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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. 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 θαηζηνemail:
sme-industry@veth.gov.gr.

Απαιιαγή ηωλ εκπνξηθώλ πηζηώζεωλ θαη πξνθαηαβνιώλ
γηα ηηο εηζαγωγέο/ εμαγωγέο εκπνξεπκάηωλ ηωλ
επηρεηξήζεωλ από ηε ζρεηηθή αλαγγειία ζην
εξωηεκαηνιόγην ηνπ ζπζηήκαηνο DIREQT
χκθσλα κε έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο ηαηηζηηθήο Σκήκα
πιινγήο ηνηρείσλ Δμσηεξηθνχ Σνκέα ηεο Σξάπεδαο ηεο
Διιάδνο δηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε θπξίαξρε
δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο κε ην εμσηεξηθφ είλαη νη
εηζαγσγέο/εμαγσγέο εκπνξεπκάησλ, ηφηε νη εκπνξηθέο
πηζηψζεηο θαη πξνθαηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
δηαδηθαζία
εηζαγσγήο/εμαγσγήο
ησλ
εκπνξεπκάησλ
απαιιάζζνληαη
απφ
ηελ
ζρεηηθή
αλαγγειία
ζην
εξσηεκαηνιφγην DIREQT (DirectReportingQuestionnaire) γηα
ηε ζπιινγή ζπλαιιαγψλ εμσηεξηθνχ ηνκέα, κέρξη λεσηέξαο
ελεκέξσζεο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει. 210
3203858,3203864, 3203850.
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Δπθαηξίεο θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο γηα αλέξγνπο
λένπο, ειηθίαο 18-24 εηώλ, ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ηδηωηηθνύ
ηνκέα ζε θιάδνπο αηρκήο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο
Παξνρή επηδνηνχκελεο θαηάξηηζεο θαη πξαθηηθήο άζθεζεο ζε
άλεξγνπο λένπο ειηθίαο απφ 18 έσο 24 εηψλ πνπ είλαη
απφθνηηνη Παλεπηζηεκίσλ/ ΣΔΗ θαη απφθνηηνη ππνρξεσηηθήο,
δεπηεξνβάζκηαο θαη κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ην
πξφγξακκα ζπκκεηέρνπλ επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο: Δθνδηαζηηθήο αιπζίδαο
(logistics), Ληαληθνχ εκπνξίνπ, Δμσζηξέθεηαο θαη δηεζλνχο
εκπνξίνπ (κε έκθαζε ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα),Σερλνινγηψλ ηεο
Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ). H πξάμε έρεη
δεκνζηεπζεί κε εκπξνζζνβαξή ραξαθηήξα ζην πιαίζην ηνπ ΔΠ
ΑΝΑΓ 2007-2013 θαη πξφθεηηαη λα εληαρζεί ζην Δ.Π.
«Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ,Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ
Μάζεζε» ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ 2014-2020 φπνπ ζα
ζπγρξεκαηνδνηεζεί απφ πφξνπο ηνπ ΔΚΣ θαη ηεο
Πξσηνβνπιίαο γηα ηελ Απαζρφιεζε ησλ Νέσλ. Σν πξφγξακκα
πινπνηείηαη απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ (ΔΤΔ-ΔΚΣ) απφ θνηλνχ κε
ηνπο αθφινπζνπο θνξείο αλά θιάδν: Δθνδηαζηηθή αιπζίδα
(logistics): Διιεληθή Δηαηξεία Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ
(ΔΔΓΔ) θαη ε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ελεκέξσζεο θαη
ππνβνιήο αίηεζεο είλαη ε: www.logistics-eede.gr. Ληαληθό
Δκπόξην: Διιεληθή
πλνκνζπνλδία
Δκπνξίνπ
θαη
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΔΔΔ) θαη ε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα
ελεκέξσζεο θαη ππνβνιήο είλαη ε www.esee-emporio.gr.
Δμωζηξέθεηα θαη Γηεζλέο Δκπόξην: Διιεληθή Δηαηξεία
Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (ΔΔΓΔ) θαη ε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα
ελεκέξσζεο θαη ππνβνιήο αίηεζεο είλαη ε www.exagogikoeede.gr.
Σερλνινγίεο
ηεο
Πιεξνθνξηθήο
θαη
Δπηθνηλωληώλ: χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο θαη
Δπηθνηλσληψλ Διιάδνο (ΔΠΔ) θαη ε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα
ελεκέξσζεο
θαη
ππνβνιήο
αίηεζεο
είλαη
ε
edu.sepe.gr.πκπιήξσζε θαη ππνβνιή ηεο αίηεζεο αλάινγα
κε ηνλ ηνκέα ελδηαθέξνληνο ειεθηξνληθά ζηελ αληίζηνηρε
ειεθηξνληθή
πιαηθφξκα, φπσο
αλαθέξνληαη
παξαπάλσ http://logistics-eede.gr http://www.eseeemporio.gr http://www.exagogikoeede.gr http://www.edu.sepe.gr ζην πεδίν «Τπνβνιή
Αίηεζεο Ωθεινχκελνπ». Κάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα
ππνβάιιεη ηελ αίηεζή ηνπ απφ 16/2/2016 έωο 31/3/2016.

