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βηνηερληθώλ

Ζ αξλεηηθή νηθνλνκηθή ζπγθπξία πνπ δελ θαίλεηαη λα κπνξεί λα
αλαζρεζεί, ε αλάπηπμε πνπ έρεη ραζεί… ζηε δηαδξνκή, ε
επηβνιή θεθαιαηαθψλ πεξηνξηζκψλ, ε ππεξθνξνιφγεζε, ε
έιιεηςε ζρεδίνπ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο,
νδεγνχλ ζε λέν θχκα ινπθέησλ βηνηερληθψλ επηρεηξήζεσλ απφ
ηελ αξρή ηνπ έηνπο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φπσο πξνθχπηεη απφ
ην κεηξψν ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο, φηη
απφ ηελ αξρή ηεο ηξέρνπζαο ρξνληάο κέρξη θαη ηηο 30 Ηνπλίνπ ζε
αλαζηνιή εξγαζηψλ νδεγήζεθαλ 459 επηρεηξήζεηο, ελψ έλαξμε
πξαγκαηνπνίεζαλ κφιηο 188 επηρεηξήζεηο. Δλδεηθηηθφ ηεο
θαηάζηαζεο είλαη φηη ζην εμεηαδφκελν δηάζηεκα 2,5
επηρεηξήζεηο, θαηά κέζν φξν, ηελ εκέξα απνραηξέηεζαλ ηνλ
επηρεηξεκαηηθφ ζηίβν, κε κπνξψληαο λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο. Καη φια απηά ηελ ψξα πνπ ηα… επψλπκα
ινπθέηα κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ζπλερψο απμάλνληαη, ελψ ν
πησρεπηηθφο θψδηθαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα εηαηξείεο
θνινζζνχο. Θα πξέπεη σζηφζν λα ζεκεησζεί φηη ηελ πεξίνδν
Ηαλνπαξίνπ- Ηνπλίνπ 2016 νη δηαγξαθέο έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ
πεξζηλνχ δηαζηήκαηνο ήηαλ κεησκέλεο, ζεκαληηθά, θαηά 35%,
ελψ νη ελάξμεηο επηρεηξήζεσλ ήηαλ απμεκέλεο θαηά 17,5%.
Ωζηφζν θάζε άιιν παξά αηζηφδνμα κπνξνχλ λα
ραξαθηεξηζηνχλ ηα πνζνζηά απηά, θαζψο ηα ινπθέηα παξά ηνλ
πεξηνξηζκφ ηνπο, έλαληη ηνπ πεξζηλνχ αληίζηνηρνπ δηαζηήκαηνο,
θαηαδεηθλχνπλ θαη φηη ε ηάζε γηα ‘δηαθπγή’ απφ ην επηρεηξείλ
δελ έρεη κεησζεί αιιά θαη φηη ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη
ζπξξηθλσζεί. Σελ ίδηα ψξα ιίγνη είλαη νη… γελλαίνη πνπ
εηζέξρνληαη ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ζηίβν κε ηελ πιεηνλφηεηα
απηψλ λα επηιέγνπλ αηνκηθέο επηρεηξήζεηο (125 επί ζπλφινπ
188 εγγξαθψλ), παξφιν πνπ φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία
απνηεινχλ ην
ζπλήζε χπνπην ησλ δηαγξαθψλ. Δίλαη
ραξαθηεξηζηηθφ φηη θαηά ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα ξνιά
θαηέβαζαλ 350 αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, ελψ έλα ρξφλν πξηλ ν
