ Δκπνξνπαλήγπξε Άξγνπο Οξεζηηθνύ
Ο Γήκνο Άξγνπο Οξεζηηθνχ αλαθνηλψλεη φηη, θάζε ρξφλν, ηελ
ηειεπηαία
εβδνκάδα
ηνπ
επηέκβξε
ζηνλ
Γήκν
πξαγκαηνπνηείηαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα εκπνξηθά γεγνλφηα
ηεο ρψξαο, ε Δκπνξνπαλήγπξεο Άξγνπο Οξεζηηθνχ κε ηζηνξία
ν
πνπ μεθηλά απφ ηνλ 16 αηψλα.
Γηνξγαλψλεηαη ζε κηα πεξηνρή 38 ζηξεκκάησλ κε λέεο,
ζχγρξνλεο
ηδηφθηεηεο
θαηαζθεπέο
πεξηπηέξσλ
πνπ
πξνζθέξνπλ αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο ηφζν ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο φζν θαη ζηνπο θαηαλαισηέο.
Πξφθεηηαη γηα έλαλ ζεζκφ πνπ πξνζειθχεη πεξηζζφηεξνπο απφ
300 εθζέηεο απφ νιφθιεξε ηε ρψξα θαη ρηιηάδεο επηζθέςεηο
απφ ηελ Διιάδα θαη ηηο γεηηνληθέο ρψξεο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: Σει: 2467351320, Fax:
2467351331, E-mail: info@argosorestiko.gr

Δγθύθιηνη – Απνθάζεηο ΑΑΓΔ
Απφ ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ έρνπλ
απνζηαιεί ζην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο θαη
είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ νη παξαθάησ εγθχθιηνη
– απνθάζεηο:
ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ
Σεισλεηαθέο απνθάζεηο – Γηθαίσκα αθξφαζεο
ΑΡ. ΠΡΧΣ. ΓΣΓ Α 1121586 ΔΞ 2017.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηειέθσλν: 210 6987443, fax:
210 6987459, e-mail: dtd@2001.syzefxis.gov.gr , site:
www.aade.gr θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ: www.veth.gov.gr
ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ
Απαγνξεχζεηο θαη Πεξηνξηζκνί – Γηεζλείο θπξψζεηο –
εο
Κνηλνπνίεζε Καλ. (ΔΔ) 2016/44 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18
Ηαλνπαξίνπ 2016, ζρεηηθά κε πεξηνξηζηηθά κέηξα ιφγσ ηεο
θαηάζηαζεο ζηε Ληβχε θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ
(ΔΔ) αξηζ. 204/2011.
ΑΡ. ΠΡΧΣ. ΓΣΓ Γ 1121491 ΔΞ 2017.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηειέθσλν: 210 6987443, fax:
210 6987459, e-mail: dtd@2001.syzefxis.gov.gr , site:
www.aade.gr θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ: www.veth.gov.gr

Σερλνινγίεο Πεξηνξηζκνύ ηεο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο
Ο Οξγαληζκφο Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο (ΟΒΗ) ζε ζπλεξγαζία
κε ην Δπξσπατθφ Γξαθείν Γηπισκάησλ Δπξεζηηερλίαο
(European Patent Office, EPO) δηνξγαλψλεη πλέδξην κε ζέκα
«Σερλνινγίεο Πεξηνξηζκνχ ηεο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο» πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Πέκπηε 21 θαη Παξαζθεπή 22
επηεκβξίνπ 2017, ζην μελνδνρείν Divani Caravel, αίζνπζα
ΠΔΛΛΑ-ΜΤΚΖΝΑΗ. Κχξην ζέκα ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη νη
παγθφζκηεο θαη επξσπατθέο ηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε θαη
εθαξκνγή Σερλνινγηψλ γηα ηνλ Πεξηνξηζκφ ηεο Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο (Climate Change Mitigation Technologies-CCMTs).
ην ζπλέδξην ζα ππάξρεη ηαπηφρξνλε δηεξκελεία ΔιιεληθάΑγγιηθά. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα δήισζε ζπκκεηνρήο είλαη
15.9.2017. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα
επηθνηλσλείηε: Ράληα Εαραξνπνχινπ, ηει. 210 6183541, e-mail.
rzax@obi.gr