Απνθξηά ζηελ Κνδάλε 2016
Σν Δπηκειεηήξην Κνδάλεο πξνζθαιεί ζε εθδειψζεηο πνπ
δηνξγαλψλνπλ νη Γήκνη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κνδάλεο ηηο
ηειεπηαίεο κέξεο ηεο Απνθξηάο 2016 θαη θπξίσο ην άββαην 12/3
θαη ηελ Κπξηαθή 13/3 ηεο Μεγάιεο Απνθξηάο. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: ηει.: 24610 41693/ 34669, θαμ: 24610 33976,
email: chambers@otenet.gr (θα. Καηεξίλα Καξαθνπιάθε).

Νέα Πξνγξάκκαηα ΔΠΑ 2014 – 2020
Πξνθεξύρζεθαλ ηα ηέζζεξα λέα πξνγξάκκαηα ηνπ Δζληθνχ
ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο ΔΠΑ 2014 – 2020 ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ 370 εθαη. επξώ γηα ρξεκαηνδφηεζε έσο θαη
100% πθηζηάκελσλ θαη λέσλ επηρεηξήζεσλ, ζχκθσλα κε ην
Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ. 1) Δλίζρπζε
Πνιύ Μηθξώλ & Μηθξώλ Δπηρεηξήζεωλ – Αλάπηπμε ζε λέεο
αγνξέο, Δπηδφηεζε έσο 50% γηα ηελ αλαβάζκηζε πνιχ κηθξψλ
& κηθξψλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο & Τπεξεζηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ
ηθαλνηήησλ ηνπο ζηηο λέεο αγνξέο. Αθνξά επελδπηηθά ζρέδηα
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ απφ 15.000€ έωο 200.000€.
2)Νενθπήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηα, Δπηδφηεζε 100% ηνπ
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα επελδπηηθά ζρέδηα έσο
60.000,00€, πνπ αθνξνχλ ζηε δεκηνπξγία πνιχ κηθξψλ &
κηθξψλ, βηψζηκσλ επηρεηξήζεσλ απφ αλέξγνπο ή αζθνχληεο
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, κε έκθαζε ζε θαηλνηφκα ζρέδηα
θαη ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο. 3)Δλίζρπζε Σνπξηζηηθώλ
ΜΜΔ, Δπηδφηεζε έσο 50% γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ, ηελ πνηνηηθή
αλαβάζκηζε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ
πθηζηάκελσλ ΜΜΔ ζηνλ θιάδν ηνπ Σνπξηζκνχ. Αθνξά
επελδπηηθά ζρέδηα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ απφ 15.000€
έωο 150.000€. 4)Δλίζρπζε Πηπρηνύρωλ Σξηηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο, Δπηδφηεζε 100% ηνπ ζπλνιηθνχ γηα επελδπηηθά
ζρέδηα έσο 25.000,00€ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αλέξγσλ ή
απηναπαζρνινχκελσλ πηπρηνχρσλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
γηα ηελ έλαξμε/ ππνζηήξημε ηεο άζθεζεο επαγγεικαηηθή
δξαζηεξηφηεηαο ζπλαθνχο κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπο.Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
ζηελ
ηζηνζειίδαwww.espa.gr,
www.antagonistikotita.gr, θαζψο θαη ζην Σκήκα Βηνηερληθψλ
Θεκάησλ ηνπ ΒΔΘ, ηει.2310241383 θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ΒΔΘ: www.veth.gov.gr.
Ζ ΟΒΘ ωο ζεκείν ππνδνρήο θαη δηαλνκήο εηδώλ πξώηεο
αλάγθεο ζηνπο πξόζθπγεο
Ζ
Οκνζπνλδία
Βηνηερληθψλ
σκαηείσλ
Θεζζαινλίθεο
αλαθνηλψλεη φηη έρεη νξηζηεί σο ζεκείν ππνδνρήο θαη δηαλνκήο ,
ζηα θαηά ηφπνπο ζεκεία ζπγθέληξσζεο πξνζθχγσλ, εηδψλ
πξψηεο αλάγθεο (ηξφθηκα, είδε αηνκηθήο πγηεηλήο, ινηπά είδε).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2310277258, θαμ:
2310226178, email: info@obsth.gr , site: www.obsth.gr

Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ & Ννκηθώλ πξνζώπωλ
Σν Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Οηθνλνκηθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο δηνξγαλψλεη επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην κε
ζέκα
«Φνξνινγία
Δηζνδήκαηνο
Φπζηθψλ
&
Ννκηθψλ
πξνζψπσλ», ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Κπξηαθή 20
Μαξηίνπ 2016 απφ ηηο 08:00 έσο ηηο 16:00, ζηελ αίζνπζα Σειεηψλ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: email: tmichailidou@oe-e.gr

GRWGlobal / G11: πξνώζεζε ειαηνιάδνπ ζηελ Κίλα
Ζ GRWGlobal / G11 απέζηεηιε ζηνηρεία θαη δηεπθξηλήζεηο γηα
πξνψζεζε ειαηνιάδνπ ζηελ Κίλα:

Πξνέιεπζε: Οπνηαδήπνηε ρψξα

Πξνδηαγξαθή: ζχκθσλα κε ηνλ πσιεηή

Πνζφηεηα: 20000 mt* 12 κήλεο = ζχλνιν 240000 mt

πζθεπαζία: γπάιηλν κπνπθάιη 1 ιίηξνπ θαη ηελεθέο 5
ιίηξσλ

Όξνη παξάδνζεο: CIFSindao, China (ηηκέο CIF, δειαδή
θφζηνο αγαζψλ, αζθάιηζε θαη λαχινο)

Όξνη πιεξσκήο: LC at Sight
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2106140979, θηλ.:
6933348800,
email:
g11_grw@otenet.gr
,
site:
www.grwglobal.com
..,http://www.grwglobal.com/greecespotlight.htm

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 Διιελν-Σνπξθηθφ
Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηνξγαλψηξηα
εηαηξία ησλ εθζέζεσλ.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ,Γξαθείν Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ
ΒΔΘ, ηει. 2310271708.

Πηζηνπνίεζε κνλάδωλ παξαγωγήο γηα εμαγωγέο ζηελ
Αίγππην
Ζ Β8
Γηεχζπλζε Δπηρεηξεκαηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ
Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ καο πιεξνθνξεί φηη,ζχκθσλα κε
ζρεηηθή ελεκέξσζή ηεο απφ ην Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ &
Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο Κατξνπ, ηα
λσπά θξνχηα δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα πξντφληα γηα ηα
νπνία απαηηείηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ πξφζθαηε
λνκνζεζία (Γηάηαγκα 13/2016) δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο.
πλεπψο δελ απαηηείηαη εθ κέξνπο ησλ ειιήλσλ
παξαγσγψλ/εμαγσγέσλ
λσπψλ νπνηαδήπνηε ελέξγεηα
αλαθνξηθά κε ην ελ ιφγσ ζέκα.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ηει. 2103682760, Fax.
2103682771, email:b08@mfa.gr.
νο

2 Κύθινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ
ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε
Σν Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Ο.Γ.Δ.)
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο αλαθνηλψλεη ηελ έλαξμε
νπ
ιεηηνπξγίαο
ηνπ
2
θχθινπ
ηνπ
Πξνγξάκκαηνο
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ..) ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε
(γηα ζηειέρε). Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηα
δηθαηνινγεηηθά ζηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. έσο ηελ
Παξαζθεπή 22/4/2016.Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.:
2310891212
(θα.
Κεζζνπνχινπ
Έθε),
email:
mpm@uom.edu.gr , site: www.uom.gr

