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O Πρόεδρος Παμαγιώτης Παπαδόπουλος
και το Διοικητικό υμβούλιο
του Βιοτεχμικού Επιμελητηρίου Θεσσαλομίκης
σας εύχομται η Αμάσταση μα σημάμει
τημ αρχή για έμα μέο κόσμο
γεμάτο Καλοσύμη, Αγάπη και Ειρήμη.
ΚΑΛΟ ΠΑΧΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΒΔΘ: Ζ ρώξα νδεγείηαη ζηα βξάρηα
Με ηελ πιάηε ζηνλ ηνίρν βξίζθεηαη γηα κία αθφκε θνξά ε ρψξα, κε
ηελ αλαζθάιεηα λα δηνγθψλεηαη, επαλαθέξνληαο κλήκεο ηνπ 2015,
ηελ ψξα κάιηζηα πνπ ην αζθαιηζηηθφ λνκνζρέδην επαλαιακβάλεη
ιάζε ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, ηνλίδεη ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην
Θεζζαινλίθεο ζρνιηάδνληαο ην λαπάγην ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ
θαη ηελ πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο λα πεξάζεη λνκνζρέδηα πνπ
δελ αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα αιιά αληίζεηα ηα νμχλνπλ. «Η
ρψξα δεη λέεο ψξεο αγσλίαο κε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο θπβέξλεζεο
– δαλεηζηψλ λα κνηάδνπλ ηνπίν ζηελ νκίριε θαη ηελ θνηλσλία λα
θνβάηαη γηα ηα ρεηξφηεξα, θαζψο βηψλεη κέξεο ηνπ πξφζθαηνπ
παξειζφληνο. Όια απηά φηαλ πξηλ απφ ιίγεο εκέξεο ε θπβέξλεζε
κνίξαδε επρνιφγηα γηα „αλάζηαζε‟ ηεο νηθνλνκίαο κεηά ην …Πάζρα.
Η ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα φκσο είλαη δηαθνξεηηθή ηα ηακεηαθά
δηαζέζηκα ηεο ρψξαο ζηεξεχνπλ, ε νηθνλνκία παξαπαίεη, νη
επηρεηξήζεηο θιείλνπλ, ή κεηαλαζηεχνπλ εθηφο ειιεληθψλ ζπλφξσλ
θαη ν πξσζππνπξγφο αλαδεηά, γηα πνιινζηή θνξά, πνιηηηθή ιχζε
ζηελ έθηαθηε ζχγθιηζε ηνπ πκβνπιίνπ Κνξπθήο» ζεκεηψλεη ν
πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο ππνγξακκίδνληαο
φηη γηα κία αθφκε θνξά πξνσζνχληαη θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο
πνπ ζα επηηείλνπλ ηελ χθεζε ζηελ νηθνλνκία, ζα απμήζνπλ ηελ
θνξνδηαθπγή, ζα δεκηνπξγήζνπλ αληηθίλεηξα γηα ηελ άζθεζε
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. «Σα παξαπάλσ δελ ζπληζηνχλ
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επαλαθνξά ζηελ αλάπηπμε, αληηζέησο ηελ
ππνλνκεχνπλ. Οη θφθθηλεο γξακκέο, νη ζπλερείο παιηλσδίεο, ε
αδπλακία ράξαμεο κίαο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο, ε απέρζεηα γηα ηηο
επελδχζεηο θαη νη ηδενιεςίεο κεηαηξέπνληαη ζε ζειηά γηα ηελ
νηθνλνκία θαη ηελ ειιεληθή θνηλσλία ε νπνία δεη κία καθξά πεξίνδν
«πξνθξνχζηεηαο» ιηηφηεηαο» αλαθέξεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ,
πξνζζέηνληαο φηη κε ην λέν αζθαιηζηηθφ λνκνζρέδην ηεο
θπβέξλεζεο, αιιάδεη εθ βάζξσλ ε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ ζπζηήκαηνο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηε ρψξα καο, θαζψο νη αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο κεηαηξέπνληαη ζε "αζθαιηζηηθή θνξνινγία". «Κάπνηα
ζηηγκή ζα πξέπεη λα ζηακαηήζεη ν Γνιγνζάο ηεο ρψξαο. Κάπνηα
ζηηγκή νη θπβεξλψληεο ζα πξέπεη λα πξνηάμνπλ ην ζπκθέξνπλ ηνπ
πνιίηε, λα ζηακαηήζνπλ ηελ ηηκσξεηηθή πνιηηηθή γηα φζνπο έρνπλ
„βαθηίζεη‟ επθαηάζηαηνπο θαη λα απνθαζίζνπλ πσο κφλν κε
ζηξαηεγηθέο θαη κειεηεκέλεο θηλήζεηο, θαη φρη βιέπνληαο θαη
θάλνληαο, ζα κπνξέζεη ε ρψξα λα αιιάμεη ζειίδα. Γηαθνξεηηθά,
ζπλερίδνληαο ζηα ζεκεξηλά κνλνπάηηα, ε ρψξα δελ έρεη δηέμνδν
δηαθπγήο» θαηαιήγεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ.

Δγθύθιηνο
ηνπ
ΟΑΔΔ
κε
Αξ.Πξση.
ΓΔΝΓΗΠΑΡ/57/558896/11-04-2016 - Τγεηνλνκηθή θάιπςε
αλαζθάιηζησλ θαη επάισησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ.
Νόκνο 4368/2016 (ΦΔΚ21η.Α΄)
Με ην Ν.4368/2016 αλαζθάιηζηνη θαη επάισηεο θνηλσληθέο
νκάδεο (νη δηθαηνχρνη αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξ.2
ηνπ άξζξνπ 33
ηνπ λφκνπ) έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο
ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζηηο Γεκφζηεο Γνκέο Τγείαο θαη
δηθαηνχληαη
λνζειεπηηθήο
θαη
ηαηξνθαξκαθεπηηθήο
πεξίζαιςεο. Γηθαηνχρνη κεηαμχ άιισλ είλαη θαη νη
εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξψα ηνπ ΟΑΔΔ θαη ηα κέιε ηεο
νηθνγέλεηάο ηνπο, νη νπνίνη έρνπλ απσιέζεη ηηο
αζθαιηζηηθέο ηνπο θαιχςεηο ιφγσ νθεηιψλ θαη δελ
δηθαηνχληαη
παξνρψλ
πγείαο.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο ηει. 2105228858, fax. 2105243477, email:
gdparowxwn@oaee.gr.
Πιαίζην ηήξημεο Δμσζηξέθεηαο από ην Τπνπξγείν
Δμσηεξηθώλ
Σν Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, κέζσ ηεο αξκφδηαο Γεληθήο
Γηεχζπλζεο Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ, πξνσζεί θαη
ζηεξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο θαη δξάζεηο ησλ ειιεληθψλ
θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ ζην εμσηεξηθφ. Οη εμσζηξεθείο
θνξείο θαη επηρεηξήζεηο πξνζθαινχληαη λα ππνβάινπλ ζηελ
αξκφδηα Γηεχζπλζε (Β8 Γ/λζε, ηει. 2103682765-2766,
email: b08@mfa.gr) ηηο πξνηάζεηο ηνπο, ηα αηηήκαηά ηνπο
αιιά θαη ηηο ηδέεο ηνπο γηα ελίζρπζε ηεο ειιεληθήο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην εμσηεξηθφ (επελδχζεηο –
εμαγσγέο). Οη πξνηάζεηο ζα αμηνινγνχληαη απφ ηηο
αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, κε
ζθνπφ ηελ ελδερφκελε ζηήξημή ηνπο ή ηελ απφ θνηλνχ, κε
ην Τπνπξγείν, πινπνίεζή ηνπο.
ν

ν

3 «Technology Forum» θαη 2 «πλεξγάδνκαη»
ν

Η Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο αλαθνίλσζε ην 3
ν
«Technology Forum» θαη 2 «πλεξγάδνκαη» πνπ ζα
δηεμαρζνχλ ζηηο 18 Μαΐνπ ζηε Θεζζαινλίθε. Σα αληίζηνηρα
δειηία ηχπνπ βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα: www.pkm.gov.gr .
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2313319776,
2313319817, 2313319676, θαμ: 2313319891, email:
press@pkm.gov.gr , presspkm@gmail.com.

Δγθύθιηνο ζρεηηθά κε ηε ζέζε εκπνξεπκάησλ ζε ειεύζεξε
θπθινθνξία κε απαιιαγή από ΦΠΑ θαη άκεζε απνζηνιή
ζε άιιν Κξάηνο Μέινο ηεο Δ.Δ. (εθαξκνγή ηεισλεηαθνύ
θαζεζηώηνο 42)
Με ηελ εγθχθιην κε Αξ.Πξση. ΠΟΛ.1045/08.04.2016 ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαηφπηλ αλαζεψξεζεο ηνπ
θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηε δηαδηθαζία ζέζεο
εκπνξεπκάησλ ζε ειεχζεξε θπθινθνξία κε απαιιαγή απφ
ΦΠΑ θαη άκεζε απνζηνιή ζε άιιν Κξάηνο Μέινο ηεο Δ.Δ.
(εθαξκνγή ηεισλεηαθνχ θαζεζηψηνο 42) κε ηελ έθδνζε θαη
δεκνζίεπζε ηεο ΠΟΛ. 1006/2015 απφθαζεο Γ.Γ.Γ.Δ.,
παξαηίζεληαη αλαιπηηθά νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε
εθαξκνγή ηνπ ηεισλεηαθνχ θαζεζηψηνο 42 γηα ηνπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ή πξνηίζεληαη
λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηνλ ηνκέα εηζαγσγψλ αγαζψλ ζηε
ρψξα καο κε άκεζε απνζηνιή ζε άιιν Κξάηνο Μέινο ηεο Δ.Δ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2106987409/ 457, θαμ:
2106987408/ 459, email: vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr ,
d19diadi@otenet.gr

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.

Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ
«Πιεξνθνξηθή θαη Γηνίθεζε» ηνπ ΑΠΘ
Σν ηκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ
Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο αλαθνηλψλεη φηη
ν
θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2016-2017 ζα ιεηηνπξγήζεη γηα 14
έηνο ην Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ
(ΓΠΜ) κε ηίηιν: « Πιεξνθνξηθή θαη Γηνίθεζε» ην νπνίν
απνλέκεη Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ). Οη
ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο αξρηθά
ειεθηξνληθά ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://applydpms.csd.auth.gr θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνζθνκίζνπλ ηελ
εθηππσκέλε αίηεζε καδί κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά
ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο (Κηίξην
Γξακκαηεηψλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ Παλεπηζηεκηνχπνιε ΑΠΘ)
θαη ψξεο 11:00- 12:30. Οη αηηήζεηο κπνξνχλ λα
πξνζθνκηζηνχλ ζηε γξακκαηεία έσο ηηο 27-05-2016. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2310998709, 2310998930,
2310998410/20,
θαμ:
2310998310,
email:
dpms_info@csd.auth.gr , site: http://dpms.csd.auth.gr.

ε

3 Παγθόζκηα Γηάζθεςε ΑΔΟ (Autorized Economic
Operator)
Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ελεκεξψλεη φηη ν Παγθφζκηνο
Οξγαληζκφο Σεισλείσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θπβέξλεζε ηνπ
Μεμηθνχ δηνξγαλψλεη ηελ 3ε Παγθφζκηα Γηάζθεςε ΑΔΟ, ζην
Καλθνχλ, απφ 11 έσο 13 Μαΐνπ 2016.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
http://www.wcoomd.org/en/events/upcoming-events/globalaeo-conference.aspx .

