Ηαλνπάξηνο 2015

ΟΑΔΔ: Με ειεθηξνληθό ηξόπν ε ζεώξεζε ηωλ βηβιηαξίωλ
Ο ΟΑΔΔ κε αλαθνίλσζή ηνπ, ελεκεξψλεη γηα κία αθφκα θνξά
ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ, φηη δελ απαηηείηαη ε πξνζέιεπζε
ησλ άκεζα αζθαιηζκέλωλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Οξγαληζκνχ
γηα αλαλέσζε ηεο αζθαιηζηηθήο ηθαλόηεηαο, ε νπνία γίλεηαη
πιένλ κε ειεθηξνληθφ ηξφπν, εθφζνλ πιεξνχληαη νη
πξνυπνζέζεηο.
Μέρξη πέξπζη, ζην ηέινο θάζε ρξφλνπ απνζηέιινληαλ
απηνθφιιεηεο εηηθέηεο ζηνπο άκεζα αζθαιηζκέλνπο, πνπ
είραλ ηακεηαθή ελεκεξφηεηα, θαζψο θαη ζηα πξνζηαηεπφκελα
κέιε απηψλ γηα ηελ ειηθία κέρξη 18 εηψλ, γηα ηελ απφδεημε ηεο
αζθαιηζηηθήο ηνπο ηθαλόηεηαο, κέρξη ην ηέινο ηνπ επφκελνπ
έηνπο, ππελζπκίδεη ν ΟΑΔΔ.
Απφ ην ηξέρνλ έηνο, δελ ζα απνζηέιινληαη απηνθφιιεηεο
εηηθέηεο ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, γηαηί ε αλαλέσζε έγηλε
ειεθηξνληθά, νχηε απαηηείηαη ζεώξεζε ηωλ βηβιηαξίωλ
απηψλ,
ζχκθσλα
κε
ηελ
Τπ.
Απνθ
Οηθ.11810/179/Φ80353/02.06.2014, κε ηελ νπνία θαηαξγήζεθε
ε θαη΄ έηνο ζεώξεζε βηβιηαξίωλ αζζελείαο.
Πξνζέιεπζε απαηηείηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη άκεζα
αζθαιηζκέλνη, έρνπλ ελήιηθα πξνζηαηεπφκελα κέιε, νπφηε
θαη πξέπεη λα πξνζέιζνπλ νη ίδηνη ζην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα
πνπ αλήθνπλ βάζεη ηεο επαγγεικαηηθήο έδξαο, πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζησζεί φηη έρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη λα θαηαζέζνπλ ηα
αλάινγα δηθαηνινγεηηθά γηα ηα πξνζηαηεπφκελα κέιε,
επηζεκαίλεη ν Οξγαληζκόο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν: 2103729752.
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Γηνξγάλωζε εκηλαξίωλ Τγηεηλήο
θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκωλ από ην Β.Δ.Θ
Σν
Βηνηερληθφ
Δπηκειεηήξην
Θεζζαινλίθεο,
ζηελ
πξνζπάζεηά ηνπ λα ζηεξίμεη ηηο επηρεηξήζεηο – κέιε ηνπ κε
αληηθείκελν εξγαζηψλ ηελ παξαγσγή, επεμεξγαζία θαη
δηάζεζε ηξνθίκσλ θαη ζε φζνπο εκπιέθνληαη κε ηε
δηαρείξηζε ηξνθίκσλ κε νηνδήπνηε ηξφπν θαηά ην ζηάδην ηεο
δηαηξνθηθήο αιπζίδαο, δηνξγαλψλεη εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα
γηα ηηο «Βαζηθέο αξρέο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ»,
ζχκθσλα
κε
ηελ
Τπνπξγηθή
Απφθαζε
ΤΑ.14708/10.08.2007/ΦΔΚ.1616/Β/17.08.2007.
ηφρνο ησλ ζεκηλαξίσλ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο
ζηελ παξαγσγή – ζπληήξεζε θαη δηάζεζε ηξνθίκσλ κε
αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ , ζχκθσλα κε
ηνλ Καλνληζκφ 852/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004 γηα ηελ πγηεηλή ησλ
ηξνθίκσλ.
Σα ζεκηλάξηα είλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 10 σξψλ ην θαζέλα
θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ αίζνπζα ζεκηλαξίσλ ηνπ ΒΔΘ
– Αξηζηνηέινπο 27, 4νο φξνθνο.
Σν θφζηνο ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε 50 επξψ ,
πνζφ ην νπνίν πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζπγρξφλσο κε ηελ
θαηάζεζε ηεο αίηεζεο ζην Οηθνλνκηθφ ηκήκα ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηα κέιε ηνπ
ΒΔΘ είλαη ε ηακεηαθή ηαθηνπνίεζή ηνπο , φζνλ αθνξά ηελ
θαηαβνιή ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο ηνπο.
Η αίηεζε ζπκκεηνρήο βξίζθεηαη αλαξηεκέλε θαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Β.Δ.Θ www.veth.gov.gr.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζχλεζηε
ζην ηκήκα Βηνηερληθψλ Θεκάησλ ηνπ ΒΔΘ, αξκφδηνο θ.. Γ.
Γειεράηζηνο , ζην ηειέθσλν : 2310-241383 θαη ζην
e-mail : sme-industry@veth.gov.gr