Γηαγσληζκόο θξαζηνύ ζε πνηθηιίεο ακπέινπ αλζεθηηθέο ζε
κύθεηεο Internationale PIWI Weinpreis 2017
Σo Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην
Νηχζζειληνξθ καο ελεκέξσζε γηα δηαγσληζκφ θξαζηνχ ζηε
Γεξκαλία. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο 20-21 Οθησβξίνπ 2017, ζην
Bad Durkheim (Ρελαλία-Παιαηηλάην) ζηε Γεξκαλία, ε εηαηξεία
WINE SYSTEM AG δηνξγαλψλεη γεπζηγλσζηηθφ δηαγσληζκφ
θξαζηψλ ζε πνηθηιίεο ακπέινπ αλζεθηηθέο ζε κχθεηεο
Internationale PIWI Weinpreis. Ο δηαγσληζκφο απηφο
πξαγκαηνπνηείηαη γηα έβδνκε θνξά ζχκθσλα κε ην απφ ηελ
Δ.Δ. αλαγλσξηζκέλν ζχζηεκα PAR www.par-system.de/ , κε
ζπληνληζηή ηνλ Martin Darting. Λεηηνπξγεί ήδε ηζηνζειίδα ηνπ
δηαγσληζκνχ, http://www.piwi-internationale.de/ ζηνλ νπνίν
πξέπεη λα εγγξαθεί θαλείο ειεθηξνληθά γηα ζπκκεηνρή ζην
δηαγσληζκφ. Πξνζεζκία ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έσο 9
Οθησβξίνπ 2017. Απνζηνιή θξαζηψλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ην
αξγφηεξν κέρξη 13 Οθησβξίνπ 2017. Σν θφζηνο ζπκκεηνρήο γηα
κέιε ηεο ECOVIN PIWI International αλά θξαζί είλαη 75€. Γηα 6
θξαζηά, 395€ θαη γηα θάζε επηπιένλ θξαζί επηπιένλ 55€ (κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ). Γηα κε κέιε ησλ αλσηέξσλ
ζπλδέζκσλ ην θφζηνο ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζηα 100€ αλά
θξαζί (γηα 6 θξαζηά 525€), ελψ γηα θάζε επηπιένλ θξαζί είλαη
55€ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ). Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ην Γξαθείν ΟΔΤ
ηεο Διιάδαο ζην Νηχζζειληνξθ ηει: 0049-211-68785015-16,
θαμ: 0049-211-68785033, e-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr.

Madagascar Renewable Energy, Power Infrastructure &
Energy Efficiency Investor Conference 2017
ηηο 13 επηεκβξίνπ 2017 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ
πξσηεχνπζα ηεο Μαδαγαζθάξεο Αληαλαλαξίβν ζην μελνδνρείν
Carlton Hotel ζπλέδξην κε ζέκα “Madagascar Renewable
Energy, Power Infrastructure & Energy Efficiency Investor
Conference 2017”. Οη γιψζζεο ηνπ ζπλεδξίνπ ζα είλαη ηα
αγγιηθά θαη ηα γαιιηθά.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
e-mail:
administration@euroconventionglobal.com , ηει. +32 2 662 16
12.

ν

10 Παγθόζκην πλέδξην Δπηκειεηεξίσλ
Απφ ην World Chambers Federation (WFC) ηνπ International Chamber of Commerce (ICC) θαη ηνπ ζπλδηνξγαλσηή Sydney Business
ν
Chamber ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην 10 Παγθφζκην πλέδξην Δπηκειεηεξίσλ , πνπ ζα γίλεη απφ 19 έσο 21 επηεκβξίνπ 2017 ζην
χδλευ ηεο Απζηξαιίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην International Convention Centre Sydney. Με ζέκα «Where business connects», απηή ε
εθδήισζε έρεη σο ζηφρν λα εμεηάζεη θαη λα ζπδεηήζεη ηα ζεκεξηλά θαη πην πηεζηηθά παγθφζκηα πξνβιήκαηα, ηε βηψζηκε θαη ςεθηαθή
αλάπηπμε, ηελ πνηθηιία ησλ πξνθιήζεσλ, ηελ επηβξάδπλζε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ θ.α.
ν
Γηα λα εγγξαθείεηε ή λα κάζεηε πεξηζζφηεξα γηα ην 10 Παγθφζκην πλέδξην Δπηκειεηεξίσλ, κπνξείηε λα επηζθεθηείηε ηελ επίζεκε
ηζηνζειίδα ηεο δηνξγάλσζεο: www.worldchamberscongress.org , e-mail: iccgr@otenet.gr site: www.iccwbo.gr