Βαζηθνί Άμνλεο ηνπ Νένπ Αλαπηπμηαθνύ Πιαηζίνπ θαη ν
ξόινο ηνπ ΔΠΑ 2014 - 2020
Σν Δπηκειεηήξην Ησαλλίλσλ δηνξγαλψλεη εθδήισζε
ελεκέξσζεο κε ζέκα «Βαζηθνί Άμνλεο ηνπ Νένπ
Αλαπηπμηαθνχ Πιαηζίνπ θαη ν ξφινο ηνπ ΔΠΑ 2014 - 2020»,
ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Παξαζθεπή 11 Μαξηίνπ
2016 θαη ψξα 20:00, ζην Ξελνδνρείν DuLac, ζηα Ησάλληλα
(Αθηή Μηανχιε).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 26510 26273, θαμ:
26510
25179,
email:
info@cci-ioannina.gr
,
site:
http://www.cci-ioannina.gr/
Δμαγωγέο θαη Δπελδύζεηο ζηελ Νόηην Αθξηθή
Σν
Διιελν-Αθξηθαληθφ
Δπηκειεηήξην
Δκπνξίνπ
θαη
Αλάπηπμεο αλαθνίλσζε ηελ εκεξίδα κε ζέκα «Δμαγσγέο θαη
Δπελδχζεηο ζηελ Νφηην Αθξηθή» ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ζηηο 13 Απξηιίνπ 2016 ζηηο 18:00 ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ
ηνπ ΔΒΔΘ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει. 2310 370100, email.
root@ebeth.gr , θαμ. 2310 370166.

OlympAwards 2016, Γηαγωληζκνί Πνηόηεηαο θαη πζθεπαζίαο ηξνθίκωλ θαη πνηώλ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα βξαβεία OlympAwards έρνπλ φια ηα επψλπκα επεμεξγαζκέλα ή κε ηξφθηκα θαη πνηά (φρη ρχκα) πνπ
πσινχληαη ζε θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο. Σα πξντφληα πξνο αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηελ θαηάιιειε θαηάζηαζε γηα
γεπζηγλσζία θαη φηη ηα δηαθξηηηθά ζηνηρεία αλαγξάθνληαη ζσζηά θαη κε ζαθήλεηα ζηελ εηηθέηα, πξντφληα δειαδή έηνηκα γηα δηάζεζε
πξνο ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί λα δεηήζεη θπζηθνρεκηθά ηεζη ζε ζπλεξγαζία κε
αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα, κε ζθνπφ λα ειέγμεη φηη ηα πξντφληα είλαη ηερληθά άξηηα . Ζ εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 26 & 27
Μαξηίνπ 2016 ζην μελνδνρείν DivaniCaravelζηελ Αζήλα.Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: www.olympawards.co.uk
Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο

Εεηήζεηο πλεξγαζίαο
GRWGlobal / G11: δήηεζε γηα θάζηνπο
Ζ GRWGlobal / G11 απέζηεηιε ζηνηρεία θαη δηεπθξηλήζεηο γηα
εμαγσγή θάζηνπο:

Πξντφλ δήηεζεο: αθαηέξγαζηνο μεξφο θαξπφο
θάζηνπο ζνδεηάο 2016

Πνζφηεηα: ηνπιάρηζηνλ 20000 mt, ζχκθσλα κε ηνλ
πξψην ησξηλφ αγνξαζηή κε ζπκθσλεηηθφ
βαζηζκέλν ζε κεξηθή απνζηνιή θαζψο δε κπνξεί λα
κεηαθεξζεί νιφθιεξε ε πνζφηεηα ηαπηφρξνλα
(Διάρηζηε παξαγγειία 1 FCL) : εμαξηάηαη απφ ηελ
πξνκεζεπηή

πζθεπαζία: ζε ηζάληεο ρσξεηηθφηεηαο 80 kgs θαη
θάζε θνληέηλεξ λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 18 mt.