Ζκεξίδα Κνηλωληθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο «Διιάδα Παληνύ»
Η Κνηλσληθή πλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε ‘Διιάδα Παληνχ’, δηνξγαλψλεη εκεξίδα γηα ηελ Κνηλωληθή Δπηρεηξεκαηηθόηεηα, πνπ ζα
γίλεη ζηηο Βξπμέιιεο ηελ Κπξηαθή 18 Ηαλνπαξίνπ 2015 θαη ψξα 11.00 κε 14.30 (ψξα πξνζέιεπζεο 10.30) ζην New Europe Studios 1,
Rue Froissart, 1040 Etterbeek Βξπμέιιεο – Βέιγην.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ηει. 211 8003248, 0032 25886870 , e-mail : f.panagiotopoulou@elladapantou.info ,
site: http://goo.gl/Vbo4jr

Έωο 30 Ηαλνπαξίνπ ε δήιωζε απαιιαγήο από ΦΠΑ
Παξάηαζε γηα κεηαβνιή ηεο επαγγεικαηηθήο
εγθαηάζηαζεο
Παξαηείλεηαη κέρξη ηηο 20 Φεβξνπαξίνπ 2015, ρσξίο θπξψζεηο,
ε δπλαηφηεηα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ παξέρνπλ
ππεξεζίεο κε δειηίν παξνρήο ππεξεζηψλ θαη θνξνινγνχληαη
ππφ πξνυπνζέζεηο σο κηζζσηνί, λα πξνβνχλ ζε ηαθηνπνίεζε
ηεο κεηαβνιήο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο εγθαηάζηαζεο.
Γειαδή λα δειψζνπλ, αλ δελ ην έρνπλ πξάμεη, ηελ θαηνηθία
ηνπο σο επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ην
δηθαίσκα λα θνξνινγνχληαη σο κηζζσηνί. Αιιηψο ζα
θνξνινγεζνχλ κε ηελ θιίκαθα ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ.
Σε δηεπθφιπλζε απηή πξνο ηνπο θνξνινγνπκέλνπο πξνβιέπεη
απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζηψλ Δζφδσλ,
Καηεξίλαο αββαΐδνπ.
Δηδηθφηεξα, κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ησλ πνιηηψλ ε Γεληθή
Γξακκαηέαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, Καηεξίλα αββαΐδνπ εμέδσζε
απφθαζε κε ηελ νπνία παξαηείλεηαη κέρξη 20 Φεβξνπαξίνπ
2015, ρσξίο θπξψζεηο, ε δπλαηφηεηα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ
πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο κε δειηίν παξνρήο ππεξεζηψλ θαη
θνξνινγνχληαη ππφ πξνυπνζέζεηο σο κηζζσηνί θαη εκπίπηνπλ
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 2 πεξ. ζη' ηνπ Κψδηθα
Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, λα πξνβνχλ ζε ηαθηνπνίεζε ηεο
κεηαβνιήο
ηεο
επαγγεικαηηθήο
ηνπο
εγθαηάζηαζεο.
Οη σο άλσ δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο
νξίδνπλ φηη ηα θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία παξέρνπλ ππεξεζίεο
κε δειηίν παξνρήο ππεξεζηψλ ζε κέρξη ηξία θπζηθά ή λνκηθά
πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο ή, εθφζνλ ππεξβαίλνπλ ηνλ
αξηζκφ απηφλ, πνζνζηφ 75% ηνπ αθαζάξηζηνπ εηζνδήκαηνο
απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πξνέξρεηαη απφ έλα (1)
απφ ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο πνπ
ιακβάλνπλ ηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο, θνξνινγνχληαη κε ηελ
θιίκαθα ησλ κηζζσηψλ ππεξεζηψλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη
δελ έρνπλ ηελ εκπνξηθή ηδηφηεηα θαη δελ δηαηεξνχλ
επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε πνπ δηαθέξεη απφ ηελ θαηνηθία
ηνπο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη κεηά ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο επαγγεικαηηθήο
ηνπο εγθαηάζηαζεο, ηα αλσηέξσ θπζηθά πξφζσπα ζα
θνξνινγνχληαη κε ηελ θιίκαθα ησλ κηζζσηψλ, εθφζνλ βεβαίσο
ηζρχνπλ νη πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν πξνυπνζέζεηο.