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΠΓΓΜ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηα θφπηα, απέζηεηιε Γειηίν
νηθνλνκηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο επηθαηξφηεηαο γηα ηελ ΠΓΓΜ
Νν4/ 9 Απγνχζηνπ 2017.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηα θφπηα: www.agora.mfa.gr , e-mail: ecocom-skopje@mfa.gr
ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα

Γηεζλείο Δθζέζεηο
ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΤΠΟΓΟΜΧΝ
Πόιε: Κηλζάζα, Κνλγθφ
Ηκεξνκελία: 07-10 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: θαηνηθία θαη δφκεζε, δεκφζηα έξγα, ππνδνκέο
Πιεξνθνξίεο: site: www.expobetonrdc.com, e-mail: info@
expobetonrdc.com, ηει. +243 814 040 000
th

20 INTERNATIONAL AGRICULTURE AND
AGRICULTURE TECHNOLOGIES FAIR
Πόιε: Άγθπξα, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 14 – 17 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: αγξνηηθά κεραλήκαηα, άξδεπζε, ζεξκνθήπηα,
ιηπάζκαηα, εμνπιηζκνί θηελνηξνθίαο-πηελνηξνθίαο
Πιεξνθνξίεο: ηει. 2310254460, θαμ: 2310254448, e-mail:
selanik@ekonomi.gov.tr

Η

82 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
Πόιε : Θεζζαινλίθε
Ηκεξνκελία : 9-17 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Γεληθή Έθζεζε
Πιεξνθνξίεο: Σει: 2310291111, fax: 2310 284732, Site:
www.helexpo.gr
«ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ EXPO 2017»
Πφιε : Αξγνιίδα
Ζκεξνκελία : 27 επηεκβξίνπ – 1 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Γεληθή έθζεζε
Πιεξνθνξίεο: Σει:27510 67216, 63023, Fax: 27510 24595, Email:
ebear@otenet.gr
,
site:
www.arcci.gr
,
www.infopeloponnisos.gr
ε

8 ΔΜΠΟΡΟΒΙΟΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΠΙΔΡΙΑ-ΚΔΝΣΡΙΚΗ
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
Πόιε : Καηεξίλε, Διιάδα
Ηκεξνκελία : 29 επηεκβξίνπ – 4 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Γεληθή έθζεζε ,πξνψζεζεο πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ
Πιεξνθνξίεο: ηει: 23510 23211, 23510 24311, fax: 23510
25124, email: champier@otenet.gr, site: www.champier.gr,
https://www.facebook.com/PieriaChamber/
KAVALAEXPO 2017
Πόιε : Νέα Καξβάιε, Διιάδα
Ηκεξνκελία : 6 – 11 Οθησβξίνπ 2017 (Πξνζεζκία ζπκκεηνρήο
έσο 31 Απγνχζηνπ)
Δθζέκαηα : Πξνψζεζε επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ
Πιεξνθνξίεο: ηει: 2510 222212, fax: 23510 25124, site:
www.kavalaexpo.gr, www.kcci,gr
ε

33
ΔΜΠΟΡΟΒΙΟΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΔΧΡΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
Πόιε : Δθζεζηαθφ Κέληξν Κνδάλεο, Κνδάλε
Ηκεξνκελία : 07-11 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Γεληθή έθζεζε ,πξνψζεζεο πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ
Πιεξνθνξίεο: ηει. 24610 45977
NOSTOS EXPO 2017
Πόιε : Ναχπαθηνο, Διιάδα
Ηκεξνκελία : 13-16 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Δλαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο
Πιεξνθνξίεο: ηει: 26340 38116, email: info@nostosexpo.gr,
site: www.nostosexpo.gr
ε