Όξνη πιεξσκήο: Σ/Σ ή L/C

Αλαγξαθή ησλ ηηκψλ: κεηά απφ ηελ αξρηθή
πξνζθνξά ησλ πξνκεζεπηψλ

Ληκάλη πξννξηζκνχ: 
Πξνηηκφηεξε εκεξνκελία απνζηνιήο: κεηά απφ ηε
ζπκθσλία
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2106140979, θηλ.:
6933348800,
email:
g11_grw@otenet.gr
,
site:
www.grwglobal.com
,
http://www.grwglobal.com/greecespotlight.htm

MEDWOOD 2016
Πόιε : METROPOLITANEXPO, Αζήλα
Ζκεξνκελία : 7-10 Απξηιίνπ 2016
Δθζέκαηα : πιηθά, μχιν, λέεο ηερλνινγίεο .
Πιεξνθνξίεο : ηει. 2102931011, site.
www.medwood.gr,email. info@medwood.gr

AME 2016
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία:16-18 Μαξηίνπ 2016
Δθζέκαηα: νξγάλσζε εθδειψζεσλ, έθζεζε βηνκεραλίαο,
μελνδνρεία, ηνπξηζηηθά γξαθεία, αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, εηαηξίεο
παξνρήο ππεξεζηψλ
Πιεξνθνξίεο: ηει.: +902164659556, site:www.turizmmedya.net

CONGRESS, MEETING AND EVENT INDUSTRY EXHIBITION
Πόιε : Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 16 - 18 Μαξηίνπ 2016
Δθζέκαηα: ηνπξηζκφο θαη κεηαθνξέο, ζέξεηξα πγείαο,
ζπλεδξηαθνί ρψξνη
Πιεξνθνξίεο: ηει. 2310 254460, θαμ. 2310254448, email.
selanik@ekonomi.gov.tr, site: www.ameistanbul.com

FRESKON
Πόιε: Γ.Δ.Θ., Θεζζαινλίθε
Ζκεξνκελία: 21-23 Απξηιίνπ 2016
Δθζέκαηα: θξνχηα ιαραληθά.
Πιεξνθνξίεο: ηει. 2310 291201 / 2310 291142, fax:
2310291692, email:detrop@helexpo.grsite : www.helexpo.gr
ΔΛΛΑΓΟ ΓΔΤΔΗ
Πόιε :Δθζεζηαθφ Κέληξν Πεξηζηεξίνπ, Αζήλα
Ζκεξνκελία : 15-18 Απξηιίνπ 2016
Δθζέκαηα :γαζηξνλνκία .
Πιεξνθνξίεο: ηει.2102772244, email:info@alfaexpo.gr,
site: http://alfaexpo.gr/portfolio_page/ellados-gefsi/
ε

Γηεζλείο Δθζέζεηο

FENSTEEBAU-Frontale 2016
Πόιε: Νπξεκβέξγε , Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 16-19Μαξηίνπ 2016
Δθζέκαηα: παξάζπξν & θηηξηαθή πξφζνςε
Πιεξνθνξίεο: ηει. 2106410405, 2106090525, site:www.t4f.gr,
www.travel4fairs.gr

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα

41 ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΓΟΤΝΑ ΚΑΣΟΡΗΑ
Πόιε : Κέληξν Γνχλαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Καζηνξηά
Ζκεξνκελία : 5-8 Ματνπ 2016
Δθζέκαηα : Γνπλαξηθά, δεξκάηηλα
Πιεξνθνξίεο : http://furfairkastoria.com

Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή
ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο WINEURASIAAUTOMATION απφ 17
έσο 20 Μαξηίνπ 2016 ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο Σνπξθίαο θαη
ζπγθεθξηκέλα
ζηηο
εγθαηαζηάζεηο:
TUYAPFAIRCONVENTIONANDCONGRESSCenter.
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 ζηνλ εθζεζηαθφ θέληξν
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

BULGARIA BUILDING WEEK
Πόιε: φθηα, Βνπιγαξία
Ζκεξνκελία: 16 - 19 Μαξηίνπ 2016
Δθζέκαηα:θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο
Πιεξνθνξίεο:site: http://buildingweek.bg/en
WINEURASIAAUTOMATION
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 17 - 20 Μαξηίνπ 2016
Δθζέκαηα: απηνκαηηζκφο, ειεθηξνηερληθά, πδξαπιηθά θαη
πλεπκαηηθά ζπζηήκαηα, επεμεξγαζία πιηθψλ
Πιεξνθνξίεο: site: http://win-automation.com/en, email:
bmyisli@gmail.com , ηει: +306977356243

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
Ζ Β8 Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ απέζηεηιε ην κεληαίν ελεκεξσηηθφ δειηίν επηρεηξεκαηηθήο πιεξνθφξεζεο «Γλνπο
Πξάηηε» (Σεχρνο Νν 6) γηα ηνλ Φεβξνπάξην 2016.Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε : ηει:
210 3682766, θαμ: 210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr, ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘwww.veth.gov.gr .

