Ινύιηνο 2016

Έηνο 15ν

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
ε
πκκεηνρή Β.Δ.Θ. ζηελ 81 Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο
Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο ζα ζπκκεηέρεη ζηελ
ε
81 Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί
απφ 10 έωο 18 επηεκβξίνπ 2016, δηνξγαλψλνληαο νκαδηθή
ζπκκεηνρή γηα ηηο επηρεηξήζεηο-κέιε ηνπ. Οη επηρεηξήζεηο-κέιε
ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο πνπ ζα
ζπκκεηέρνπλ, ζα βξίζθνληαη ζην πεξίπηεξν 13 κε ηδηαίηεξν
stand θαη ζα ηχρνπλ:
1.Σεο εμαηξεηηθήο εθπηωηηθήο ηηκήο 80€/κ2 πιένλ ΦΠΑ, αληί
γηα 129€/κ2 πιένλ ΦΠΑ, ηηκή ηηκνθαηαιφγνπ ζε stand κε ην
βαζηθφ εμνπιηζκφ, αιιά θαη ηεο επηδόηεζεο ηνπ 50% ελόο
stand έωο 12 ηεηξαγωληθώλ κέηξωλ [πνπ ζα δηαζέηεη ην
βαζηθφ εμνπιηζκφ] απφ ην Δπηκειεηήξην,
Ή 2.Σεο εμαηξεηηθήο εθπηωηηθήο ηηκήο 63€/κ2 πιένλ ΦΠΑ,
αληί 110€/κ2 πιένλ ΦΠΑ, ηηκή ηηκνθαηαιφγνπ ζε stand ρσξίο
εμνπιηζκφ, αιιά θαη ηεο επηδόηεζεο ηνπ 50% stand έωο 16
ηεηξαγωληθώλ κέηξωλ (ίρλνπο εδάθνπο, ρσξίο εμνπιηζκφ)
απφ ην Δπηκειεηήξην. ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δηαζέηνπλ ηα πξντφληα ηνπο πξνο
πψιεζε ζην ρψξν ηεο έθζεζεο κε ηελ πξνυπφζεζε λα
ηεξήζνπλ φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ λφκν θαη ηνλ
εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηεο ΓΔΘ πξνυπνζέζεηο.
Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο
Πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ
εηαηξηψλ πνπ ζα είλαη εθζέηεο ζην ΠΔΡΙΠΣΔΡΟ ηνπ Β.Δ.Θ.,
ζηελ νπνία ζα ηεξεζεί απζηεξά ε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο,
είλαη:
 ε επηρείξεζε λα είλαη κέινο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ
 λα έρεη εμνθιεζεί ε ζπλδξνκή ηνπ έηνπο 2016
 λα ζπκπιεξσζεί ε δήισζε ζπκκεηνρήο ζην Β.Δ.Θ.
 λα γίλεη θαηάζεζε ζε ινγαξηαζκφ ηεο ΓΔΘ-HELEXPO
A.E. ηνπ ππφινηπνπ πνζνχ [πέξαλ ηεο επηδφηεζεο]
πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ
 λα απνζηαιεί αληίγξαθν ηνπ θαηαζεηεξίνπ ηνπ πνζνχ
ζπκκεηνρήο ζην Β.Δ.Θ. [ην νπνίν ζα απνηειεί
απνδεηθηηθό πξνηεξαηόηεηαο ζπκκεηνρήο]
 λα απνζηαιεί ζπκπιεξσκέλν ζηε ΓΔΘ-HELEXPO ην
έληππν εθζεκάησλ, γηα ηε ζσζηή εγγξαθή ηεο
επηρείξεζεο ζηνλ ειεθηξνληθφ θαηάινγν ηεο Έθζεζεο.
εκεηψλνπκε φηη ην ΒΔΘ ζα επηδνηήζεη ηηο πξώηεο ζαξάληα
(40) επηρεηξήζεηο-κέιε ηνπ πνπ ζα δειώζνπλ ζπκκεηνρή.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
παξαθαινχληαη
νη
ελδηαθεξφκελνη λα επηθνηλσλνχλ κε ην Γξαθείν Γεκνζίσλ
ρέζεσλ ηνπ Β.Δ.Θ., ηειέθσλν επηθνηλσλίαο 2310 271708,
email: public@veth.gov.gr. Γειψζεηο ζπκκεηνρήο ζα γίλνληαη
δεθηέο κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή, 29 Ινπιίνπ 2016.
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Γξάζεηο κε ζθνπό ηε ράξαμε
ζηξαηεγηθήο ηωλ ειιεληθώλ εμαγωγηθώλ επηρεηξήζεωλ
Σν Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ζην πιαίζην ησλ δξάζεσλ
ζηήξημεο ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ
επεμεξγάζηεθε ζηνηρεία απφ δηεζλείο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη
παξνπζηάδεη αλάιπζε ηεο δνκήο ηνπ εηζαγσγηθνχ εκπνξίνπ
15 ρσξψλ αλά θιάδν. ηελ πξψηε θάζε αλάξηεζεο
(http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESO
URCE&cresrc=1430&cnode=115) ηέηνησλ πηλάθσλ κε ηα
δηαζέζηκα ζηνηρεία ηνπ 2014, σο θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ησλ
ρσξψλ, ειήθζεζαλ ππφςε νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
αλαπηχζζεη ην ΤΠΔΞ εληφο ηνπ 2016 (φπσο π.ρ. νη
επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο πνπ έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί
ή έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζ απηέο ηηο
ρψξεο, ε νξγάλσζε ησλ Μεηθηψλ Γηππνπξγηθψλ Δπηηξφπσλ
θ.ιπ.) Σν αξρείν απηφ ζα εκπινπηίδεηαη δηαξθψο κε ζηνηρεία
εηζαγσγψλ θαη άιισλ θξαηψλ. Η ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ
έγηλε κε βάζε ηελ ηππνπνηεκέλε ηαμηλφκεζε ηνπ Γηεζλνχο
εκπνξίνπ (ΣΣΓΔ)- Standard International Trade Classification
(SITC), πξνήιζε απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο Comtrade
Database.Ο πίλαθαο απνηειείηαη απφ δχν ζηήιεο. ηελ
πξψηε ζηήιε παξνπζηάδνληαη νη εηζαγσγέο απφ φιν ηνλ
θφζκν ηεο θάζε ρψξαο, θαηά θζίλνληα αξηζκφ αμίαο Ο η εθαηφ
(100) πξψηεο θαηεγνξίεο εηζαγφκελσλ πξντφλησλ, είλαη
ρσξηζκέλεο αλά 25 κε δηαθνξεηηθά ρξψκαηα θαη δείρλνπλ ηε
δήηεζε πνπ ππάξρεη ζηελ εθάζηνηε ρψξα. Σα πξντφληα απφ
ηηο εθαηφ
(100) πξψηεο θαηεγνξίεο πνπ δελ είλαη
ρξσκαηηζκέλα, θαλεξψλνπλ ηελ απνπζία ηνπο απφ ηε
δεχηεξε ζηήιε ησλ ειιεληθψλ εμαγψγηκσλ πξντφλησλ. ηε
δεχηεξε ζηήιε, παξνπζηάδνληαη νη εμαγσγέο ηεο Διιάδαο
πξνο ηελ ρψξα δηαπίζηεπζεο, εμίζνπ θαηά θζίλνληα αξηζκφ
αμίαο. ’ απηή ηε ζηήιε θαίλεηαη ε ζέζε ησλ ειιεληθψλ
εμαγψγηκσλ πξντφλησλ, πνπ εηζάγεη ε εθάζηνηε ρψξα απφ
φινλ ηνλ θφζκν, εμάγεη ε Διιάδα πξνο απηήλ.Απφ ηελ
αλάιπζε ηνπ εκπνξίνπ θάζε ρψξαο μερσξηζηά, θαίλεηαη
πνηεο είλαη νη θαηεγνξίεο πξντφλησλ ή πνηα είλαη ηα πξντφληα
εθείλα, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ έληνλν εηζαγσγηθφ
ελδηαθέξσλ γηα ηε ρψξα εηζαγσγήο ή έληνλν ελδηαθέξνλ γηα
θάζε εμαγσγέα. Γεδνκέλεο ηεο πςειήο δήηεζεο ζε θάπνηα
απφ ηα πξντφληα ζηηο ρψξεο εηζαγσγήο, ζεσξείηαη εχινγν
φηη ε ράξαμε κηαο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο Διιήλσλ
Δμαγσγέσλ ππέξ απηψλ ησλ πξντφλησλ (δηαθφξσλ
πνηθηιηψλ θαη πνηνηήησλ) έρεη πνιιέο πηζαλφηεηεο λα
πξνζδψζεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ππέξ ηνπ εμαγσγέα.
ηφρνο ηεο αλάιπζεο θαη παξνπζίαζεο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ
είλαη ε ελεκέξσζε ησλ Διιήλσλ εμαγσγέσλ θαη ε
επηβνήζεζή ηνπο αλαθνξηθά κε ηε ράξαμε εμαγσγηθήο ηνπο
πνιηηηθήο αλά ρψξα/ πξντφλ.

Σν Δγρεηξίδην Σνπ Μηθξνύ Καη Μεζαίνπ Δπηρεηξεκαηία
Σν ελ ιφγσ εγρεηξίδην πξνζθέξεηαη σο πξαθηηθφο νδεγφο θαη ρξήζηκν βνήζεκα γηα ηνλ ηδηνθηήηε- δηεπζπληή ηεο κηθξνκεζαίαο
επηρείξεζεο. Σν βηβιίν ζπλνδεχεηαη απφ ςεθηαθφ δίζθν (CD Rom) κε θχιια εξγαζίαο (Excel) πνπ δηεπθνιχλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ
επεμεξγαζία ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ (396 ζειίδεο). Σηκή αγνξάο 25,00 € (+ έμνδα απνζηνιήο).
Γηα επηπιένλ πιεξνθνξίεο: ηει:2106541997, θηλ: 6932917087 , email: nskoulas@nsa.gr , info@nsa.gr , site: www.nsa.gr.

πλεηζθνξά ηε ηέγε ύξωλ Διιάδνο
Σν Αξαβν-Διιεληθφ Δπηκειεηήξην είλαη ζηελ επράξηζηε ζέζε λα
ζαο αλαθνηλψζεη φηη ν λένο πξφεδξνο ηε ΣΔΓΗ ΤΡΩΝ
ΔΛΛΑΓΟ, εμειέγε ν θ. Abdul Azim Weiss, κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο θαη C.E.O ηεο εηαηξείαο WEISS
HELLAS-INTERNA S.A., κηαο επηρείξεζεο πνπ είλαη απφ ηα
παιαηφηεξα κέιε ηνπ Α.Δ.Δ. Η ηέγε ηδξχζεθε ζχκθσλα κε ηελ
ειιεληθή λνκνζεζία, κε ζθνπφ λα βνεζήζεη θαη λα αλαθνπθίζεη
ηνπο χξηνπο πξφζθπγεο ζηελ Διιάδα.Σν Δπηκειεηήξην καο ζηελ
πξνζπάζεηα ηνπ λα ζπκπαξαζηαζεί θαη λα ππνζηεξίμεη ην
θνηλσληθφ έξγν πνπ επηηειείηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ
εζεινληηθά πξνζθέξνπλ εξγαζία, ζαο απεπζχλεη ηελ πξφζθιεζε
απηή
κε ζεξκή παξάθιεζε λα ζπλεηζθέξεηε ζην κέηξν
δπλαηνηήησλ ζαο ζηα είδε πξψηεο αλάγθεο γηα ηελ ΣΔΓΗ ΤΡΩΝ
ΔΛΛΑΓΟ σο αθνινχζσο: Παηδηθά θαξφηζηα, θνλζεξβνπνηεκέλα ή
καθξάο δηάξθεηαο ηξφθηκα, παηδηθφ γάια & πάζεο θχζεσο
κσξνπδηαθά (θπξίσο είδε πγηεηλήο γηα κσξά φπσο, πάλεο
δηαθφξσλ θηιψλ, θξέκεο γηα επαίζζεηε πεξηνρή κσξψλ,
κσξνκάληεια θιπ.) είδε πγηεηλήο γηα γπλαίθεο θαη θάξκαθα (θπξίσο
αληηβηνηηθά γηα παηδηά & ελήιηθεο, αληηθιεγκνλψδε, αληηζηακηληθά,
παπζίπνλα θαη fenistil γηα ηζηκπήκαηα απφ έληνκα).
Γηα επηπιένλ πιεξνθνξίεο: ηει:2106711210, θηλ: 6974033380 ,
email: chamber@arabgreekchamber.gr.

ΓΔΗ Έθπηωζε 15% ζε Όινπο ηνπο
Δπαγγεικαηηθνύο Πειάηεο Υακειήο θαη Μέζεο
Σάζεο
Η ρνξήγεζε έθπησζεο 15% ζε φινπο ηνπο
επαγγεικαηηθνχο πειάηεο κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο, έρεη
σο ζηφρν ηελ ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ
ελίζρπζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ
ζηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηνλ ηνκέα
ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο απαζρφιεζεο.
Όινη αλεμαηξέησο νη επαγγεικαηηθνί πειάηεο, ζα
ιακβάλνπλ ππφ κνξθή επηζηξνθήο ζηνλ επφκελν
ινγαξηαζκφ ηνπο , ην 15% ηεο αμίαο ηεο ρξέσζεο
πξνκήζεηαο ηνπ πξνεγνχκελνπ ινγαξηαζκνχ πνπ έρεη
ήδε εμνθιεζεί. Μφλε πξνυπφζεζε γηα ηελ ρνξήγεζε
ηεο έθπησζεο απνηειεί ε εκπξφζεζκε εμφθιεζε ησλ
ηξερφλησλ
ινγαξηαζκψλ
θαη
ε
ηήξεζε
ησλ
δηαθαλνληζκψλ πνπ έρνπλ ζπλαθζεί ή ζα ζπλαθζνχλ κε
ην ηζρχνλ, ή έρνπλ ζπλαθζεί κε ην πξνεγνχκελν
πξφγξακκα. Η Δπηρείξεζε πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζε
φινπο ηνπ επαγγεικαηηθνχο πειάηεο ηεο λα ξπζκίζνπλ
ηηο νθεηιέο ηνπο ζε 36 κεληαίεο δφζεηο, ρσξίο θακία
πξνθαηαβνιή κέρξη θαη 31/07/2016. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: ηει.: 2103642119, θαμ: 2103644989, site:
www.dei.gr.

Παθέην Γηαθνπώλ Hellenic Seaways
To Δπηκειεηήξην ηεο άκνπ ζηα πιαίζηα ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ
ελίζρπζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ζηε άκν αλέιαβε ηελ
πξσηνβνπιία ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αληηπεξηθέξεηα ηεο άκνπ γηα
ηελ δεκηνπξγία ελφο εθπησηηθνχ παθέηνπ δηαθνπψλ γηα ηε άκν. Σν
παθέην πξνζθέξεη ζηα κέιε ησλ Δπηκειεηεξίσλ ηεο Διιάδαο πνπ
πξφθεηηαη λα επηζθεθηνχλ ην λεζί θαη ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηηο
δηαθνπέο ηηο ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο ( μελνδνρεία,
ελνηθηαδφκελα δσκάηηα, εζηηαηφξηα, ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ θηι)
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην «Παθέην Γηαθνπψλ Hellenic Seaways» ηελ
δπλαηφηεηα έθπησζεο 30% επί ησλ λαχισλ αηφκσλ θαη
απηνθηλήησλ κε ηα πινία ηεο Hellenic Seaways απφ φια ηα ιηκάληα
ηεο Διιάδνο είηε απ’ επζείαο γηα άκν είηε ελδηάκεζνπ ζηαζκνχ κε
ηειηθφ
πξννξηζκφ
ηελ
άκν.
ηελ
δηεχζπλζε
http://samoscci.filoxeno.com/el ζα κπνξνχλ ηα κέιε ζαο λα
ελεκεξψλνληαη γηα ηηο ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο θαη γηα ηηο
εθπηψζεηο πνπ πξνζθέξνπλ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει:
2273087970, θαμ: 2273022784 , email: samcci@otenet.gr.
Νέν Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζην Δ.Μ.Π
ην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, ζηελ ζρνιή Πνιηηηθψλ
Μεραληθψλ, ζα ιεηηνπξγήζεη γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα απφ ην
Αθαδεκατθφ έηνο 2016-2017 (επη. 2016) ην πξψην κεηαπηπρηαθφ
Πξφγξακκα κε αληηθείκελν «Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε Ληκέλσλ/Port
Management». Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει:2107722367,
θαμ:2107722368 ,email: lhw@central.ntua.gr ,site:http://www.ntua.gr
Ηιεθηξνληθό θαηάζηεκα AGORA πνπ εηνηκάδεη ε eCARGO
ζηελ Κίλα
Ο εθπξφζσπνο Διιάδαο ηεο eCARGO Enterprise Limited
αλαθνηλψλεη ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα AGORA πνπ εηνηκάδεη ε
eCARGO ζηελ Κίλα, κεηά ηηο ηειεπηαίεο αλαθνηλψζεηο ηεο
Κπβέξλεζεο ηεο Κίλαο γηα ην Cross Border Commerce. ηνπο
παξαθάησ ζπλδέζκνπο, ζα βξείηε ηελ Παξνπζίαζε ηνπ AGORA
θαζψο θαη 30 εξσηήζεηο-απαληήζεηο γηα ηελ θαιχηεξε πινήγεζε
ζαο.
AGORA ON TMALL ALIBABA MAY 2016
https://drive.google.com/file/d/0B899_FxfAc0kMmZVOVN2
dFlsRzA/view?usp=sharing
ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ AGORA ΜΑΪΟ 2016
https://drive.google.com/file/d/0B899_FxfAc0kR2djR0tZLT
BoZlk/view?usp=sharing
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site: www.ecargo.com , email:
gfloras@chinaexportworld.com , ηει.: 2108150810

Πξόγξακκα «React»: Δλνηθίαζε Γηακεξηζκάηωλ ε
Πξόζθπγεο»
Ση πξνβιέπεη ε Γηαδηθαζία γηα ηνπο Ιδηνθηήηεο
Ο Γήκνο Θεζζαινλίθεο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο
REACT, πνπ ρξεκαηνδνηεί ε ΔΔ κέζσ ηεο Ύπαηεο
Αξκνζηείαο ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο πξφζθπγεο, πξνζθέξεη ηε
δπλαηφηεηα ελνηθίαζεο δηακεξηζκάησλ, απφ ηα 60 ηκ θαη
άλσ, ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ πξνζσξηλή
θηινμελία πξνζθχγσλ, νηθνγελεηψλ θαη αηφκσλ, πνπ
έρνπλ δεηήζεη άζπιν θαη κε ζηφρν ηε ζηαδηαθή
κεηεγθαηάζηαζή ηνπο ζε άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ.
1) Σν πξφγξακκα ζα κηζζψλεη θαηά θαλφλα έλα
δηακέξηζκα αλά πνιπθαηνηθία.
2) Οη ηδηνθηήηεο ησλ δηακεξηζκάησλ ζα ιακβάλνπλ σο
κεληαίν ελνίθην έσο θαη 400€ , αλάινγα κε ηα ηκ, ηελ
θαηάζηαζε θαη ην ζηαζεξφ εμνπιηζκφ θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.
3) Παξάιιεια, ππάξρεη πξφβιεςε πνζνχ γηα επηζθεπέο
πνπ ζα απαηηεζνχλ, ελψ πξνβιέπεηαη πιήξεο
απνθαηάζηαζε ηπρψλ δεκηψλ θαηά ηελ παξάδνζε ησλ
δηακεξηζκάησλ ζηνπο ηδηνθηήηεο, ζην ηέινο ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
4) Σα ζπκβφιαηα πνπ ζα ζπληαρζνχλ ζε πξψην ζηάδην
ζα είλαη εμάκελεο δηάξθεηαο, σζηφζν πξνβιέπεηαη
αλαλέσζή ηνπο γηα έλα ηνπιάρηζηνλ έηνο κε ηελ
πξνυπφζεζε ζπλέρηζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Έξγνπ
απφ ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ.
5) Σν κίζζσκα ζα πιεξψλεηαη αλά ηξίκελν, κέρξη ηηο
31/12/2016, ελψ ζε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαηά ην 2017, ε πξψηε πιεξσκή ζα γίλεη
ακέζσο κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ λένπ πξνυπνινγηζκνχ.
6) Οη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ δηακεξηζκάησλ
(ινγαξηαζκνί ζέξκαλζεο, ειεθηξηζκνχ, λεξνχ θαη
θνηλνρξήζησλ) θαιχπηνληαη εμ νινθιήξνπ απφ ην Γήκν
Θεζζαινλίθεο.
Γηα επηπιένλ πιεξνθνξίεο:

2313
317101,
2313
317254
(Σκήκα
Γηαρείξηζεο
Γεκνηηθήο
Αθίλεηεο
Πεξηνπζίαο)

2310 509011-012-013 (Σκήκα Κνηλωληθήο
Πνιηηηθήο θαη Ιζόηεηαο ηωλ Φύιωλ).

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
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ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΚΘΔΗ ΥΔΙΡΟΣΔΥΝΙΑ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΡΔΜΑΣΗ
Πόιε: Κξεκαζηή, Ρφδνο
Ηκεξνκελία:12-23 Απγνχζηνπ 2016
Δθζέκαηα: ρεηξνηερληθά θαη αγξνηηθά πξντφληα (Διαηφιαδν,
θξαζί, κειηζζνθνκηθά, γαιαθηνθνκηθά, ηνπηθά παξαδνζηαθά
πξντφληα, βφηαλα, αιιαληηθά, παξαδνζηαθά δπκαξηθά,
άιεπξα, ρεηξνηερλήκαηα θαη γιππηά. Πιεξνθνξίεο: ηει.:
2109610135, θαμ: 2103644285, email: info@kremastiexpo.gr, www.kremasti-expo.gr.
Η

81 ΓΙΔΘΝΗ ΈΚΘΔΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
Πόιε: ΓΔΘ- HELEXPO, Θεζζαινλίθε
Ηκεξνκελία:10-18 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία, Σερλνινγία
– HiTech- iGaming, BookMarket, Διιάδα θαη
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, Δλέξγεηα & Γφκεζε, Απηνθίλεην,
Έπηπιν – Γηαθφζκεζε, Γηεζλείο πκκεηνρέο, Γαζηξνλνκία –
Γηαηξνθή, Beauty. Πιεξνθνξίεο :Σει.: 2295306703, email:info@orizontes-prd.gr, site: www.orizontes-prd.gr.
Γηεζλείο Δθζέζεηο
TORONTO SHOE SHOW
Πόιε: Σνξφλην, Καλαδάο
Ηκεξνκελία: 21-23 Απγνχζηνπ 2016
Δθζέκαηα: Τπνδήκαηα
Πιεξνθνξίεο:http://torontoshoeshow.com
COLD CHAIN EXPO EURASIA – WORLD FOOD
ISTANBUL
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 01- 04επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: κεηαθνξά εκπνξίνπ ςπθηηθήο αιπζίδαο
Πιεξνθνξίεο::site:http://www.coldchaineurasia.com/Home.aspx , http://www.worldfoodistanbul.com/home
I PACK TURKEY
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 01- 04επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: ηνκέαο ζπζθεπαζίαο
Πιεξνθνξίεο: email: selanik@ekonomi.gov.tr , fax:
2310254448 , ηει: 2310254460
MEUBLEPARIS - MAISON & OBJECT
Πόιε : Παξίζη, Γαιιία
Ηκεξνκελία: 2 – 6 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα: έπηπια
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.maisonobjet.com/en/paris/pages/meuble-paris

Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε
ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή
απνζηνιή ζηα πιαίζηα ησλ εθζέζεσλ ISAF Security Exhibition &
ISAF IT Security Exhibition & ISAF Smart Home Exhibition ζηηο
29 επηεκβξίνπ - 02 Οθησβξίνπ 2016 ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε
ηεο Σνπξθίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο εγθαηαζηάζεηο: Istanbul
Fuar Merkezi. 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. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην
ηει. 211 7000264-7, θαμ: 2110127466, e-mail: info@etee.gr,
fairs@etee.gr, site:www.etee.gr.
Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε
ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή
ε
απνζηνιή ζηα πιαίζηα ησλ εθζέζεσλ ANKIROS 2016 – 13
Γηεζλήο Έθζεζε Πξντφλησλ ηδήξνπ – Υάιπβα θαη κε
ε
ηδεξνχρσλ Πξντφλησλ – 7 Γηεζλήο Έθζεζε γηα Δμνπιηζκφ
Καηαζθεπήο Σζηκέληνπ Ναππεγηθήο Βηνκεραλίαο – Δλέξγεηαο –
ε
Άκπλαο – Υπηεξίσλ – 12 Γηεζλήο Έθζεζε γηα Μεηαιινπξγηθέο
Δγθαηαζηάζεηο – πζηήκαηα Φφξησζεο Υπηεξίσλ –
Δμνπιηζκφο Δξγαζηεξίσλ ζηηο 29 επηεκβξίνπ - 01 Οθησβξίνπ
2016 ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο Σνπξθίαο θαη ζπγθεθξηκέλα
ζηηο εγθαηαζηάζεηο: Tuyap Fair and Convention Center. 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.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 211 7000264-7, θαμ:
2110127466,
e-mail:info@etee.gr,
fairs@etee.gr,
site:www.etee.gr.
Γηεζλείο Γηαγωληζκνί
ΙΑΠΩΝΙΑ
Σν Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Σφθπν,
απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ έγγξαθν κε ζέκα «Γηεζλείο Γηαγσληζκνί
Οίλνπ ζηελ Ιαπσλία». πνπ έρεη σο εμήο:
th
1) 4 Sakura Women’s Wine Awards
Πξνζεζκία ππνβνιήο ζπκκεηνρήο : 1/10-30/11/2016
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζην
Σφθπν
(www.agora.mfa.gr/jp70),
email:
ecocomtokyo@mfa.gr.

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε φθηα, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν γηα ηηο
νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηε Βνπιγαξία γηα ηνλ Ινχλην 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 ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr.
ΑΛΒΑΝΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηα Σίξαλα, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν γηα
εηδήζεηο νηθνλνκηθνχ, εκπνξηθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο κελφο Μαΐνπ 2016.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηα
Σίξαλα (www.agora.mfa.gr/al51), email: ecocom-tirana@mfa.grή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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30/07/2016 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ
ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
«ΞΙΦΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ
ΠΡΟΑΥΘΔΝΣΩΝ
ΑΝΘΤΠΟΛΟΥΑΓΩΝ ΔΣΩΝ 2017-2020». ΣΗΛ.: 210 3483161
30/07/2016 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΠΙΓΔΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ».ΣΗΛ: 210
3483161
30/07/2016 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΓΔΡΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΣΩΝ 2017 2019». ΣΗΛ.: 210 3483161
30/07/2016 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «Α ΤΛΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΡΩΜΑΣΩΝ-ΠΛΑΣΙΚΩΝΒΔΡΝΙΚΙΩΝ ΠΡΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΔΣΩΝ 2017-2019». ΣΗΛ.: 210 3483161
30/07/2016 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΔΛΑΣΙΚΟΤΚΟΛΛΑ ΒΟΤΛΚΑΝΙΜΟΤ ΑΡΒΤΛΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2017 2019». ΣΗΛ.: 210 3483161
30/07/2016 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ « ΜΙΚΡΟΤΛΙΚΩΝ ΤΠΟΓΗΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΣΩΝ 2017-2019». ΣΗΛ.: 210 3483161
30/07/2016 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «50.000 ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΔΜΒΑΓΩΝ Ν/ ΟΠΛΙΣΩΝ». ΣΗΛ.:
210 3483161
30/07/2016
1νο
ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ
ΑΝΟΙΚΣΟ
ΓΗΜΟΙΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
«ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟΤ ΓΔΔΘΑ ( ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΑ ΓΑΝΣΙΑ ) ΔΣΩΝ
2014-2017». ΣΗΛ: 210 3483161
30/07/2016
2νο
ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ
ΑΝΟΙΚΣΟ
ΓΗΜΟΙΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
«ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟΤ ΓΔΔΘΑ ( ΚΑΡΓΙΑΓΓΔΙΑΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ )
ΔΣΩΝ 2014-2017». ΣΗΛ: 210 3483161
30/07/2016
1νο
ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ
ΑΝΟΙΚΣΟ
ΓΗΜΟΙΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
«ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟΤ ΓΔΔΘΑ ( ΤΛΛΔΚΣΔ ΚΑΙ ΑΚΟΙ
ΤΛΛΟΓΗ-ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΗ ΚΑΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ) ΔΣΩΝ 2014-2017».
ΣΗΛ: 210 3483161
30/07/2016 3ν ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ
ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤΔΠΙΓΔΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ( ΔΠΙΓΔΜΟΙ) ΣΟΤ ΓΔΔΘΑ ΔΣΩΝ 2014-17». ΣΗΛ:
210 3483161
30/07/2016 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ
(ΒΔΛΟΝΔ ΑΙΜΟΓΙΑΛΤΗ-ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ)». ΣΗΛ: 210 3483161
30/07/2016 2νο ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ
ΓΗΜΟΙΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
«ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ( ΤΡΙΓΓΔ ΜΙΑ ΥΡΗΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ
ΜΔΓΔΘΩΝ ) «. ΣΗΛ: 210 3483161
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