15 ΔΜΠΟΡΟΒΙΟΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΚΑΡΓΙΣΑ 2017
Πόιε : Καξδίηζα
Ηκεξνκελία : 13-17 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Γεληθή Έθζεζε
Πιεξνθνξίεο:
Σει:
2441022301,
2431033733,
Fax:
2441022238, Κηλ: 6936644492, E-mail: info@karditsacci.gr

PACKAGING EQUIPMENT SHOW 2017
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 20 – 23 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: ζπζθεπαζίεο θαη πξψηεο χιεο, κεραλνινγηθφο
εμνπιηζκφο γηα ηξφθηκα θαη πνηά, ζήκαλζε (Labeling)
Πιεξνθνξίεο: site: http://ambalajistanbul.com/
INTERNATIONAL FOOD AND BEVERAGE, FOOD
PROCESSING, STORAGE, COOLING TECHNOLOGIES,
LOGISTICS AND STORE EQUIPMENT FAIR
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 20 – 23 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: ηξφθηκα, θαηεςπγκέλα, θξεαηηθά, θξέζθα
θξνχηα, ιαραληθά, γαιαθηνθνκηθά, βηνινγηθά, ζαιαζζηλά,
πνηά, δαραξψδε, φζπξηα, κεραλήκαηα επεμεξγαζίαο θαη
ηερλνινγίαο ηξνθίκσλ θαη απνζήθεπζε logistics
Πιεξνθνξίεο: ηει. 2310254460, θαμ: 2310254448, e-mail:
selanik@ekonomi.gov.tr , site:
http://cnrfoodistanbul.com/index.aspx?ln=2
CNR ENERGY ISTANBUL
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 21 – 24 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, πνηφηεηα
ελέξγεηαο θαη πεξηβαιινληηθή ηερλνινγία
Πιεξνθνξίεο: site: http://cnrenergyistanbul.com/
LED & LIGHTING
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 21 – 24 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: ζπζηήκαηα Led, ηερλνινγίεο θαη εθαξκνγέο ηνπ
Led θσηηζκνχ
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.ntradeshows.com/ledlighting-exhibition/
ELECTRONIST
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 21 – 24 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: δηαγλσζηηθά ζπζηήκαηα, νζφλεο,
ειεθηξνκεραληθά εμαξηήκαηα, έμππλεο θάξηεο, λαλνυιηθά,
ηξνθνδνηηθά, εκηαγσγνί, αηζζεηήξεο
Πιεξνθνξίεο: site:
https://www.tradefairdates.com/ElectronistM12249/Istanbul.html
ELEX
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 21 – 24 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Ζιεθηξνληθά, Δμαξηήκαηα Δλέξγεηαο, Πεηξέιαην,
Αέξην
Πιεξνθνξίεο: site:
http://www.expointurkey.org/exhibitions/istanbulyesilkoy/elex-2017
e-mail:
marmara@marmarafuar.com.tr

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Άγθπξα ηεο Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 14-17 επηεκβξίνπ 2017 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί
Γηεζλήο
Έθζεζε
«INTERNATIONAL
AGRICULTURE AND AGRICULTURE TECHNOLOGIES FAIR»
απφ ηε εηαηξεία “Info International Fair and Organization CO” θαη
ζηελ Σνπξθία -ANKARA- ζην Tuyap Anfa Altinpark 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, ζεξκνθήπηα, ιηπάζκαηα, εμνπιηζκνί θηελνηξνθίαοπηελνηξνθίαο . Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ππάξρεη εηδηθή
νξγάλσζε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηψλ ηεο Σνπξθίαο, ην νπνίν
δηαξθεί 3 κέξεο θαη πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν
θαζψο θαη ζπλαληήζεηο κε ηνπο παξαγσγνχο- επηρεηξεκαηίεο.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληψλ ηεο
Έθζεζεο (13-16
επηεκβξίνπ 2017) 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 (13-16 επηεκβξίνπ
2017) (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 01/09/2017 ζην θαμ:2310254448 ή ζην email:
selanik@ekonomi.gov.tr. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει.
2310254460, θαμ: 2310254448, e-mail: selanik@ekonomi.gov.tr

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 20-23 επηεκβξίνπ 2017 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Έθζεζε «INTERNATIONAL FOOD
AND BEVERAGE, FOOD PROCESSING, STORAGE, COOLING
TECHNOLOGIES, LOGISTICS AND STORE EQUIPMENT FAIR»
απφ ηε εηαηξεία “ITF Istanbul Fuarcilik A.S” θαη ζηελ Σνπξθία ISTANBUL- ζην CNR Expo Center- κε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ
ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα
ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηνπο ηνκείο: ηξφθηκα, θαηεςπγκέλα, θξεαηηθά, θξέζθα θξνχηα,
ιαραληθά, γαιαθηνθνκηθά, βηνινγηθά, ζαιαζζηλά, πνηά, δαραξψδε,
φζπξηα, κεραλήκαηα επεμεξγαζίαο θαη ηερλνινγίαο ηξνθίκσλ θαη
απνζήθεπζε logistics. Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ππάξρεη εηδηθή
νξγάλσζε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηψλ ηεο Σνπξθίαο, ην νπνίν
δηαξθεί 3 κέξεο θαη πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν
θαζψο θαη ζπλαληήζεηο κε ηνπο παξαγσγνχο- επηρεηξεκαηίεο.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληψλ ηεο
Έθζεζεο (19-22
επηεκβξίνπ 2017) 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 (19-22 επηεκβξίνπ
2017) (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 11/09/2017 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://cnrfoodistanbul.com/index.aspx?ln=2

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ ακςνύληα ηεο
Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη
φηη κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 27/09-01 Οθησβξίνπ 2017
πξφθεηηαη
λα
πξαγκαηνπνηεζεί
Γηεζλήο
Έθζεζε
«AGRICULTURE,
STOCK
BREEDING
AND
TECHNOLOGIES FAIR» απφ ηε εηαηξεία “Tuyap” θαη ζηελ
Σνπξθία -SAMSUN- ζην Tuyap Samsun Fair and Congress
Center- κε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ θνξέα
εμαγσγήο. ηελ έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ
δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο
ηνκείο: αγξνηηθά κεραλήκαηα, άξδεπζε, ζεξκνθήπηα,
ιηπάζκαηα, εμνπιηζκνί θηελνηξνθίαο-πηελνηξνθίαο .
Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ππάξρεη εηδηθή νξγάλσζε απφ
ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηψλ ηεο Σνπξθίαο, ην νπνίν δηαξθεί 3
κέξεο θαη πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν
θαζψο θαη ζπλαληήζεηο κε ηνπο παξαγσγνχοεπηρεηξεκαηίεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληψλ ηεο
Έθζεζεο (27-30 επηεκβξίνπ 2017) 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 (27-30
επηεκβξίνπ 2017) (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 15/09/2017 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://tuyap.com.tr/en/exhibitions
Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Άγθπξα ηεο Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη
φηη κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 28-30 επηεκβξίνπ 2017
πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Έθζεζε «MARKET
EQ SHOP AND MARKET EQUIPMENT FAIR» απφ ηε
εηαηξεία “MCI Fuarcilik Dis Ticaret LTD.STI” θαη ζηελ
Σνπξθία -ANKARA- ζην Congresium- κε ηελ επηρνξήγεζε
ηνπ ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε
πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο: θαηαζηήκαηα,
εκπνξηθά θέληξα, απνζήθεπζε, ςχμε, θσηηζκφ, ινγηζκηθφ,
ζηαλη, δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο θαη θνξείο παξνρήο
ππεξεζηψλ. Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ππάξρεη εηδηθή
νξγάλσζε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηψλ ηεο Σνπξθίαο, ην
νπνίν δηαξθεί 3 κέξεο θαη πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζηνλ
εθζεζηαθφ ρψξν θαζψο θαη ζπλαληήζεηο κε ηνπο
παξαγσγνχο- επηρεηξεκαηίεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ
εκεξνκεληψλ ηεο Έθζεζεο (27-30 επηεκβξίνπ 2017) 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 (27-30 επηεκβξίνπ 2017) (δηακνλή 3
λπρηψλ). 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 15/09/2017 ζην
θαμ:2310254448 ή ζην email: selanik@ekonomi.gov.tr.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 2310254460.
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21/8/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ
ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΧΝ
ΓΡΑΦΔΗΧΝ
ΠΟΛΛΑΠΛΖ
ΦΤΖ
ΣΖΛ.2313320533
22/8/2017 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΗΘΧΖΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΣΧΝ ΚΤΛΗΚΔΗΧΝ ΣΟΤ ΚΔΠΒ ΣΖΛ.269
24/8/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΡΑΦΗΚΖ
ΤΛΖ,ΔΗΓΧΝ
ΓΡΑΦΔΗΟΤ
ΚΑΗ
ΓΗΑΦΟΡΧΝ
ΣΤΠΧΝ
ΥΑΡΣΗΟΤ
ΣΖΛ.2310679141/175/172
24/8/2017 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΔΚΣΤΠΧΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΧΝ
ΣΖΛ.231320556
24/8/2017 Α' ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΟΤΜΠΗΧΝ ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ ΥΡΤΧΝ ΑΞΚΧΝ ΣΡΑΣΟΤ
ΞΖΡΑ ΜΔ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΘΖΛΗΑ ΓΗΑΜ.23 ΥΗΛ - ΓΗΑΜ.16 ΥΗΛ
ΣΖΛ.2104612534
25/8/2017 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΖΜΗΚΧΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΝΔΡΟΤ ΣΖΛ.2695360606
29/8/2017 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΖΛ.2313320533
31/8/2017 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΚΣΤΟΤ ΚΗΝΖΣΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΓΔΔΘΑ ΚΑΗ ΣΖΝ
Π.Α. ΣΖΛ.2108705013
04/9/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΣΖΛ.2310679141,175,172
06/09/2017 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ
ΔΡΓΑΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ
ΘΑΛΑΜΟΤ ΗΧΓΗΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΠΤΡΖΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΣΟΤ 421
ΓΝΔ ΣΖΛ.2310381080
06/9/2017 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΧΝ ΣΖΛ.2310679141,175,172
08/9/2017 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ
ΚΤΛΗΚΔΗΟΤ ΣΖΛ.6835
08/9/2017 ΓΗΔΘΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΧΝ
ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΣΖΛ.2313303063
11/9/2017 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΣΖΛ.2310381080
14/9/2017
ΓΗΔΘΝΖ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΖΛ.2310207475
18/9/2017 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΜΗΘΧΖ – ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ
ΣΟΤ ΚΤΛΗΚΔΗΟΤ ΣΟΤ 424 ΓΝΔ ΣΖΛ.2310381080
18/9/2017 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΤΚΔΤΧΝ
ΟΠΣΗΚΖ
ΣΟΜΟΓΡΑΦΗΑ
ΤΝΟΥΖ
ΣΖΛ.2103483161
18/9/2017 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΞΟΝΗΚΟΤ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ ΣΖΛ.2103483161
18/9/2017 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΑΝΓΖΣΗΚΟΤ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ ΣΖΛ.2103483161

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝ/ΚΖ
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ
ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΔΧ ΠΤΡΚΟΤ
ΓΖΜΟ ΝΑΠΟΛΖ - ΤΚΔΧΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝ/ΚΖ
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ
700 ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΔΡΓΟΣΑΗΟ

Γ.Ν.ΕΑΚΤΝΘΟΤ "ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ"
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝ/ΚΖ
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ
ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ - ΤΚΔΧΝ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ - ΤΚΔΧΝ
8 Μ/Π ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ "VIII ΜΠ ΖΠΔΗΡΟΤ"
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΑΥΔΠΑ
424 ΓΝΔ
Γ.Ν.Θ. Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ "ΘΖΔΑ"
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ "ΘΖΔΑ"
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ "ΘΖΔΑ"

Δπηζθεθζείηε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο www.veth.gov.gr

Σελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα πνπ πξνζθέξεη Τπεξεζίεο Ηιεθηξνληθνύ 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 Ηιεθηξνληθήο Γηθηύσζεο b2bmall ή ζην
www.b2bmall.eu, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώλεζηε θαη λα πξνκεζεύεζηε πξντόληα κειώλ ηνπ
επηκειεηεξίνπ.