Γεύηεξε (2ε) ηξνπνπνίεζε θαη Παξάηαζε ηεο
Πξόζθιεζεο ππνβνιήο αηηήζεσλ ρξεκαηνδόηεζεο
επηρεηξεκαηηθώλ ζρεδίσλ ζηε Γξάζε «Νενθπήο
Δπηρεηξεκαηηθόηεηα» ηνπ ΔΠ «Αληαγσληζηηθόηεηα,
Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Καηλνηνκία (ΔΠΑλΔΚ)», ΔΠΑ
2014 – 2020.
Με ηελ
κε Αξηζ. Πξση. 2168/571/Α2/ 25-04-2016
Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη
ε
Σνπξηζκνύ ηξνπνπνηείηαη γηα δεύηεξε (2 ) θνξά ε
Απόθαζε κε Α.Π. 667/147/Α2/11.02.2016 (α/α ΟΠ 001ΚΔ
θαη θσδηθφ 1337) κε ζέκα: Πξφζθιεζε ππνβνιήο αηηήζεσλ
ρξεκαηνδφηεζεο επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ ζηε Γξάζε
«Νενθπήο
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα»
ηνπ
ΔΠ
«Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία
(ΔΠΑλΔΚ)», ΔΠΑ 2014 – 2020 (ΑΓΑ: ΩΙΥΘ4653Ο7-ΝΥΩ),
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ κε Α.Π.
1402/362/Α2/21.03.2016
φκνηα
απφθαζε.
Δπίζεο
παξαηείλεηαη ε εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο
αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο ζηε δξάζε «Νενθπήο
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα»
ηνπ
ΔΠ
«Αληαγσληζηηθφηεηα,
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία (ΔΠΑλΔΚ)», ηνπ ΔΠΑ
2014-2020 κέρξη ηελ 24 Μαΐνπ 2016 θαη ώξα 17:00.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΠ
«Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία
(ΔΠΑλΔΚ)», ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 www.antagonistikotita.gr
θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr.

ε Λεηηνπξγία ν Δηδηθόο Λνγαξηαζκόο Αξσγήο
Πξνζθύγσλ - ΔΒΔΑ ΚΑΗ ΓΔΔ Γηαρεηξηζηέο ζηνλ Δηδηθό
Λνγαξηαζκό
Τπεγξάθε απφ ηνλ ππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Δπθιείδε
Σζαθαιψην ππνπξγηθή απφθαζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία
αλνίγεη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο «Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο
Αξσγήο Πξνζθχγσλ» (Νν 2341164213 κε IBAN
GR0901000230000002341164213). Απφ ηνλ ινγαξηαζκφ
απηφ ζα ρξεκαηνδνηνχληαη πξνγξάκκαηα, έξγα θαη δξάζεηο
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ησλ πξνζθχγσλ.
Τπεχζπλνο γηα ηελ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ νξίδεηαη ν
Τθππνπξγφο Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ Αιέμεο
Υαξίηζεο, ν νπνίνο ελεξγεί, κέζσ ησλ εληεηαικέλσλ
νξγάλσλ ηνπ, θάζε είδνπο πιεξσκέο κεηά απφ ζρεηηθή
εληνιή ηεο πεληακεινχο Δπηηξνπήο δηαρείξηζεο ηνπ
ινγαξηαζκνχ, ε νπνία έρεηο σο κέιε: α) ηνλ εθάζηνηε
Πξφεδξν ηεο Βνπιήο, σο Πξφεδξν, β) ηνλ εθάζηνηε Πξφεδξν
ηεο Δπηηξνπήο Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο, γ) εθπξφζσπν ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, δ) ηνλ εθάζηνηε πξφεδξν ηεο
Γεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δξγαηψλ Διιάδαο, ε) ηνλ εθάζηνηε
πξφεδξν ηνπ Δκπνξηθνχ Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ
Αζελψλ.

Πξνβνιή ζην Παγθόζκην Φεζηηβάι Υνξσδηώλ Μηνύδηθαι
πνπ δηνξγαλώλεη ε ρνξσδία «ΚΟΡΑΖ».
ηηο 7- 8 Μαΐνπ 2016, 20:00κκ ζηελ Αίζνπζα Σειεηψλ ηνπ
Αξηζηνηειείνπ
Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαινλίθεο
ζα
πξαγκαηνπνηεζεί Πξνβνιή ζην 6ν Παγθφζκην Φεζηηβάι
Υνξσδηψλ Μηνχδηθαι πνπ δηνξγαλψλεη ε ρνξσδία
«ΚΟΡΑΗ». Γηα λα ζηεξηρηεί νηθνλνκηθά ην Φεζηηβάι ε
ρνξσδία απνθάζηζε λα πξνβάιεη ζηελ νζφλε ηεο Αίζνπζαο
Σειεηψλ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα θαηαζηήκαηα πνπ επηζπκνχλ
λα δηαθεκηζηνχλ. Σα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζήο ζαο κε ην
ινγφηππν ζαο κπνξείηε λα ηα ζηείιεηε ζην e-mail:
choirkorais94@gmail.com . Σν θφζηνο ηεο πξνβνιήο ζηνηρίδεη
ζπκβνιηθά 10 επξψ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.:
6942487804,
email:
choirkorais94@gmail.com
,
worldfestival.musical@hotmail.com,
site:
www.xorodiakorais.com.

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία
κε ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή
th
απνζηνιή ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο “22 Istanbul Home
Textiles Exhibition” απφ 17 έσο 21 Μαΐνπ 2016 ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο Σνπξθίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο
εγθαηαζηάζεηο: CNR 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,
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.

πκκεηνρή
ηνπ
Βηνηερληθνύ
Δπηκειεηεξίνπ
ε
Θεζζαινλίθεο ζηελ 81 Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο
Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο πξνηίζεηαη λα
ε
ζπκκεηάζρεη ζηελ 81 Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί απφ 10 έσο 18 επηεκβξίνπ 2016,
δηνξγαλψλνληαο νκαδηθή ζπκκεηνρή γηα ηηο επηρεηξήζεηο-κέιε
ηνπ.
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.

Γηεζλείο Δθζέζεηο
st

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
THESSALONIKI TUNING SHOW: 3
Πόιε: Γ.Δ.Θ., Θεζζαινλίθε
Ζκεξνκελία: 20-22 Μαΐνπ 2016
Δθζέκαηα: αληαιιαθηηθά επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ,
αμεζνπάξ, ιηπαληηθά, εμνπιηζκνί ήρνπ θαη εηθφλαο γηα ην
απηνθίλεην, ειαζηηθά – δάληεο, βειηησηέο θαη βειηησηηθά
πξντφληα
Πιεξνθνξίεο:
ηει.
2310
330500,
site:
www.thessalonikituningshow.gr
st

1 GOURMET OLIVE EXHIBITION & DELICACIES
Πόιε: Πνιπρψξνο Πνιηηηζκνχ LABATTOIR, Θεζζαινλίθε
Ζκεξνκελία: 20-22 Μαΐνπ 2016
Δθζέκαηα:πξντφληα ειηάο
Πιεξνθνξίεο: ηει: 2313030286 / 6972800951, email:
info@gourmetoliveexhibition.com
,site:
www.gourmetoliveexhibition.com
AGROEXPO 2016
Πόιε : Γήκνο Ιεξάπεηξαο, Κξήηε
Ζκεξνκελία : 27 - 29 Μαΐνπ 2016
Δθζέκαηα : γεσξγηθά εθφδηα, εμνπιηζκνχο, αγξνηηθά
πξντφληα θαη ππεξεζίεο
Πιεξνθνξίεο: ηει. (28410) 22231/ 27140, θαμ: (28410)
23831, site: www.epimlas.gr , email: info@epimlas.gr
Πξνζθνξά πλεξγαζίαο από Σνύξθηθε Δπηρείξεζε
Η εηαηξία “Norm Living” κε δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα
επίπισλ καο ελεκεξψλεη φηη δεηάεη ζπλεξγαζία κε ειιεληθέο
επηρεηξήζεηο.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
ηει:
+902247148649,
θηλ:
+905061417777,
θαμ:
+902247148651, email: export@normliving.com , skype:
byjivko, site: www.normliving.com.

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΣΕΔΝΣΑ – ΑΟΤΓΗΚΖ ΑΡΑΒΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ ππνζέζεσλ ηνπ
πξνμελείνπ
ηεο
Διιάδαο
ζηε
Σδέληα
απέζηεηιε
Δπηρεηξεκαηηθφ Οδεγφ γηα ηελ ανπδηθή Αξαβία – Οηθνλνκία
ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηθνηλσλνχλ κε: e-mail.: ecocom-jeddah@mfa.gr, λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζηε Σδέληα (www.agora.mfa.gr) ή ηελ ηζηνζειίδα
ηεο ΒΔΘ www.veth.gov.gr.

13 INTERNATIONAL METAL PROCESSING MACHINES,
WELDING,
DRILING,
CUTTING,
TECHNOLOGIES,
MATERIALS AND HAND TOOL FAIR
nd
2
SHEET METAL, PIPE, PROFILE PROCESSING
TECHNOLOGIES AND RELATED INDUSTRIES FAIR
th
11 HANDLING, STORAGE, TRANSPORT, CRANE AND
LOGISTICS FAIR
th
11
ELECTRIC, ELECTRONIC, ELECTROMECHANIC,
ENERGY GENERATION, AUTOMATION FAIR
Πόιε: Ιθφλην, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 28 Απξηιίνπ-1 Μαΐνπ 2016
Δθζέκαηα: κέηαιια, κεραλήκαηα θνπήο θαη επεμεξγαζίαο
κεηάιισλ, ρεηξσλαθηηθά εξγαιεία, κεραλήκαηα απηφκαηνπ
ρεηξηζκνχ
Πιεξνθνξίεο:
site:
http://www.tuyap.com.tr/en/exhibitions/konmak-2016-konya13th-international-metal-processing-machines-welding-drillingcutting-technologies-materials-and-hand-tools-fair#scope-ofthe-fair , http://www.tuyap.com.tr/en/exhibitions/konya-sheetmetal-processing-technologies-fair-2nd-sheet-metal-pipeprofile-processing-technologies-and-related-industriesfair#scope-of-the-fair
,
ηει.:
+90(212)8671100,
θαμ:
+90(212)8866698
LONDON WINE FAIR
Πόιε: Λνλδίλν, Αγγιία
Ζκεξνκελία: 3 - 5 Μαΐνπ 2016
Δθζέκαηα: θξαζηά θαη αιθννινχρα πνηά
Πιεξνθνξίεο:site: www.londonwinefair.com
FOOD AFRICA CAIRO
Πόιε: Κάηξν, Αίγππηνο
Ζκεξνκελία: 4 – 7 Μαΐνπ 2016
Δθζέκαηα: ηξφθηκα θαη πνηά
Πιεξνθνξίεο: ηει. 2107755080,
fax: 2107755049,email:
info@greatexhibitions.gr , site: www.foodafrica-expo.com
rd

3 PLASTICS, PACKAGING AND TECHNOLOGIES FAIR
Πόιε : κχξλε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 4-7 Μαΐνπ 2016
Δθζέκαηα: πιαζηηθά είδε, ζπζθεπαζία θαη ηερλνινγίεο
Πιεξνθνξίεο: ηει: 2117000264-7, θαμ: 2110127466, e-mail:
ifo@etee.gr, site: www.etee.gr
FOOD INGREDIENTS
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 4 – 6 Μαΐνπ 2016
Δθζέκαηα: ζπζηαηηθά ηξνθίκσλ, πξφζζεηα ηξνθίκσλ γηα
θαιχηεξε γεχζε
Πιεξνθνξίεο: ηει: 2117000264-7, θαμ: 2110127466, e-mail:
info@etee.gr, site: www.etee.gr, www.figlobal.com/istanbul
rd

83 AGRICALTURAL FAIR
Πόιε: Νφβηζαλη, εξβία
Ζκεξνκελία: 14-20/5/2016
Δθζέκαηα: αγξνηηθά πξντφληα, αγξνηηθφο εμνπιηζκφο
Πιεξνθνξίεο:
+381214830121,
+38163525355,
www.sajam.net

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα
06/05/2016 ΠΡΟΥΔΙΡΟ
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
«ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΛΟΙΠΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ» ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ
ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ
ΓΙΚΣΤΟΤ
ΣΑΘΜΩΝ
ΔΛΔΓΥΟΤ
ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ
ΡΤΠΑΝΗ ΚΑΙ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΩΝ.ΣΗΛ:2313 317546
16/05/2016 ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ
ΣΟΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΦΑΝΔΙΩΝ ΣΟΤ ΚΡΑΣΙΚΟΤ
ΑΔΡΟΛΙΜΔΝΑ ΛΗΜΝΟΤ (ΚΑΛΜΗ). ΣΗΛ: 210 8916264
16/05/2016 ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ
ΣΟΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΦΑΝΔΙΩΝ ΣΟΤ ΚΡΑΣΙΚΟΤ
ΑΔΡΟΛΙΜΔΝΑ ΤΡΟΤ (ΚΑΟΒ). ΣΗΛ: 210 8916264
16/05/2016 ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ
ΣΟΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΦΑΝΔΙΩΝ ΣΟΤ ΚΡΑΣΙΚΟΤ
ΑΔΡΟΛΙΜΔΝΑ ΑΓΥΙΑΛΟΤ (ΚΑΝΑ). ΣΗΛ: 210 8916264

ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

17/05/2016
ΑΜΞΘΙΞΡ
ΔΗΛΞΡΘΞΡ
ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΡ
ΓΘΑ
«ΑΜΑΟΚΑΡΕΘΡ ΟΑΠΙΩΜ ΙΑΘ ΜΗΡΘΔΩΜ .Ο» . ΗΚ:231 331 8382
19/05/2016 ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ
ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΓΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΙΟΤ ΓΙΑ
ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΣΡΙΠΟΛΗ,ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ. ΚΑΙ ΣΗ Κ.Δ.Γ.Η.Σ.».
ΣΗΛ:2713 600473

ΔΗΛΞΡ ΘΕΡΡΑΚΞΜΘΙΗΡ

228

23/05/2016 1ος ΕΟΑΜΑΚΗΟΘΙΞΡ ΗΚΕΙΠΞΜΘΙΞΡ ΑΜΞΘΙΞΡ
ΛΕΘΞΔΞΘΙΞΡ
ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΡ
ΣΓΕΘΞΜΞΛΘΙΞΣ-ΕΟΘΔΕΡΛΘΙΞΣ
ΣΚΘΙΞΣ (ΕΟΘΔΕΡΛΞΘ) ΞΣ ΓΕΕΘΑ. ΗΚ:210 3483161

ΑΜΩΑΗ ΡΠΑΘΩΘΙΗ ΔΘΞΘΙΗΡΗ
ΣΟΞΡΗΠΘΝΗΡ ΡΠΑΞΣ «ΘΗΡΕΑΡ»

229

23/05/2016 1ος ΕΟΑΜΑΚΗΟΘΙΞΡ ΗΚΕΙΠΞΜΘΙΞΡ ΑΜΞΘΙΞΡ
ΛΕΘΞΔΞΘΙΞΡ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΡ ΣΓΕΘΞΜΞΛΘΙΞΣ ΣΚΘΙΞΣ (ΡΣΠΘΓΓΕΡ
ΛΘΑΡ ΤΠΗΡΗΡ ΔΘΑΦΞΠΩΜ ΛΕΓΕΘΩΜ) ΞΣ ΓΕΕΘΑ. ΗΚ:210
3483161

ΑΜΩΑΗ ΡΠΑΘΩΘΙΗ ΔΘΞΘΙΗΡΗ
ΣΟΞΡΗΠΘΝΗΡ ΡΠΑΞΣ «ΘΗΡΕΑΡ»