αξηζκφο ηνπο άγγηδε ηηο 535.
459 δηαγξαθέο ζε έλα εμάκελν
Αζχκθνξεο θξίζεθαλ 314 επηρεηξήζεηο, ελψ ηέζζεξηο
επηρεηξήζεηο νδεγήζεθαλ ζε πηψρεπζε, θαηά ην πξψην εμάκελν
ηνπ 2016, κε ην ζχλνιν ησλ δηαγξαθψλ λα θηάλεη ηηο 459. Έλα
ρξφλν λσξίηεξα ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνρψξεζαλ
ζε δηαγξαθή απφ ην κεηξψν ηνπ ΒΔΘ ήηαλ 706, ελψ ν αξηζκφο
ησλ αζχκθνξσλ 371 θαη νη πησρεχζεηο 14. «Ζ αξλεηηθή
θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην κηθξνκεζαίν επηρεηξείλ,
κεηαθξάδεηαη κέζα απφ ηηο εγγξαθέο θαη δηαγξαθέο ησλ
βηνηερληψλ
ηεο
Θεζζαινλίθεο.
Ζ
αηκνξξαγία
ζηνλ
επηρεηξεκαηηθφ θφζκν ζπλερίδεηαη, ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία
βπζίδεηαη θαη νη ηζχλνληεο ζθπξίδνπλ αδηάθνξα κεηαηνπίδνληαο
ην δεκφζην δηάινγν ζε άιια δεηήκαηα, ήζζνλνο ζεκαζίαο ζηελ
παξνχζα πεξίνδν» ζεκεηψλεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ θαη α΄
αληηπξφεδξνο
ηεο
Κεληξηθήο
Έλσζεο
Δπηκειεηεξίσλ
Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο, ππνγξακκίδνληαο φηη «ε
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
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εξγαδφκελν, ζηξεβιψλεη ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη νδεγεί
ζε αδηέμνδν θαη ηηο πγηείο επηρεηξήζεηο».
«Σα capital controls πνπ ήξζαλ πέξπζη ζηηο 28 Ηνπλίνπ, θαη
άγλσζην γηα πφζν ζα κείλνπλ, έρνπλ δεκηνπξγήζεη ζεηξά
πξνβιεκάησλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα» ηνλίδεη ν θ.
Παπαδφπνπινο, επηζεκαίλνληαο
φηη «νη αληνρέο έρνπλ
εμαληιεζεί, ε αγνξά έρεη ζηξαγγίζεη. Σν φξακα ηεο «δίθαηεο»
αλάπηπμεο δελ ζα πξνθχςεη, φζν δελ ππάξρεη δίθαηε
θνξνινγία, ρξεκαηνδφηεζε, απαζρφιεζε, δεκφζηα δηνίθεζε,
πξφζβαζε ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ξεπζηφηεηα θαη δίθαην
επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ζηελ ειιεληθή αγνξά».
«Απηφ πνπ πξέπεη λα γίλεη θνηλφο ηφπνο δαλεηζηψλ θαη
θπβέξλεζεο είλαη φηη ε Διιάδα ζα κπνξέζεη λα κπεη ζε
αλαπηπμηαθή ηξνρηά κφλν κε ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο θαη
φρη κε επρνιφγηα θαη θφξνπο» αλαθέξεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ,
θαηαιήγνληαο φηη
«πξέπεη λα ζηεξηρζεί ε ηδησηηθή
πξσηνβνπιία θαζψο απηή πξνζθέξεη ζέζεηο εξγαζίαο,
εληζρχεη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη, αλακθίβνια, ηα
δεκφζηα έζνδα».
Δκπνξηθόο ύιινγνο Θεζζαινλίθεο Σαθηηθέο Θεξηλέο
Δθπηώζεηο α π ό 1 1 - 7 - 2 0 1 6 έ ω ο 3 1 - 8 - 2 0 1 6
Απφ ηε Γεπηέξα, 11 Ηνπιίνπ έσο ηελ Σεηάξηε 31 Απγνχζηνπ
2016 ζα δηαξθέζνπλ νη ηαθηηθέο ζεξηλέο εθπηψζεηο έηνπο
2016, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ λ. 4177/2013. Οη
εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα δψζνπλ πξνζνρή ζηα
εμήο:1.Ζ αλαγξαθή δηπιήο ηηκήο, δειαδή ηεο παιαηάο
(ζπλήζσο δηαγξακκέλεο) θαη ηεο λέαο ηηκήο ησλ πξντφλησλ
πνπ πσινχληαη κε έθπησζε είλαη ππνρξεσηηθή.
2.Ζ αλαγξαθή ηνπ πνζνζηνχ έθπησζεο επηηξέπεηαη αιιά δελ
είλαη ππνρξεσηηθή. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ
εθπηψζεσλ πέξαλ ησλ δηπιψλ ηηκψλ, γίλεηαη ρξήζε θαη
πνζνζηψλ (%) ηα πνζνζηά απηά ζα πξέπεη λα είλαη
ζπγθεθξηκέλα σο πξνο ηελ θάζε θαηεγνξία εηδψλ πνπ
αλαθέξνληαη θαη λα επαιεζεχνληαη απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ
δπν ηηκψλ. Δπηπιένλ ζα πξέπεη καδί κε ην πνζνζηφ, λα
πξνζδηνξίδεηαη φηη πξφθεηηαη γηα έκπτωση ( π.ρ. 20%
έθπησζε ). 3.Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ
αθξίβεηα ησλ εθπησηηθψλ αλαγγειηψλ πξνο ηνλ πειάηε. Ζ
θάζε παξνρή πξέπεη λα ηαπηίδεηαη θαη λα αληαπνθξίλεηαη
πξνο ηελ αλαγγειία, νηθνλνκηθά, πνζνηηθά θαη πνηνηηθά. 4.Σν
πνζνζηφ έθπησζεο πνπ δηαθεκίδεη θάζε θαηάζηεκα, ζα
πξέπεη λα είλαη πξαγκαηηθφ θαη φρη παξαπιαλεηηθφ. 5.Ζ
δηελέξγεηα εθπηψζεσλ είλαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο θάζε
επηρείξεζεο. Καηά ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ εθπηψζεσλ,
απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο
εκπφξνπο, γηαηί νη θπξψζεηο είλαη απζηεξέο θαη δελ
επηηξέπεηαη λα επηβάιινληαη ιφγσ ιάζνπο.
Σέινο,
ππελζπκίδεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ παξ.1 άξζξνπ 16
λ.4177/2013, ηα θαηαζηήκαηα κπνξνχλ λα αλνίμνπλ
πξναηξεηηθά ηελ πξψηε Κπξηαθή θαηά ηελ έλαξμε ηεο
ρξνληθήο πεξηφδνπ ησλ εθπηψζεσλ,ήηνη ηελ Κπξηαθή 17
Ηνπιίνπ 2016. Πξνηεηλφκελν σξάξην ιεηηνπξγίαο εκπνξηθψλ
θαηαζηεκάησλ Κπξηαθή 17 Ηνπιίνπ 2016: 11 π.κ. έσο 6 κ.κ.

