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Ρόιν ηωλ επηκειεηεξίωλ
ζηνλ εμωδηθαζηηθό ζπκβηβαζκό δεηά ην ΒΔΘ
Ρφιν δηαρεηξηζηή θαη επφπηε γηα ηα επηκειεηήξηα
αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα γίλνληαη ζην
πιαίζην ηνπ εμσδηθαζηηθνχ κεραληζκνχ ξχζκηζεο
ρξεψλ ησλ επηρεηξήζεσλ δήηεζε ν πξφεδξνο ηνπ
Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο θαη α΄
αληηπξφεδξνο ηεο ΚΔΔΔ, Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο
θαηά ηε δηάξθεηα εθδήισζεο ηνπ επηκειεηεξίνπ, κε
νκηιεηή ηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα Γηαρείξηζεο Ηδησηηθνχ
Υξένπο Φψηε Κνπξκνχζε.
Ζ θιεηζηή εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ
νη δηακεζνιαβεηέο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην κεηξψν ηνπ
Κέληξνπ Γηακεζνιάβεζεο ηνπ ΒΔΘ λα ελεκεξσζνχλ
απφ πξψην ρέξη απφ ηνλ θ. Κνπξκνχζε ζρεηηθά κε ηνλ
εμσδηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ ηδησηηθψλ ρξεψλ πνπ ζα
αξρίζεη λα ηξέρεη ζηηο
3 Απγνχζηνπ κέζσ
ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο πνπ ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία.
«Σν γεγνλφο πσο γηα πξψηε θνξά δηακνξθψλεηαη έλα
εμσδηθαζηηθφ πιαίζην, πνπ δίλεη ηελ επθαηξία ζε κηα
ππεξρξεσκέλε επηρείξεζε λα ζπγθεληξψζεη φινπο
ηνπο πηζησηέο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα ξπζκίζεη φια ηα
ρξέε ηεο, απνηειεί κηα επράξηζηε εμέιημε» ηφληζε ν
πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ επηζεκαίλνληαο σζηφζν ηελ
αλάγθε ε Πνιηηεία λα αλαζέζεη ζπγθεθξηκέλεο
αξκνδηφηεηεο
επνπηείαο
θαη
δηαρείξηζεο
ζηα
επηκειεηήξηα, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ νκαιή
εθαξκνγή ελφο θξίζηκεο ζεκαζίαο λνκνζεηηθνχ
πιαηζίνπ.
πγθεθξηκέλα ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ
πξφηεηλε ζηνλ θ. Κνπξκνχζε- απνηειεί πξφηαζε φιεο
ηεο επηκειεηεξηαθήο θνηλφηεηαο - ηελ απνζηνιή ησλ
αηηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη ζηελ εηδηθή πιαηθφξκα
ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Γηαρείξηζεο Δηδηθνχ Υξένπο,
ζηα αξκφδηα επηκειεηήξηα, ηα νπνία θαηφπηλ ζα
αλαζέηνπλ άκεζα ηελ αίηεζε θαη ην ζπληνληζκφ ηεο
δηαπξαγκάηεπζεο ζε δηαπηζηεπκέλνπο κεζνιαβεηέο
απφ ηνλ ζρεηηθφ πίλαθα ηνπ ππνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο,
Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Αμίδεη λα
ζεκεησζεί πσο ήδε ζην Κέληξν Γηακεζνιάβεζεο πνπ
ιεηηνπξγεί
ζην ΒΔΘ είλαη εγγεγξακκέλνη 101
δηακεζνιαβεηέο.
Πωο ζα γίλεηαη ν εμωδηθαζηηθόο ζπκβηβαζκόο
Όπσο εμήγεζε ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο Γηαρείξηζεο
Ηδησηηθνχ Υξένπο ε επηρείξεζε κε ηνπο θσδηθνχο πνπ
έρεη ζην taxisnet κπαίλεη ζηελ πιαηθφξκα πνπ
αλαπηχζζεηαη απηή ηε ζηηγκή ζηε Γξακκαηεία θαη
επηζπλάπηεη φια ηα ρξέε είηε αθνξνχλ ηξάπεδεο,
δεκφζην, εθνξία, ηεισλείν, αζθαιηζηηθά ηακεία, δήκνη,
πξνκεζεπηέο. Μεηά ηε βεβαίσζε ησλ νθεηιψλ γίλνληαη
έιεγρνη πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νη ζηξαηεγηθνί
θαθνπιεξσηέο. ηε ζπλέρεηα, ε ππφζεζε αλαηίζεηαη ζε
έλαλ ζπληνληζηή, πνπ θαηά βάζε είλαη έλαο
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δηακεζνιαβεηήο απφ ην αληίζηνηρν κεηξψν ηνπ
Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο. Ο δηακεζνιαβεηήο εηδνπνηεί φινπο ηνπο
πηζησηέο, θάζνληαη ζην ίδην ηξαπέδη θαη ζπδεηνχλ πσο ε επηρείξεζε
ζα παξακείλεη αλνηρηή» αλέθεξε ν θ. Κνπξκνχζεο. Αθνινπζεί ελ
ζπλερεία δηαπξαγκάηεπζε γηα ην ηη πξέπεη λα πιεξψλεη ν νθεηιέηεο
ζηνλ θάζε έλαλ απφ ηνπο πηζησηέο, ςεθίδνπλ θαη εθφζνλ ην 60%
ζπκθσλεί ζε κηα ιχζε, απηνκάησο ππνγξάθνπλ ηε ζχκβαζε
αλαδηάξζξσζεο θαη ε δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ επηρείξεζε λα
γλσξίδεη ην ηη πξέπεη λα πιεξψλεη ζηνλ θαζέλαλ. Δάλ θαη εθφζνλ
ππάξρνπλ ελζηάζεηο απφ θάπνηνπο πνπ δηαθψλεζαλ, ε επηρείξεζε
κπνξεί εάλ ζέιεη λα απεπζπλζεί ζην δηθαζηήξην θαη λα ιάβεη κηα
επηθχξσζε απηήο ηεο απφθαζεο, ψζηε λα επηβιεζεί πιένλ θαη ζε
νπνηνλδήπνηε έρεη θάπνηα έλζηαζε. Ο λφκνο ιέεη ξεηά φηη ε ζχκβαζε
ηελ νπνία ππέγξαςε ην 60% ησλ πηζησηψλ ηνπ ρξένπο είλαη
δεζκεπηηθή γηα φινπο ηνπο ππφινηπνπο.εκεηψλεηαη φηη ζπληνληζηήο,
φπσο πξνβιέπεη ν λφκνο, δελ είλαη θαη αλάγθε δηθεγφξνο, αιιά
θάπνηνο, ν νπνίνο σο „ηνπνηεξεηήο‟ ειέγρεη αλ αθνινπζείηαη ν λφκνο.
Ο θ. Κνπξκνχζεο ζεκείσζε πσο απηφ ήηαλ απαίηεζε ησλ ζεζκψλ
θαζψο ζηελ ππφινηπε Δπξψπε ε δηαδηθαζία δελ ειέγρεηαη θαη΄
αλάγθε απφ δηθεγφξνπο. Αξρηθά πξνβιέπνληαη 50 ζπληνληζηέο γηα
ηνπο εμσδηθαζηηθνχο ζπκβηβαζκνχο, πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζηελ
Κεληξηθή Μαθεδνλία, ελψ ν αξηζκφο ηνπο ζα απμεζεί εάλ ιφγσ ηνπ
φγθνπ ησλ εξγαζηψλ δελ επαξθνχλ. Σελ άπνςε πσο αλ κία
δηαδηθαζία είλαη λφκηκε, ή φρη κπνξνχλ κφλν νη δηθεγφξνη λα
γλσξίδνπλ θαη φρη ν νπνηνζδήπνηε ζπληνληζηήο εμέθξαζε ν πξφεδξνο
ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Θεζζαινλίθεο, Νίθνο Βαιεξγάθεο.
Κιεηζηά ηα θαηαζηήκαηα ηεο Θεζζαινλίθεο ηελ εκέξα ηνπ Αγίνπ
Πλεύκαηνο
Κιεηζηά ζα είλαη φια ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη ηα θαηαζηήκαηα
πψιεζεο ηξνθίκσλ ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο, ηε Γεπηέξα 5 Ηνπλίνπ
2017, ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 22/19777/10-05-2002 Απφθαζε
Ννκάξρε Θεζζαινλίθεο, ε νπνία ