Ιαλνπάξηνο 2018

Έηνο 17ν

Σεύρνο No 1

Πξώηε (1ε) ηξνπνπνίεζε ηεο Πξόζθιεζεο ππνβνιήο
αηηήζεωλ ρξεκαηνδόηεζεο επηρεηξεκαηηθώλ ζρεδίωλ ζηε
Γξάζε «ΔΠΙΥΔΙΡΟΤΜΔ ΔΞΩ»
Π. Παπαδόπνπινο: Σν 2018 νθείινπκε λα
γπξίζνπκε ζειίδα
Γχζθνιε ρξνληά ραξαθηεξίδεη ην 2018 ν πξφεδξνο ηνπ
Βηνηερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ
Θεζζαινλίθεο
θαη
α΄
αληηπξφεδξνο ηεο ΚΔΔ Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο
ππνγξακκίδνληαο ζπλάκα πσο είλαη ε ρξνληά πνπ ε ρψξα
μεθηλά ην βεκαηηζκφ ηεο γηα ηελ έμνδν απφ ηα κλεκφληα.
«Κάζε λέα ρξνληά ζεκαηνδνηείηαη απφ πξνζδνθίεο γηα
θαιχηεξεο εκέξεο. Σν 2018, κεηά απφ κία ηδηαίηεξα
δχζθνιε ρξνληά νη πξνζδνθίεο εζηηάδνληαη ζηελ αλάθακςε
ηεο νηθνλνκίαο, ζηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ζηήξημε
ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο,
ζηε
δεκηνπξγία
απνηειεζκαηηθφηεξνπ θξάηνπο, ζηελ πηνζέηεζε επξχηεξεο
ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλάπηπμε, ζηε δηακφξθσζε ησλ
ζπλζεθψλ γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο». «Σε
θεηηλή ρξνληά ε Διιάδα πξέπεη λα κπεη ζε ηξνρηά
δηαηεξήζηκεο αλάπηπμεο θαη λα ζπλερίζεη ηηο δηαξζξσηηθέο
αιιαγέο. Γπζηπρψο θαη ην 2018 ε κηθξνκεζαία
επηρεηξεκαηηθφηεηα αιιά θαη ηα λνηθνθπξηά ζα θηλεζνχλ ζηα
φξηα ηεο θνξνινγηθήο θαληαζίαο θαζψο ζα αληηκεησπίζνπλ
λέεο επηβαξχλζεηο πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ κλεκνληαθά
κέηξα πνπ ςεθίζηεθαλ ην 2016 θαη αξρίδνπλ πιένλ λα
εθαξκφδνληαη απφ ην λέν έηνο» αλαθέξεη ν πξφεδξνο ηνπ
ΒΔΘ, ππνγξακκίδνληαο πσο επρή ηεο επηρεηξεκαηηθήο
θνηλφηεηαο είλαη ην 2018 λα ζεκαηνδνηήζεη ηελ επηζηξνθή
ζηελ νκαιφηεηα θαη ηελ έμνδν απφ ηελ πνιπεηή θξίζε θαη
ιηηφηεηα.«Απηφ πνπ πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ πξνο φιεο
ηηο
θαηεπζχλζεηο,
είλαη
πσο
ε
ζπληαγή
ηεο
ππεξθνξνιφγεζεο, θπξίσο εθείλσλ πνπ είλαη ζπλεπείο ζηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο, έρεη δνθηκαζηεί θαη απνηχρεη
παηαγσδψο. Δίλαη πξνθαλέο πσο, αλ δελ βειηησζεί
πξαγκαηηθά ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο,
ε εηθφλα ησλ επελδχζεσλ, πνπ επί ηνπ παξφληνο, κφλνλ,
πξνβιεκαηίδεη θαη ην πεξηβάιινλ άζθεζεο ηεο
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, δελ ζα κπνξέζνπκε λα
κηιάκε γηα αλάθακςε θαη αλάπηπμε» ππνγξακκίδεη ν θ.
Παπαδφπνπινο θαηαιήγνληαο πσο «ήξζε ε ψξα ε
θπβέξλεζε λα πξνρσξήζεη ζε πξάμεηο, πέξα απφ ηα ιφγηα
δείρλνληαο απνθαζηζηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα, γηα
ηε δηακφξθσζε ζπλζεθψλ πνπ ζα επλννχλ ηελ ηδησηηθή
νηθνλνκία θαη ζα εκπλένπλ εκπηζηνζχλε ζηνπο επελδπηέο.

Αλαθνηλψζεθε ε ηξνπνπνίεζε ηεο Πξφζθιεζεο ππνβνιήο
αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηε Γξάζε «Δπηρεηξνχκε Έμσ» ηνπ
ΔΠΑλΔΚ (ΔΠΑ 2014 – 2020). Ζ Γξάζε ρξεκαηνδνηεί ηε
ζπκκεηνρή ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζε εκπνξηθέο εθζέζεηο πνπ
δηνξγαλψλνληαη ζηελ ΔΔ θαη ζε ηξίηεο ρψξεο. Λφγσ ηνπ έληνλνπ
ελδηαθέξνληνο πνπ έρεη εθδεισζεί απφ ηελ πιεπξά ησλ
δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ θαη γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή πξνεηνηκαζία
ησλ αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ζα ππνβάινπλ, νξίδεηαη λέα
εκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιώλ ε 18.01.2018. Αλαπφζπαζην
ηκήκα ηεο απφθαζεο είλαη ε Αλαιπηηθή Πξφζθιεζε ηεο Γξάζεο
θαη ηα Παξαξηήκαηα απηήο φπνπ έρνπλ ελζσκαησζεί φιεο νη
ηξνπνπνηήζεηο, δηνξζψζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο. Ζ παξνχζα
ηξνπνπνίεζε ηεο Πξφζθιεζεο ηεο Γξάζεο δεκνζηεχζεθε ζην
πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη αλαξηήζεθε ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο ΔΤΓ
ΔΠΑλΔΚ http://www.antagonistikotita.gr , ηνπ ΔΠΑ www.espa.gr
θαη
ηνπ
Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκίαο
θαη
Αλάπηπμεο
www.mindev.gov.gr . Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ελεκέξσζε
παξέρνληαη απφ ην Γξαθείν Πιεξνθφξεζεο ηεο ΔΤΓ ΔΠΑλΔΚ,
Μεζνγείσλ 56 – Αζήλα, ζην ηει. 8011136300 θαη e-mail
επηθνηλσλίαο: infoepan@mou.gr .
ΠΟΛ. 1223 /29-12-2017 Δμεηδίθεπζε ηωλ θξηηεξίωλ γηα ηε
δηακόξθωζε ιύζεωλ ξύζκηζεο νθεηιώλ πξνο ην Γεκόζην
έωο 50.000 επξώ
Τπνγξάθεθε ε ππνπξγηθή απφθαζε (ΠΟΛ. 1223/29.12.2017,
ΑΓΑ: 9ΘΤΕ46ΜΠ3Ε-ΚΞΕ) ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ πνπ
εμεηδηθεχεη ηα θξηηήξηα γηα ηε δηακφξθσζε ιχζεσλ ξχζκηζεο
νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην έσο 50.000 επξψ θαηά ηελ παξάγξαθν
21 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λφκνπ 4469/2017 γηα ηνλ εμσδηθαζηηθφ
κεραληζκφ ξχζκηζεο νθεηιψλ επηρεηξήζεσλ. ε φ,ηη αθνξά ηε
ξχζκηζε, ππάγνληαη νθεηιέο πξνο ην Γεκφζην πνπ είλαη ήδε
βεβαησκέλεο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016, θαζψο θαη νθεηιέο
ππέξ ηξίησλ πηζησηψλ, κε ηηο πξνζαπμήζεηο ή ηφθνπο
εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαηά ην ρξφλν ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε.
Ζ ππαγσγή ζηηο ξπζκίζεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο ζπλεπάγεηαη
ηελ απηνδίθαηε απψιεηα ηπρφλ πθηζηάκελσλ ξπζκίζεσλ γηα ηηο
ε
ίδηεο νθεηιέο. Ζ παξνχζα απφθαζε ηζρχεη απφ ηελ 1
Φεβξνπαξίνπ 2018. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα
ηεο
Αλεμάξηεηεο
Αξρήο
Γεκνζίσλ
Δζφδσλ
(ΑΑΓΔ):
http://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apophaseis/pol-1223-29-12-2017

Η ΚΤΑ γηα ηε ξύζκηζε νθεηιώλ πξνο ηνπο Φνξείο Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο έωο 50.000 επξψ
Ζ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε κε αξηζκ.νηθ. 62134/4100/28.12.2017 πνπ εμεηδηθεχεη ηα θξηηήξηα ηεο ξχζκηζεο νθεηιψλ πξνο ηνπο
Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο έσο 50.000 επξψ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 4640 η.Β΄/2017. Σελ ππνπξγηθή απφθαζε ππέγξαςαλ ε
ππνπξγφο Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θ. Αρηζηφγινπ θαη ν πθππνπξγφο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θ.
Πεηξφπνπινο. Ζ ξχζκηζε αθνξά θπζηθά πξφζσπα κε πησρεπηηθή ηθαλφηεηα (π.ρ. έκπνξνη) ή λνκηθά πξφζσπα, εθφζνλ (α) νη
ζπλνιηθέο νθεηιέο ηνπο πξνο φινπο ηνπο πηζησηέο ηνπο δελ ππεξβαίλνπλ ηηο 20.000 επξψ ή (β) νη νθεηιέο ηνπο πξνο ηνπο Φ.Κ.Α.
ππεξβαίλνπλ ην 85% ησλ ζπλνιηθψλ νθεηιψλ ηνπο θαη θπζηθά πξφζσπα ρσξίο πησρεπηηθή ηθαλφηεηα κε επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα (π.ρ. δηθεγφξνη, αγξφηεο) ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ θάλεη έλαξμε εξγαζηψλ θαη φηη νη νθεηιέο ηνπο πξνο ηνπο
Φ.Κ.Α. δελ ππεξβαίλνπλ ηηο 50.000 επξψ. Ζ ξχζκηζε θαιχπηεη νθεηιέο πνπ «γελλήζεθαλ» έσο ηηο 31/12/2016 θαη νη αηηήζεηο ζα
ππνβάιινληαη έσο ηηο 31/12/2018, ειεθηξνληθά πξνο ην ΚΔΑΟ.

ΥΔΙΜΔΡΙΝΔ ΔΚΠΣΩΔΙ από 8 Ιαλνπαξίνπ έωο 28
Φεβξνπαξίνπ 2018

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε
ηεο Σνπξθίαο

Όπσο αλαθνίλσζε ν Δκπνξηθφο χιινγνο Θεζζαινλίθεο
ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ λφκνπ 4177/2013, νη ρεηκεξηλέο
εθπηψζεηο έηνπο 2018 ζα αξρίζνπλ ηε Γεπηέξα 8 Ιαλνπαξίνπ
θαη ζα ιήμνπλ ηελ Σεηάξηε 28 Φεβξνπαξίνπ 2018.
Καηά ηε δηελέξγεηα ησλ εθπηψζεσλ, εθηφο απφ ηελ αλαγξαθή ηεο
παιαηάο θαη ηεο λέαο κεησκέλεο ηηκήο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ
πνπ πσινχληαη κε έθπησζε, επηηξέπεηαη θαη ε αλαγξαθή θαη
εκπνξηθή επηθνηλσλία πνζνζηνχ έθπησζεο. Δθφζνλ παξέρεηαη
κεησκέλε ηηκή ζε πεξηζζφηεξα απφ ην 60% ηνπ ζπλφινπ ησλ
πσινχκελσλ εηδψλ, ε επίδεημε ηνπ παξερφκελνπ πνζνζηνχ
έθπησζεο επηβάιιεηαη, νπφηε ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηελ
πξνζήθε ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκπνξηθή
επηθνηλσλία, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά
πνζνζηά έθπησζεο αλά θαηεγνξίεο πξντφλησλ, ζα πξέπεη λα
αλαγξάθεηαη ην εχξνο ηνπ παξερφκελνπ πνζνζηνχ («απφ …. %
έσο …. %»). ε θάζε άιιε πεξίπησζε ζα αλαγξάθεηαη φηη νη
εθπηψζεηο αθνξνχλ επηιεγκέλα είδε κε αλαθνξά ζην αληίζηνηρν
πνζνζηφ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ππνινγίδεηαη θαη πξνβάιιεηαη ε
κεησκέλε ηηκή, πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ αιήζεηα θαη λα κελ
είλαη αλαθξηβήο. Οη θαηαζηεκαηάξρεο ζα πξέπεη, ζε πεξίπησζε
ειέγρνπ, λα είλαη ζε ζέζε λα απνδείμνπλ, φηη ε παιαηά ηηκή
πψιεζεο πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ πηλαθίδα, αληαπνθξίλεηαη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα. Καηά ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ εθπηψζεσλ,
απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο, 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 κπνξνύλ λα αλνίμνπλ
πξναηξεηηθά ηελ πξώηε Κπξηαθή θαηά ηελ έλαξμε ηεο
ρξνληθήο πεξηόδνπ ηωλ εθπηώζεωλ, ήηνη ηελ Κπξηαθή, 14
Ιαλνπαξίνπ 2018.
ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΤΡΙΑΚΗ 14 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2018:
11 π.κ - 6 κ.κ.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο Δκπνξηθφο χιινγνο Θεζζαινλίθεο :
Σει. 2310548876, 2310547887,
FAX: 2310538263 e-mail:
empsylth@otenet.gr , www.tradesupport.gr

Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη
φηη κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 15 – 18 Φεβξνπαξίνπ 2018
th
πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Έθζεζε «11
HEATING, COOLING, AIR CONDITIONING NATURAL
GAS TECHNOLOGY, INSTALLATION AND INSULATION
FAIR - IHS» απφ ηελ εηαηξεία “Tuyap Adana Fairs” ζηελ
Σνπξθία – Tuyap Adana International Exhibition and
Congress Center - κε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ
θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε
ησλ δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηνπο
ηνκείο:
Θέξκαλζε,
Καινξηθέξ,
Φπθηηθέο
εγθαηαζηάζεηο, Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, Απνρεηεπηηθέο
εγθαηαζηάζεηο, Κιηκαηηζηηθά, πζηήκαηα Δμαεξηζκνχ,
Μφλσζε, Σδάθηα, φκπεο, Μάξκαξν θαη θπζηθέο πέηξεο,
Δπέλδπζε απφ PVC, Αινπκίλην θαη μχιηλα παξάζπξα,
Σερλνινγία γπαιηνχ, Μεραλήκαηα επεμεξγαζίαο γπαιηνχ
θαη αμεζνπάξ, Μεραλήκαηα επεμεξγαζίαο πξνθίι,
Παξάζπξα θαη αμεζνπάξ πφξηαο, Ξχιηλεο θαη ζηδεξέληεο
πφξηεο απφ PVC, Βηνκεραληθέο πφξηεο θαη πφξηεο γθαξάδ.
Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ππάξρεη εηδηθή νξγάλσζε απφ
ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο Σνπξθίαο, ε νπνία δηαξθεί 4
κέξεο θαη πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν
θαζψο
θαη
ζπλαληήζεηο
κε
ηνπο
παξαγσγνχοεπηρεηξεκαηίεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληψλ ηεο
Έθζεζεο (14 - 17 Φεβξνπαξίνπ 2018) ην Τπνπξγείν ζα
θαιχςεη ηα έμνδα δηακνλήο ελφο εθπξνζψπνπ απφ θάζε
εηαηξία γηα 3 λχρηεο ζε μελνδνρείν 5 αζηέξσλ. Σα έμνδα
δηακνλήο ζα θαιπθζνχλ κφλν εθφζνλ νη επηζθέπηεο
ιάβνπλ κέξνο ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα θαη
ηαμηδέςνπλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο (14 - 17
Φεβξνπαξίνπ 2018) (δηακνλή 3 λπρηψλ). ε πεξίπησζε
πνπ νη επηζθέπηεο επηζπκνχλ λα ηαμηδέςνπλ ιηγφηεξεο
κέξεο ή ζε δηαθνξνπνηεκέλεο εκεξνκελίεο, ζα πξέπεη λα
θαιχςνπλ νη ίδηνη ηα έμνδα ηνπο. Οη εηαηξείεο πνπ ζέινπλ
λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έθζεζε λα κελ πξνβνχλ ζε
πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ηαμηδηνχ πξνηνχ ιάβνπλ ηελ ηειηθή
έγθξηζε απφ ηε Πξεζβεία, γηαηί ιφγσ απμεκέλνπ
ελδηαθέξνληνο ζηελ έθζεζε ελδέρεηαη ην ππνπξγείν λα
κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη εηαηξίεο πνπ
ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ ηελ έθζεζε πξέπεη λα
ζπκπιεξψζνπλ ηε ζρεηηθή αίηεζε κέρξη ηηο 05/02/2018 ζην
θαμ: 2310254448 ή ζην email: selanik@ekonomi.gov.tr.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 2310254460, θαμ:
2310254448, e-mail: selanik@ekonomi.gov.tr , site:
http://lifestyle-turkey.com/index.html.

«Συ3nd HAEE Annual Conference: “Energy Transition:
European and Global Perspectives”
ν

Ζ Διιεληθή Δηαηξεία Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο δηνξγαλψλεη ην 3
εηήζην ζπλέδξην ηεο εηαηξείαο κε ηίηιν “Energy Transition: European
and Global Perspectives”. Σν ζπλέδξην ζα δηεμαρζεί 3 έσο 5 Μαΐνπ
2018 ζην μελνδνρείν “Wyndham Grand Athens Hotel” ζηελ Αζήλα.
Γειώζεηο ζπκκεηνρήο έωο 15 Ιαλνπαξίνπ 2018. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: e-mail: haee2018@haee.gr ,
site:
https://www.haee.gr/events/international-events/2018/3rdhaee-international-conference/

Thessaloniki #JobFestival 2018

Ζ IFAAcademy δηνξγαλψλεη ην εηήζην ζπλέδξην 2018 Money Show
κε ηίηιν “Δπαλαζρεδηάδνληαο ηελ Αζθαιηζηηθή πκβνπιεπηηθή”. Σν
ζπλέδξην ζα δηεμαρζεί ηε Γεπηέξα 8 Ηαλνπαξίνπ 2018 ζην
μελνδνρείν Hilton (Αίζνπζα Σεξςηρφξε Α΄) ζηελ Αζήλα θαη ψξα
18:00-21:00. Οη δειώζεηο πκκεηνρήο πξαγκαηνπνηνύληαη
ειεθηξνληθά. Θα ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site: www.ifaacademy.eu ,ηει:
2117808494,
e-mail:
info@ifaacademy.eu
,
support@ifaacademy.eu .

H θεηηλή δηνξγάλσζε Thessaloniki #JobFestival 2018 ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 23 θαη 24 Φεβξνπαξίνπ 2018, ψξεο
10:00 κε 18:00 ζην μελνδνρείν Capsis. θνπφο ηνπ
θεζηηβάι είλαη ε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο
ππνζηήξημεο, ελεκέξσζεο θαη δηθηχσζεο αλαθνξηθά κε ηελ
εξγαζία θαη ηελ απαζρνιεζηκφηεηα κέζα απφ δξάζεηο
φπσο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλεληεχμεηο πξνζσπηθνχ,
γλσξηκία εηαηξηψλ κε ππνςήθηνπο εξγαδνκέλνπο, πιεζψξα
workshops
αλαδήηεζεο
εξγαζίαο
θαη
αλάπηπμεο
επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ, δηφξζσζε βηνγξαθηθψλ θαη
άιιεο παξάιιειεο δξάζεηο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηνπο δηνξγαλσηέο ζην
ηειέθσλν 2310 326712.

Business & Life Training by Akis Angelakis

13 European Annual Symposium “EU Funds 2018”

Ζ Business & Life Training by Akis Angelakis δηνξγαλψλεη
ζεκηλάξην ζηα πιαίζηα ηνπ Money Show κε ηίηιν «Σα ζπζηαηηθά ηεο
ςπρήο ηνπ ληθεηή!». Σν ζεκηλάξην ζα δηεμαρζεί ηε Γεπηέξα 8
Ηαλνπαξίνπ 2018 ζην μελνδνρείν Hilton (Αίζνπζα ΔΠΔΡΗΓΔ) ζηελ
Αζήλα θαη ψξα 18:00-20:00. Η είζνδνο είλαη ειεύζεξε κε ζεηξά
πξνηεξαηόηεηαο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site: www.akisangelakis.com , ηει: 210-2512988, 210-2584880.

Καηά ην δηάζηεκα 19 έσο 21 Μαξηίνπ 2018 ζα δηεμαρζεί ζην
ν
Βεξνιίλν ηεο Γεξκαλίαο ην 13 Δηήζην Δπξσπατθφ πκπφζην
κε ζέκα «Δπξσπατθά Σακεία 2018».
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ηει. +493080208020, e-mail:
regina.luening@euroacad.eu, site: https://www.euroacad.eu

Δπαλαζρεδηάδνληαο ηελ Αζθαιηζηηθή πκβνπιεπηηθή

th

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
EXPO WEDDING
Πόιε: πλεδξηαθφ Κέληξν «Η. Βειιίδεο» (ΓΔΘ),
Θεζζαινλίθε
Ηκεξνκελία: 13-15 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Δίδε Γάκνπ
Πιεξνθνξίεο: Site: https://www.expowedding.gr/ , ηει:
2310.253111,
e-mail: expowedding@sopadv.gr
Η

Γηεζλείο Δθζέζεηο (ζπλέρεηα)
VICENZA ORO WINTER+T GOLD
Πόιε: Γέλνβα, Ηηαιία
Ηκεξνκελία: 19 – 24 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε Κνζκεκάησλ
Πιεξνθνξίεο: site: https://www.vicenzaoro.com/en/,
ηει: +39(0)444969111(γηα επηζθέπηεο), +39 0236590746 (γηα
εθζέηεο), e-mail: info@vicenzaoro.com (γηα επηζθέπηεο),
info@vo-plus.com (γηα εθζέηεο)

5 ΔΥΠΟΣΡΟΦ
Πόιε: Κέληξν Ξηθαζθίαο – Διιεληθφ Αζήλα
Ηκεξνκελία: 26-29 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Σξφθηκα θαη Πνηά.
Πιεξνθνξίεο: Site: www.rmi.gr, E-mail: info@expotrof.gr ,
Σει: 210 9610135

SIGEP
Πόιε: Ρψκε, Ηηαιία
Ηκεξνκελία: 20-24 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Σξφθηκα & Πνηά
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.sigep.it/ , e-mail:
marco.forcellini@iegexpo.it

FASHION EXPO
Πόιε: Αζήλα
Ηκεξνκελία: 27-29 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: κφδα .
Πιεξνθνξίεο: www.fashionexpo.gr , Σει: 210 8623220,
Fax: 210 8623130

KLIMAHOUSE
Πόιε: Ηηαιία
Ηκεξνκελία: 24-27 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Δλέξγεηα
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.fierabolzano.it/klimahouse/ ,
ηει: 0471 516030, e-mail: silva.candioli@fierabolzano.it

Η

27 AGROTICA 2018
Πόιε: ΓΔΘ – HELEXPO, Θεζζαινλίθε
Ηκεξνκελία: 1-4 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Αγξνηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο.
Πιεξνθνξίεο: Σει: 2310 291101, Fax: 2310 291551,
E-mail: agrotica@helexpo.gr, Site: http://agrotica.helexpo.gr/
CLIMATHERM ENERGY
Πόιε: Αζήλα, Διιάδα
Ηκεξνκελία: 22-25 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: ελεξγεηαθφο θιάδνο.
Πιεξνθνξίεο: ηει.: 2109356110, 2109315073,
email: info@climatherm.gr

Γηεζλείο Δθζέζεηο

HOMI
Πόιε: Μηιάλν ,Ηηαιία
Ηκεξνκελία: 26-29 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε γηα ηνλ ηξφπν δσήο
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.homimilano.com/ , ηει:
+39.02.4997.6144,
e-mail: visitatori.homi@fieramilano.it
FIERAGRICOLA
Πόιε: Βεξφλα, Ηηαιία
Ηκεξνκελία: 31 - 03 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε γηα ηελ Πξσηνγελή Παξαγσγή
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.fieragricola.it/ ,
ηει: 0458298120 (γηα επηζθέπηεο) 0458298120 (γηα εθζέηεο),
e-mail: visitors@fieragricola.com (γηα επηζθέπηεο),
fieragricola@veronafiere.it (γηα εθζέηεο)

95o EUROPEAN MOTOR SHOW BRUSSELS
Πόιε: Βξπμέιεο, Βέιγην
Ηκεξνκελία: 12-21 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε Απηνθηλήηνπ
Πιεξνθνξίεο: site: http://autosalon.be/en, ηει: 02/7786400,
e-mail: info@autosalon.be

EVENT SERVICES AND TECHNOLOGIES EXHIBITION
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 1- 3 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Γηεζλήο έθζεζε γηα ππεξεζίεο θαη ηερλνινγίεο
εθδειψζεσλ
Πιεξνθνξίεο: site: https://eventproexpo.com/en/ , ηει:
+902125706305,e-mail: tureks@tureksfuar.com.tr

EXPO RIVA SCHUH
Πόιε: Ρψκε, Ηηαιία
Ηκεξνκελία: 13-16 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Τπνδήκαηα
Πιεξνθνξίεο: site: https://exporivaschuh.it/en , ηει: 0464 570153,
e-mail: info@exporivaschuh.it

6 INTERNATIONAL AMUSEMENT-PARK-RECREATION
INDUSTRY SERVICES EXHIBITION
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 1- 3 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Γηαζθέδαζε, πάξθα θαη ππεξεζίεο βηνκεραλίαο

MARCA-PRIVATE LABEL CONFERENCE AND
EXHIBITION
Πόιε: Μπνιφληα, Ηηαιία
Ηκεξνκελία: 17-18 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε γηα ηελ δηαλνκή επψλπκσλ πξντφλησλ
Πιεξνθνξίεο: site:
http://www.marca.bolognafiere.it/home/1348.html , ηει:
+39051282409
e-mail: antonella.maietta@bolognafiere.it

CreativeWorld 2018 – Μεγάινο Γηαγωληζκόο

PITTI IMMAGINE BIMBO
Πόιε: Φισξεληία, Ηηαιία
Ηκεξνκελία: 18-20 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Παηδηθά ξνχρα
Πιεξνθνξίεο: site:
http://www.pittimmagine.com/en/corporate/fairs/bimbo.html ,
ηει:
+390553693294,
email:
francesca.baroncini@pittimmagine.com

TH

αλαςπρήο. Πιεξνθνξίεο: site:
https://www.atraxexpo.com/en/, ηει: +902125706305,
e-mail: tureks@tureksfuar.com.tr

Σν Hobby Fair Play Festival καδί κε ηε Messe Frankfurt_Official
Representative foor Hellas θαη ηελ Travel 4 Fairs ζαο πάλε ζηε
κεγαιχηεξε δηεζλή έθζεζε ρεηξνηερλίαο, ζηελ CreativeWorld
2018. Έλαο ππεξηπρεξφο ζα θεξδίζεη αεξνπνξηθά εηζηηήξηα θαη
δχν δηαλπθηεξεχζεηο ζηε Φξαλθθνχξηε γηα λα επηζθεθηεί ηε
δηεζλή επαγγεικαηηθή έθζεζε CreativeWorld 2018. Πσο ζα
θεξδίζεηε: 1.Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ην δειηίν ηχπνπ ηεο έθζεζεο
(https://www.messefrankfurt.gr/mimi/272/144 ), 2. Απαληήζηε
ζσζηά ζηηο εξσηήζεηο, 3. πκπιεξψζηε ηα ζηνηρεία ζαο γηα λα
κπείηε
ζηελ
θιήξσζε
θάληε
θιηθ
ζηε
δηεχζπλζε:
https://www.hobbyfestival.gr/the-hobby-festivalcreativeworld2018

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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ΑΜΔΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΝΑΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΗΣΗΖ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ
(Κ.Τ.Σ.) ΣΧΝ ΝΖΗΧΝ ΣΟΤ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΖΛ. 22420 56300
11/01/2018 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΖΛ. 2313 327826
12/01/2018 «ΠΡΟΚΛΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖ
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΖ Γ/ΝΖ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΤΣΗΚΖ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΜΔΧ
ΠΑΓΗΟΤ ΚΑΣ΄ ΑΠΟΚΟΠΖ ΥΟΡΖΓΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2018» ΣΖΛ. 2313
330533
15/01/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΑΞΟΝΗΚΟΤ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΣΖΛ.
2413 504379
16/01/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΟΤ
ΟΗΚΗΜΟΤ
ΜΔΣΑ
ΣΟΤ
ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΣΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΧΝ ΤΝΑΦΧΝ
ΔΡΓΑΗΧΝ
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΚΑΗ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
ΣΟΝ
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟ ΣΑΘΜΟ ΖΣΔΗΑ (ΣΣ) ΣΖΛ. 210 8916263
17/01/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΛΤΥΝΗΧΝ THYRATRON CX1151 e2u ΣΖΛ. 210 8916356
18/01/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΣΗΡΗΟΤ RADAR (HIPAR) ΤΜΖΠΟΤ ΜΔΣΑ ΣΧΝ
ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΣΖΛ. 210 8916356
26/01/2018 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ (ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΘΔΡΜΑΝΖ) ΣΖΛ. 2313
317535
30/01/2018 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΚΔΤΖ ΤΝΣΖΡΖΖ - ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΖ ΚΑΗ
ΠΤΡΟΒΔΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΖΛ.
2313 318449
15/02/2018 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
ΓΗΑΚΗΝΖΖ/ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΧΝ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΧ ΜΔΣΑΦΔΡΟΜΔΝΧΝ
ΤΛΗΚΧΝ ΣΖ ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΟ ΣΗ
ΖΠΑ, ΔΝΣΟ ΣΧΝ ΖΠΑ ΚΑΗ ΑΝΣΗΣΡΟΦΧ ΣΖΛ. 210 8705015

ΑΝΧΣΔΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΓΜΑΣΧΝ
ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ
4Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ
''ΚΟΤΣΛΗΜΠΑΝΔΗΟ &
TΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΔΗΟ''
ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ
ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΠΟΛΔΜΗΚΖ 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.