Mεηαπηπρηαθό ζηηο δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
γηα ζηειέρε επηρεηξήζεωλ
Σν Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (ΟΓΔ) ηνπ
Παλεπηζηήκηνπ Μαθεδνλίαο αλαθνηλψλεη ηελ έλαξμε ππνβνιήο
αηηήζεσλ ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ) ζηηο
Γηεζλείο
Δπηρεηξεκαηηθέο
Γξαζηεξηφηεηεο
γηα
ηειέρε
Δπηρεηξήζεσλ.
Σν
Πξφγξακκα
νδεγεί
ζηελ
απνλνκή
Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ζηηο ΄΄ Γηεζλείο
Δπηρεηξεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο ΄΄ (Master in International Business
- MIB). Αηηήζεηο ππνβάιινληαη έσο θαη ηελ Παξαζθεπή 2
επηεκβξίνπ 2016. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ
γηα πιεξνθνξίεο ζην ηει. 2310891212, ππάξρνπλ επίζεο ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ http://mib.ode.uom.gr
θαη ζην
facebook https://www.facebook.com/mib.uom .
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2310891585, θαμ:
2310891544, email: hajidim@uom.edu.gr .

εκηλάξηα Παλειιήληαο Έλωζεο Φνξνηερληθώλ Δπηζηεκόλωλ
Ζ Παλειιήληα Έλσζε Φνξνηερλψλ Δπηζηεκφλσλ δηνξγαλψλεη ηα
θάησζη θνξνινγηθά ζεκηλάξηα κεηά ηελ ιήμε ηεο ππνβνιήο ησλ
θνξνινγηθψλ δειψζεσλ , κε ηα εμήο ζέκαηα:
Α΄ ΔΜΗΝΑΡΗΟ: Αζθαιηζηηθφ
Β΄ ΔΜΗΝΑΡΗΟ: Κφθθηλα Γάλεηα
Γ΄ ΔΜΗΝΑΡΗΟ: Δξγαζηαθά
Γ΄ ΔΜΗΝΑΡΗΟ: Φνξνινγηθνί Έιεγρνη- Δκβάζκαηα
Δ΄ ΔΜΗΝΑΡΗΟ: Ίδξπζε Δηαηξεηψλ ζε επξσπατθέο ρψξεο θαη ζε
ρψξεο κε πξνλνκηαθφ θαζεζηψο, Ίδξπζε εηαηξεηψλ ζην εμσηεξηθφ
κέζσ δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ, Ίδξπζε εηαηξεηψλ δηαρείξηζεο
αθηλήησλ.
Σα ζεκηλάξηα κπνξνχλ λα γίλνπλ κέζσ ηειεδηάζθεςεο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 210-6124910, 2108820002,
6937420408 (Δπηχρεο Κνπηνπιάθεο).

πλεξγαζία ηνπ ΒΔΘ κε ην Διιελν-Σνπξθηθό Δκπνξηθό
Δπηκειεηήξην
ην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ
Θεζζαινλίθεο κε ην Διιελν-Σνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα, ζε πέληε θαη’ αλψηαην φξην κέιε ηνπ ΒΔΘ, λα
επηζθέπηνληαη εθζέζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ Σνπξθία,
απνιακβάλνληαο ηελ πξνβιεπφκελε θάιπςε εμφδσλ (θφζηνο
μελνδνρείνπ, κεηαθνξάο θαη εηζφδνπ ζηελ έθζεζε) ησλ
επηρεηξεκαηηθψλ απνζηνιψλ πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ην ΔιιελνΣνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία ησλ εθζέζεσλ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο,
Γξαθείν Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ ΒΔΘ, ηει. 2310271708.
Δξγαζηήξην Αληαιιαγήο Καιώλ Πξαθηηθώλ
Ο χλδεζκνο Βηνκεραληψλ Αηηηθήο – Πεηξαηψο αλαθνίλσζε ηελ
δηνξγάλσζε εκεξίδαο κε ζέκα: «Δξγαζηήξην αληαιιαγήο θαιψλ
πξαθηηθψλ» , πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηε Γεπηέξα 11 Ηνπιίνπ 2016
θαη ψξα 16:00 ζην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην
Πεηξαηψο (Λνπδνβίθνπ 1, Πιαηεία Οδεζζνχ – Πεηξαηάο, πιεζίνλ
ζηαζκνχ ΖΑΠ).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2103392567, θαμ:
2103631720, email: svap@svap.gr – www.svap.gr , site:
www.equality-at-work.gr

WorldonaPlate
H Worldchefs 2016 Congress&Expo αλαθνίλσζε ην παγθφζκην
ζπλέδξην ησλ ΔΦ ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 24-27
επηεκβξίνπ 2016 ζηε Θεζζαινλίθε.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει. 2310257814, θαμ. 2310272276,
email: corporate@worldches2016.org

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
ε
πκκεηνρή Β.Δ.Θ. ζηελ 81 Γηεζλή Έθζεζε
Θεζζαινλίθεο
Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο ζα ζπκκεηέρεη
ε
ζηελ 81 Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί απφ 10 έωο 18 επηεκβξίνπ 2016,
δηνξγαλψλνληαο νκαδηθή ζπκκεηνρή γηα ηηο επηρεηξήζεηοκέιε 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 ΠΔΡΗΠΣΔΡΟ 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 ΓΔΘHELEXPO 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 ΓΔΘHELEXPO 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, 15 Ινπιίνπ
2016.
Δλνηθίαζε Αίζνπζαο Σειεηώλ Α.Π.Θ.
Σν Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο δηαζέηεη ηελ
Αίζνπζα Σειεηψλ ηνπ ζε ζπιιφγνπο, θνξείο θαη εηαηξίεο γηα
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εθδειψζεσλ ηνπο. Πξφθεηηαη γηα
κηα εκβιεκαηηθή ακθηζεαηξηθή αίζνπζα ρηιίσλ πελήληα
ζέζεσλ, θαηάιιεια εμνπιηζκέλε θαη ζηειερσκέλε γηα ηε
θηινμελία εθδειψζεσλ. Δλδεηθηηθά ζηελ αίζνπζα έρνπλ
θηινμελεζεί εθδειψζεηο ιφγνπ θαη ζπλέδξηα θαζψο θαη
ζεαηξηθέο, κνπζηθέο θαη ρνξεπηηθέο εθδειψζεηο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2310991158, email:
aithouses@auth.gr

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα

Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή ζηελ Σδαθάξηα ηεο Ιλδνλεζίαο

51 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.

Σν Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ κε επηθεθαιήο ηνλ Τθππνπξγφ θ. Γ.
Μάξδα ζην πιαίζην ηεο ελίζρπζεο ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ
ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο δηνξγάλσζεο επηρεηξεκαηηθψλ
απνζηνιψλ ζε επηιεγκέλεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ πξνβαίλνπλ
ζε δηεξεχλεζε ζρεηηθψλ πξνζέζεσλ γηα ζπκκεηνρή ησλ
ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη θιαδηθψλ θνξέσλ ζηελ αγνξά ηεο
Ηλδνλεζίαο. H Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ζηηο 14- 17 Ννεκβξίνπ 2016 ζηελ Σδαθάξηα. Παξαθαινχληαη φζνη
ελδηαθέξνληαη λα ελεκεξψζνπλ ηνπ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ
κέρξη 22 Ινπιίνπ 2016. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.:
2103682761, θαμ: 2103682771, email: b08@mfa.gr .
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Η

1 ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΠΑΙΓΙΚΩΝ - ΒΡΔΦΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΗΣΡΟΣΗΣΑ
Πόιε :HELEXPOMAROUSSI
Ηκεξνκελία:10-11 επηεκβξίνπ 2016
Δθζέκαηα:έλδπζε, ππφδεζε, είδε βξεθαλάπηπμεο θαη
κεηξφηεηαο, κεηαιιηθά είδε, βξεθηθφ & παηδηθφ δσκάηην,
αμεζνπάξ. Πιεξνθνξίεο :Σει.: 2102856070, Φαμ:
2102856098, e-mail: info@linea.gr, site: www.linea.gr.

Γηεζλείο Δθζέζεηο
EDIRNE FOOD, AGRICULTURE, LIVESTOCK AND
INDUSTRY 2016 FAIR
Πόιε: Αδξηαλνχπνιε(Edirne), Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 20 - 24 Ηνπιίνπ 2016
Δθζέκαηα: ηξφθηκα, γεσξγηθά, θηελνηξνθηθά θαη
βηνκεραληθά πξντφληα
Πιεξνθνξίεο: ηει.: +902842251014, θαμ:
+902123550201/902842129864, email:
melike.tatli@hotmail.com , site: www.etso.org.tr

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε
ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή
απνζηνιή ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο θαη επίδεημεο κφδαο IWE
ISTANBUL WATER EXPO 2016 ζηηο 3-5 επηεκβξίνπ 2016
ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο Σνπξθίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο
εγθαηαζηάζεηο: Istanbul Expo 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 θαζψο
θαη ρξήζε ηεο αίζνπζαο VIP Σνπ εθζεζηαθνχ θέληξνπ γηα
επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο.Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
ζην ηει. 211 7000264-7, θαμ: 2110127466, e-mail:
info@etee.gr, fairs@etee.gr, site:www.etee.gr.

Γηεζλείο Γηαγωληζκνί
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31 ΓΙΔΘΝΗ EΚΘΔΗ ΠΑΙΓΙΚΑ ΒΡΔΦΙΚΑ ΚΑΙ
ΜΗΣΡΟΣΗΣΑ
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 27 - 30 Ηνπιίνπ 2016
Δθζέκαηα: παηδηθά, βξεθηθά, κεηξφηεηα
Πιεξνθνξίεο: site: www.istanbulkidsfashion.com/?lng=en.
FUR TRADE FAIR- AUGUST 2016
Πόιε:Μφζρα, Ρσζία
Ηκεξνκελία: 9-14 Απγνχζηνπ 2016
Δθζέκαηα: γνχλεο
Πιεξνθνξίεο: +7 (499) 249-8460, +7 (926) 810-4826, +7
(929) 938-2441, Email: info@furexpo.ru
TEXTILE ACCESSORIES TREND AND INNOVATION
EVENT
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 23 Απγνχζηνπ 2016
Δθζέκαηα: πθαζκάηηλα αμεζνπάξ
Πιεξνθνξίεο: ηει.: 0212 4381296-97, θαμ: 02124381298,
email: kysd@kysd.org.tr , site: http://trendinovasyon.com

ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ
Σν Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε φθηα
απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν κε πξνθεξχμεηο θξαηηθψλ
δηαγσληζκψλ πνπ αθνξνχλ:
1.Πξνκήζεηα servers
Γιψζζα πνπ κπνξεί λα ζπληαρζνχλ νη πξνζθνξέο ή νη αηηήζεηο
ζπκκεηνρήο κφλν βνπιγαξηθά.
Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 01/08/2016 – 17:30
Πιεξνθνξίεο: ηει.: +359 8593042, θαμ: +359 8593099, email:
b.anchev@nra.bg , site: http://nap.bg
2.Πξνκήζεηα
ηαηξηθψλ
πξντφλησλ.
Γιψζζα πνπ κπνξεί λα ζπληαρζνχλ νη πξνζθνξέο ή νη αηηήζεηο
ζπκκεηνρήο κφλν βνπιγαξηθά.
Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 17/07/2016 – 16:30
+35954800313,
email:
raleva@oncocenter.org
,
site:
http://www.oncocenter.org/site/. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ην Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηε φθηα ηει.: (+3592) 9447959-9447790, , ζηελ ηζηνζειίδα
www.agora.mfa.gr/bg60 θαη ζην email: ecocom-sofia@mfa.gr.

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΙΠΑΝΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Μαδξίηε, απέζηεηιε Δηήζηα Έθζεζε 2015 γηα
ηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ησλ Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ ρέζεσλ Διιάδαο – Ηζπαλίαο & Πξηγθηπάηνπ ηεο
Αλδφξαο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηελ
Μαδξίηε (www.agora.mfa.gr/es73 ) , email: ecocom-madrid@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr.
ΛΙΒΑΝΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Βεξπηφ απέζηεηιε Δηήζηα Έθζεζε γηα ηελ
νηθνλνκία ηνπ Ληβάλνπ θαη ηηο Διιελν – Ληβαληθέο Οηθνλνκηθέο θαη Δκπνξηθέο ρέζεηο έηνπο 2015.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηε
Βεξπηφ (www.agora.mfa.gr/lb94), email: ecocom-beirut@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr.

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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12/07/2016 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΣΤΠΩΝ ΦΩΣΟΣΤΠΗΩΝ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΩΝ
ΦΩΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΩΝ , ΒΗΒΛΗΟΓΔΗΩΝ ΚΑΗ ΘΔΡΜΟΚΟΛΛΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ
ΓΖΜΟ». ΣΖΛ: 2313 313141
12/07/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΩΝ ΜΟΥΔΤΜΑΣΩΝ» . ΣΖΛ: 2310 381080
12/07/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΚΑΗ
ΗΥΝΖΛΑΣΖΖ». ΣΖΛ: 2310 381080
12/07/2016 ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΩΝ «ΤΜΒΟΤΛΩΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΑ
ΚΣΗΡΗΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΤΓΔΗΑ ΠΔΓΤ» . ΣΖΛ: 2313 327 824
13/07/2016 ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΑΔΡΗΩΝ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΚΔΤΩΝ ΑΔΡΗΟΤ.
ΣΖΛ: 2695360606
13/07/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ « ΔΓΥΔΗΡΖΣΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ» . ΣΖΛ: 2310 381080
14/07/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΜΗΚΡΩΝ ΚΔΠΑΣΡΩΝ-ΣΔΝΣΩΝ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ
ΦΘΑΡΜΔΝΩΝ ΠΑΝΗΩΝ Δ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΟΤ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΚΟΤ
ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ». ΣΖΛ 2313 317511
14/07/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ « ΣΔΥΝΖΣΩΝ ΑΡΘΡΩΔΩΝ» . ΣΖΛ: 2310 381080
14/07/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ « ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΩΝ» . ΣΖΛ: 2310 381080
14/07/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
«ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ
ΔΝΓΟΚΟΠΗΑ
ΚΑΗ
ΔΝΓΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ».ΣΖΛ: 2310 381080
14/07/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ». ΣΖΛ: 23213 51296
14/07/2016
ΠΡΟΥΔΗΡΟ
ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ
ΜΔ
ΦΡΑΓΗΜΔΝΔ ΠΡΟΦΟΡΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΔΛΑΝΟΣΑΗΝΗΩΝ.
ΣΖΛ.23210 94291
14/07/2016 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ «ΑΝΑΠΛΑΖ ΚΑΗ
ΖΛΔΚΣΡΟΦΩΣΗΜΟ ΟΓΩΝ ΗΣΟΡΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ Δ ΠΔΡΗΟΥΔ
ΤΠΟΓΔΗΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΓΗΚΣΤΩΝ ΣΖ Γ.Δ.Ζ.» . ΣΖΛ: 2313 317538
16/07/2016 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ « ΤΛΗΚΩΝ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ Ζ ΑΛΛΟΓΑΠΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ» ΣΖΛ: 210 5297229
18/07/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΔΛΑΣΗΚΩΝ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΔΛΑΦΡΑ ΚΑΗ ΒΑΡΔΑ
ΥΡΖΖ ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΔ ΤΠΑ». ΣΖΛ: 210 8916160

ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ ΤΚΔΩΝ

18/07/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
«ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ ΚΑΗ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΠΡΑΗΝΟΤ». ΣΖΛ: 213 2030136

ΓΖΜΟ ΗΛΗΟΤ

424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
'ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ'
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΡΡΩΝ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΡΡΩΝ
ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΩΝ
ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ,
ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ
ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

.
Δπηζθεθζείηε κέζω 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 αληηκεηωπίδεηε κε Γεκόζηα Τπεξεζία ή ζέιεηε λα
ππνβάιιεηε νπνηνδήπνηε εξώηεκα.

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