230

23/05/2016 1ος ΕΟΑΜΑΚΗΟΘΙΞΡ ΗΚΕΙΠΞΜΘΙΞΡ ΑΜΞΘΙΞΡ
ΛΕΘΞΔΞΘΙΞΡ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΡ ΣΓΕΘΞΜΞΛΘΙΞΣ ΣΚΘΙΞΣ (ΡΣΚΚΕΙΕΡ
ΙΑΘ ΡΑΙΞΘ ΡΣΚΚΞΓΗΡ-ΟΑΠΞΤΕΕΣΡΗΡ ΙΑΘ ΕΝΞΟΚΘΡΛΞΣ) ΞΣ
ΓΕΕΘΑ. ΗΚ:210 3483161

ΑΜΩΑΗ ΡΠΑΘΩΘΙΗ ΔΘΞΘΙΗΡΗ
ΣΟΞΡΗΠΘΝΗΡ ΡΠΑΞΣ «ΘΗΡΕΑΡ»

231

23/05/2016 1ο ΕΟΑΜΑΚΗΟΘΙΞΡ ΗΚΕΙΠΞΜΘΙΞΡ ΑΜΞΘΙΞΡ
ΛΕΘΞΔΞΘΙΞΡ
ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΡ
ΣΓΕΘΞΜΞΛΘΙΞΣ
ΕΟΘΔΕΡΛΘΙΞΣ
ΣΚΘΙΞΣ (ΚΕΣΙΞΟΚΑΡΗΡ ΛΕ ΓΑΖΑ) ΞΣ ΓΕΕΘΑ. ΗΚ:210 3483161

ΑΜΩΑΗ ΡΠΑΘΩΘΙΗ ΔΘΞΘΙΗΡΗ
ΣΟΞΡΗΠΘΝΗΡ ΡΠΑΞΣ «ΘΗΡΕΑΡ»

218

24/05/2016 ΑΜΞΘΙΞΡ ΔΗΛΞΡΘΞΡ ΗΚΕΙΠΞΜΘΙΞΡ ΑΙΘΙΞΡ
ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΡ ΓΘΑ ΗΜ ΑΜΑΙΗΠΣΝΗ ΑΜΑΔΞΤΞΣ
ΟΑΠΞΤΗΡ
ΣΟΗΠΕΡΘΩΜ ΡΘΘΡΗΡ ΡΞΣΡ ΦΞΘΗΕΡ ΞΣ ΛΗΛΑΞΡ ΡΕΠΠΩΜ
ΡΤΞΚΗΡ ΕΟΘΡΗΛΗΡ ΦΣΡΘΙΗΡ ΑΓΩΓΗΡ ΙΑΘ ΑΘΚΗΘΡΛΞΣ ΓΘΑ Ξ
ΕΞΡ 2016-2017 ΗΚ:2310 992610

ΟΑΜΕΟΘΡΗΛΘΑΙΗ ΦΞΘΗΘΙΗ
ΚΕΡΤΗ Α.Ο.Θ.

224

24/05/2016 ΔΗΛΞΡΘΞΡ ΑΜΞΘΙΞΡ ΗΚΕΙΠΞΜΘΙΞΡ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΡ
ΓΘΑ ΗΜ ΟΠΞΛΗΘΕΘΑ ΕΝΞΟΚΘΡΛΞΣ ΓΠΑΦΕΘΩΜ ΙΑΘ ΕΠΓΑΡΗΠΘΩΜ 2
ΞΣ ΕΙΕΑ. ΗΚ:2310 498467

ΕΘΜΘΙΞ ΙΕΜΠΞ ΕΠΕΣΜΑΡ ΙΑΘ
ΕΤΜΞΚΞΓΘΙΗΡ ΑΜΑΟΣΝΗΡ
(ΕΙΕΑ)

220

221

222

223
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235

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ
ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ
ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ
ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ
ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ
ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ
ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ

ΓΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ

Δπηζθεθζείηε κέζσ 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 αληηκεησπίδεηε κε Γεκόζηα Τπεξεζία ή ζέιεηε λα
ππνβάιιεηε νπνηνδήπνηε εξώηεκα.

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