Δγθύθιηνη – Γηαηάμεηο
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ
ΓΔΝ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ
ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΟΓΧΝ - ΓΔΝ.Γ/ΝΗ ΣΔΛΧΝΔΙΧΝ & ΔΦΚ –
Γ/ΝΗ ΣΔΛΧΝΔΙΑΚΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ
Δθηχπσζε ηνπ πλνδεπηηθνχ Δγγξάθνπ Δμαγσγήο απφ ην
πεξηβάιινλ ηνπ ηεισλείνπ. (Α.Π.: ΓΣΓ Α 5026850 ΔΞ
2014/2014)
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο : ηειέθσλν: 210 6987435, fax:
210 6987450,
Email: d19diadi@otenet.gr

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ
ΓΔΝ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ
ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΟΓΧΝ - ΓΔΝ.Γ/ΝΗ ΣΔΛΧΝΔΙΧΝ & ΔΦΚ –
Γ/ΝΗ
ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΧΝ
ΘΔΜΑΣΧΝ
ΚΑΙ
ΣΔΛ/ΚΧΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΘΔΣΧΣΧΝ
Ιζνηηκίεο ζε εζληθά λνκίζκαηα ησλ πνζψλ πνπ είλαη
εθθξαζκέλα ζε EURO ζηα Παλεπξσκεζνγεηαθά Πξσηφθνιια
θαηαγσγήο, θαζψο θαη ζηα Πξσηφθνιια θαηαγσγήο ησλ
Πξνηηκεζηαθψλ πκθσληψλ ηεο Δ.Δ. κε ηηο ρψξεο ησλ Γπηηθψλ
Βαιθαλίσλ. (Α.Π.: ΓΓΣΟΚ Β 5027401 ΔΞ 2014/2014)
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο : ηειέθσλν: 210 6987493, fax:
210 6987489,
Email: d17-c@2001.syzefxis.gov.gr

Νέν πεξηζψξην κέρξη ηηο 30 Ιαλνπαξίνπ έρνπλ κηθξέο
επηρεηξήζεηο θαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο κε ηδίξν έσο
10.000 επξψ γηα λα ππνβάινπλ ζηελ εθνξία δήισζε
πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγνχλ απφ ην θαζεζηψο ΦΠΑ. Η
πξνζεζκία έιεγε θαλνληθά ζηηο 12.01.2015, αιιά κεηά ηα
αηηήκαηα ησλ ινγηζηψλ θαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ
θνξνινγνπκέλσλ, ε Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ
Καηεξίλα αββαΐδνπ ππέγξαςε απφθαζε κε ηελ νπνία
«παξαηείλεηαη κέρξη ηηο 30 Ιαλνπαξίνπ 2015, ρσξίο ηελ
επηβνιή πξνζηίκσλ ή άιισλ θπξψζεσλ, ε πξνζεζκία
ππνβνιήο δειψζεσλ κεηαβνιψλ, νη νπνίεο ππνβάιινληαη
εληφο δεθαεκέξνπ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήοθνξνινγηθήο πεξηφδνπ 2015».Οη δειψζεηο κεηάηαμεο
ππνθείκελνπ ζην ΦΠΑ απφ ην θαλνληθφ θαζεζηψο ζην
απαιιαζζφκελν ζα ππνβάιινληαη ζην ηκήκα Μεηξψνπ ησλ
ΓΟΤ ρσξίο λα δηελεξγείηαη έιεγρνο θαηά ην ζηάδην ηεο
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. Οπνηνζδήπνηε έιεγρνο ζα έπεηαη ηεο
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. Όζνη εληαρζνχλ ζην απαιιαζζφκελν
θαζεζηψο ΦΠΑ ζα εθδίδνπλ απνδείμεηο κε ηελ έλδεημε
«ρσξίο ΦΠΑ - απαιιαγή κηθξψλ επηρεηξήζεσλ». Η
πξναηξεηηθή απαιιαγή απφ ηνλ ΦΠΑ αθνξά πεξίπνπ
450.000 επηρεηξήζεηο θαη ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο πνπ
είραλ ην 2014 εηήζην ηδίξν έσο 10.000 επξψ. Απαιιαγή απφ
ην ΦΠΑ κεηαθξάδεηαη ζε ζαθή κείσζε ηνπ θφζηνπο
εμππεξέηεζεο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηηο
κηθξέο επηρεηξήζεηο, ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη
φζνπο ακείβνληαη κε «κπινθάθη», αιιά θαη ζε απψιεηα
επηζηξνθψλ ΦΠΑ γηα ηελ πιεηνλφηεηα, αλ επηιέμνπλ λα
κπνπλ ζην λέν ζχζηεκα .Όινη απηνί κέρξη ηψξα έπξεπε λα
ππνβάινπλ αλά ηξίκελν πεξηνδηθέο δειψζεηο ΦΠΑ,
ππνρξέσζε ε νπνία γηα ελλέα ζηνπο δέθα απαηηεί ινγηζηή
θαη πξνθαιεί δηνηθεηηθφ θφζηνο, ηφζν γηα ηνπο
θνξνινγνχκελνπο φζν θαη γηα ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε. Όζνη
επηιέμνπλ λα εληαρζνχλ ζην λέν ζχζηεκα, ζα κπνξνχλ λα
παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ή λα πσινχλ ηα αγαζά ηνπο
ρσξίο ΦΠΑ. Σελ ίδηα ψξα, φκσο, νη επηηεδεπκαηίεο πνπ ζα
εληαρζνχλ ζην λέν απηφ γεληθεπκέλν θαζεζηψο απαιιαγήο
απφ ηνλ ΦΠΑ δελ δηθαηνχληαη πιένλ θακία έθπησζε ηνπ
ΦΠΑ πνπ πιεξψλνπλ γηα ηηο δαπάλεο ηνπο θαη σο εθ ηνχηνπ
ράλνπλ ην δηθαίσκα λα εηζπξάμνπλ επηζηξνθή ΦΠΑ ζηελ
πεξίπησζε πνπ ηα έμνδά ηνπο είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα
έζνδά ηνπο. Απφ ην κέηξν εμαηξνχληαη νη αγξφηεο, φζνη
πσινχλ θαηλνχξγηα κεηαθνξηθά κέζα, αιιά θαη φζνη
ππφρξενη ζε ΦΠΑ δελ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα. Η
ππαγσγή ζην λέν ζχζηεκα είλαη πξναηξεηηθή. Αλ θάπνηνο
θξίλεη φηη ηνλ ζπκθέξεη λα ρξεψλεη ΦΠΑ θαη λα ππνβάιεη αλά
ηξίκελν πεξηνδηθέο δειψζεηο, κπνξεί λα παξακείλεη ζην
θαλνληθφ θαζεζηψο. Αλ φκσο επηιέμεη ην απαιιαζζφκελν
θαζεζηψο, ζα πξέπεη λα παξακείλεη ζε απηφ ηνπιάρηζηνλ
δχν ρξφληα. ηελ πεξίπησζε φπνπ ζηε δηάξθεηα κηαο ρξήζεο
ηα αθαζάξηζηα έζνδα μεπεξάζνπλ ην φξην ησλ 10.000 επξψ,
απηνκάησο ζηελ επφκελε ρξήζε ν θνξνινγνχκελνο ζα
επαλεληαρζεί ζην θαλνληθφ ζχζηεκα ΦΠΑ. Σε δπλαηφηεηα
απαιιαγήο απφ ηνλ ΦΠΑ ηελ έρνπλ, εμάιινπ, θαη νη
εξγαδφκελνη πνπ ακείβνληαη κε «κπινθάθη», εθφζνλ νη
αθαζάξηζηεο ακνηβέο ηνπο (ρσξίο ηνλ ΦΠΑ) δελ
ππεξέβεζαλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2014, ηηο 10.000 επξψ.

ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΣΖ ΜΑΤΡΗΣΑΝΗΑ
Η GLOBAL – GREEK AGENCY καο ελεκεξψλεη κέζσ ηνπ
δηθηχνπ ηεο γηα ηηο εκπνξηθέο δπλαηφηεηεο εμαγσγψλ θαη
εηζαγσγψλ κε ηελ Μαπξηηαλία.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει. 00306933348800, email:
g11_grwotenet.gr,
site: www.grwglobal.com/greecespotlight.htm

Δπηρεηξεκαηηθά λέα
Επιτειρηματική αποστολή στην Ιταλία
ΛΟΒΔΝΗΑ
Σν Διιελν – Ιηαιηθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, ζηα
πιαίζηα ηεο Γηεζλνχο Δθζέζεσο LEGNO E EDILIZIA 19 – 22
Φεβξνπαξίνπ 2015 ζα πξαγκαηνπνηήζεη ζηε Βεξφλα ηεο
Ιηαιίαο επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή .
Οη ηνκείο πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ είλαη: μχιν,
δφκεζε θ.α.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηθνηλσλνχλ κε ηελ θ. Μπέηηπ Μαθξή ζην ηει. 2310
947744, 2310947844, θαμ 2310 951542, e-mail :
betty@italchamber.gr

Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Ληνπκπιηάλα,
απέζηεηιε
ελεκεξσηηθφ γηα ηηο Οηθνλνκηθέο – Μαθξννηθνλνκηθέο Δμειίμεηο
- Δμσηεξηθφ Δκπφξην ινβελίαο Ιαλ – Οθη. 2014 – Γηκεξέο
Δκπφξην Διιάδαο –ινβελίαο Ιαλ. - επη. 2014..
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηε Ληνπκπιηάλα ( www.agora.mfa.gr/si108 ) ,
email: grecom.slovenia@siol.net ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr .
ΠΟΛΩΝΗΑ

Επιτειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τοσρκίας
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία
κε ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή
απνζηνιή ζηα πιαίζηα ηεο εθζέζεσο EURASIA BOAT
SHOW ζηηο 14 έσο 22 Φεβξνπαξίνπ 2015, ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηεο «CNR».
Οη ηνκείο πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ είλαη:
ζαιάζζηα ζθάθε, εμνπιηζκφο θαη αμεζνπάξ.

Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Βαξζνβία, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ
ζεκείσκα γηα ηηο εμειίμεηο ζηνλ πνισληθφ αγξνηηθφ ηνκέα.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηε Βαξζνβία ( www.agora.mfa.gr/pl101 ), email: ecocomwarsaw@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr .
ΡΟΤΜΑΝΗΑ

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 211 7000264-7,
θαμ: 2117409283, e-mail : info@etee.gr , fairs@etee.gr

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
FASHION EXPO
Πφιε : Intercondinental, Αζήλα
Ηκεξνκελία : 31 Ιαλνπαξίνπ - 2 Φεβξνπαξίνπ 2015
Δθζέκαηα : Έθζεζε Μφδαο
Πιεξνθνξίεο: FASHION EXPO ηει. 210 8623220
e-mail:ekthesi@otenet.gr, site: www.fashionexpo.gr

Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Βνπθνπξέζηη, απέζηεηιε Πξαθηηθφ
Οδεγφ θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα επηρεηξεκαηίεο ζηελ
Ρνπκαλία.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζην Βνπθνπξέζηη (www.agora.mfa.gr/ro104 ),
email: ecocom-bucharest@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Δθζέζεηο ζηνλ Κόζκν
DREAMCARS
Πόιε : Βξπμέιιεο, Βέιγην
Ζκεξνκελία: 23 – 25 Ιαλνπαξίνπ 2015
Δθζέκαηα: νρήκαηα
Πιεξνθνξίεο: ηει. +3227786400, fax: 3227628171 site:
www.autosalon.be
Expo for PUBLIC SPACE
Πόιε : Βξπμέιιεο, Βέιγην
Ζκεξνκελία: 4 – 5 Φεβξνπαξίνπ 2015
Δθζέκαηα: ζρεδηαζκφο, εμέιημε θαη ζπληήξεζε ηνπ δεκφζηνπ
ρψξνπ
Πιεξνθνξίεο: ηει. +32(0)2 709 29 18, fax: +32(0)2
709.22.22 , site: www.openbareruimte.be
Brussels Holiday Show
Πόιε : Βξπμέιιεο, Βέιγην
Ζκεξνκελία: 5 – 9 Φεβξνπαξίνπ 2015
Δθζέκαηα: ηνπξηζκφο, ηαμίδηα θαη δηαθνπέο
Πιεξνθνξίεο: ηει. +32(0)2 474 84 24, fax: +32(0)2 474 84
39, site: www.salondesvacances.eu
Salon du Chocolat
Πόιε : Βξπμέιιεο, Βέιγην
Ζκεξνκελία: 6 – 8 Φεβξνπαξίνπ 2015
Δθζέκαηα: ζνθνιάηα
Πιεξνθνξίεο: ηει. +331 45032126, fax: +33145034004, site:
www.salon-du-chocolat.com
th
7 Innovation Gallery at CLIMATIZACION 2015
Πόιε : Μαδξίηε , Ιζπαλία
Ζκεξνκελία: 24- 27 Φεβξνπαξίνπ 2015
Δθζέκαηα: θιηκαηηζκφο, αεξηζκφο, ςχμε
Πιεξνθνξίεο: www.ifema.es

ΣΕΔΝΣΑ
Σo Γεληθφ Πξνμελείν ηεο Διιάδαο ζηε Σδέληα απέζηεηιε
ελεκεξσηηθφ δειηίν κε πξνθεξχμεηο δηεζλψλ κεηνδνηηθψλ
δηαγσληζκψλ γηα θαηαζθεπή νδηθψλ αξηεξηψλ, γεθπξψλ θαη
ηνχλει πνπ αθνξνχλ:


Οινθιήξσζε ησλ ζηαζκψλ Qasim Makkah φζνλ αθνξά
ηελ ππνδνκή, ηηο άκεζεο ππεξεζίεο νδηθήο θπθινθνξίαο
θαη ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο. ( Part in Makkah Region).
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 19/3/2015



Οινθιήξσζε ησλ ζηαζκψλ Qasim Makkah φζνλ αθνξά
ηελ ππνδνκή, ηηο άκεζεο ππεξεζίεο νδηθήο θπθινθνξίαο
θαη ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο.( Part in Qasim Region).
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 12/3/2015



Οινθιήξσζε ησλ παξάθηησλ ππεξεζηψλ νδηθήο
θπθινθνξίαο ηνπ Jeddah Jazan φζνλ αθνξά ηελ
ππνδνκή, ηηο άκεζεο ππεξεζίεο νδηθήο θπθινθνξίαο θαη
ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο ( Jazan Region). Πξνζεζκία γηα
ππνβνιή πξνζθνξψλ: 20/4/2015

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε
κε ην Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηε Σδέληα
ηει.:
00966
126690824,
ζηελ
ηζηνζειίδα
www.agora.mfa.gr/sa106
θαη ζην email: ecocomjeddah@mfa.gr