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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18/03/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: 1) ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟΗ ΔΠΗΓΔΜΟΗ, 2) ΣΑΗΝΗΑ ΔΠΗΓΔΜΟΤ
ΣΖΛ. 2695360606
22/03/2016 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΡΑΜΜΑΣΩΝ ΣΖΛ. 2695360606
22/03/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΒΗΟΗΑΣΡΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ
ΑΤΞΖΜΔΝΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΛΑΡΗΑ ΣΖΛ.
2413504379
23/03/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΤΛΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ
ΠΔΓΗΩΝ ΥΑΜΖΛΖ ΣΑΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ
ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΤΠΟΣΑΘΜΟΤ ΣΖΛ. 2313307190,95
02/04/2016 ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΩΝ ΔΗΓΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΗΟΤ ΣΖΛ.
2713600473
04/04/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΓΔΗΞΖ
ΠΛΔΗΟΓΟΣΖ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΔΚΠΟΗΖΖ
ΥΑΡΣΟΤ
ΚΑΗ
ΥΑΡΣΟΚΗΒΩΣΗΩΝ ΣΖΛ. 2310893402
07/04/2016 ΑΝΟΗΥΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΚΔΤΖ / ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΔΝ
ΑΠΟΘΔΔΗ Κ. ΜΖΥΑΝΩΝ ΣΩΝ ΣΠΚ η. ΚΑΒΑΛΟΤΓΖ ΣΖΛ. 2106551519
11/04/2016 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ - ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
ΣΖΛ. 2131374499/1081
11/04/2016
2νο
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΑΝΟΗΚΣΟ
ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΔΝΩΝ
ΦΑΓΖΣΩΝ ΑΝΔΤ ΚΡΔΑΣΟ ΣΖΛ. 2103483161
11/04/2016
1νο
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΑΝΟΗΚΣΟ
ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΤΜΦΩΝΗΑ ΠΛΑΗΗΟ 4εηνπο ΓΗΑΡΚΔΗΑ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ
ΤΛΗΚΟΤ
(ΤΛΗΚΑ
ΑΓΓΔΗΟΠΛΑΣΗΚΖ) ΣΖΛ. 2103483161
11/04/2016
2νο
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΑΝΟΗΚΣΟ
ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΤΜΦΩΝΗΑ ΠΛΑΗΗΟ 4εηνπο ΓΗΑΡΚΔΗΑ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ - ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ
(ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΖΔΩΝ ΓΔΡΜΑΣΟ) ΣΖΛ. 2103483161
11/04/2016
2νο
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΑΝΟΗΚΣΟ
ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΤΜΦΩΝΗΑ ΠΛΑΗΗΟ 4εηνπο ΓΗΑΡΚΔΗΑ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ - ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ
(ΑΝΘΡΩΠΗΝΖ ΑΛΒΟΤΜΗΝΖ) ΣΖΛ.2103483161
11/04/2016 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖ
ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΠΗΠΔΓΟΤ W5 ΚΤΡΗΩΝ ΜΖΥΑΝΩΝ ΠΑΘ/Λ 070
ΣΖΛ.2131374210/1081
11/04/2016 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΑΚΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ,
ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ,ΓΗΔΘΝΟΤ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
Α) ΤΛΗΚΩΝ - ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ ΚΤΡΗΩΝ ΜΖΥΑΝΩΝ ΠΛΩΣΩΝ ΜΔΩ ΛΔΛ.ΑΚΣ ΚΑΗ Β) (ΑΓΟΡΑ) ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΓΔΚΑ ΚΤΡΗΩΝ ΜΖΥΑΝΩΝ
ΠΛΩΣΩΝ ΠΔΡΗΠΟΛΗΚΩΝ ΚΑΦΩΝ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
"ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ"
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
"ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ"
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ - ΓΔΝΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ
"ΚΟΤΣΛΗΜΠΑΝΔΗΟ & ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΔΗΟ"
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ "ΓΔΩΡΓΗΟ
ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ"
ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΖ

Γ' ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ "ΜΔΓΑ
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ"
ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΝΑΤΣΗΚΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ
ΝΖΗΩΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ
ΑΝΩΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ "ΘΖΔΑ"
ΑΝΩΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ "ΘΖΔΑ"

ΑΝΩΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ "ΘΖΔΑ"

ΑΝΩΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ "ΘΖΔΑ"
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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.