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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23/1/2015 ΑΝΟΙΥΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΑΡΙΘ.ΓΙΑΚ: Φ393/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΤΚΔΤΧΝ
ΜΔΣΑΓΓΙΗ
ΑΙΜΑΣΟ
ΑΦΑΙΜΑΞΟΜΔΣΑΓΓΙΗ. ΣΗΛ: 213-2088750
23/1/2015 ΑΡΙΘ.ΓΙΑΚ Φ397/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑΣΡΟΦΙΜΧΝ,
ΠΟΣΧΝ, ΚΑΠΝΟΤ ΚΑΙ ΤΝΑΦΗ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΗΛ: 213-2088750
29/1/2015
ΑΡΙΘ.ΓΙΑΚ.
113/2014
ΠΡΟΥΔΙΡΟ
ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ
ΓΙΑ
ΣΗΝ
ΤΝΣΗΡΗΗ
ΣΧΝ
ΤΣΗΜΑΣΧΝ
ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΟΙ ΤΓΡΑΤΛΙΚΔ ΓΟΚΙΜΔ ΣΧΝ
ΠΤΡΟΒΔΣΗΡΧΝ. ΣΗΛ : 2310381080
30/1/2015
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΔΡΔΤΝΗΗ ΤΝΔΡΓΔΙΟΤ
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗΛ: 2313-330807
30/1/2015 ΔΡΙΘ.ΓΙΑΚ Φ394/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. ΣΗΛ: 213-2088750
30/1/2015 ΑΡΙΘ.ΓΙΑΚ. Φ.395/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΑΛΧΙΜΟΤ
ΤΛΙΚΟΤΔΡΓΑΣΗΡΙΧΝ. ΣΗΛ: 213-2088750
2/2 – 10/2/2015 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΔΣΙΑΣΟΡΙΟΤ ΣΟΤ 251 ΓΝΑ,
ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΣΗ Μ.ΓΔΑΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΠΔΓΟΤ ΟΤΣΟΤ.
ΣΗΛ : 2108705015
3/2/2015
ΑΝΟΙΥΣΟ
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ
ΓΙΑ
ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΤΛΟΚΟΤ. ΣΗΛ : 210-4015451
9/2 – 18/2/2015 ΑΝΟΙΥΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ ΣΤΠΟΤ RS92 SGP Ή ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤ
ΣΤΠΟΤ. ΣΗΛ: 210-8705015
9/2/2015 ΑΡΙΘ.ΓΙΑΚ. Φ.4/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΠΛΤΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΟΤ ΙΜΑΣΙΜΟΤ.
ΣΗΛ:
213-2088750
10/2/2015 ΑΡΙΘ.ΓΙΑΚ. Φ.371/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ
« ΜΟΥΔΤΜΑΣΑ ΠΛΑΣΙΚΑ» ΣΗΛ: 213-2088750
10/2/2015 ΑΡΙΘ. ΓΙΑΚ. 31/14 ΑΝΟΙΥΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΜΔ ΚΟΠΟ ΣΗ
ΤΝΑΦΗ ΤΜΦΧΝΙΑ ΠΛΑΙΙΟ 4ΔΣΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ( ΤΛΙΚΑ ΑΓΓΔΙΟΠΛΑΣΙΚΗ).
ΣΗΛ : 210- 3483163
11/2/2015 ΑΡΙΘ.ΓΙΑΚ 32/14 ΑΝΟΙΥΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΜΔ ΚΟΠΟ ΣΗ
ΤΝΑΦΗ ΤΜΦΧΝΙΑ ΠΛΑΙΙΟ 4ΔΣΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ( ΑΝΑΛΧΙΜΑ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΑ
ΤΛΙΚΑ). ΣΗΛ : 210- 3483163

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ»
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ»
424 ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ»
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ»
ΠΟΛΔΜΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟ
ΓΗΜΧΝ ΑΘΗΝΑ- ΠΔΙΡΑΙΑ
ΠΟΛΔΜΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ»
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ»
ΑΝΧΣΑΣΗ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΡΑΣΟΤ «ΘΗΔΑ»

ΑΝΧΣΑΣΗ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΡΑΣΟΤ «ΘΗΔΑ»

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.

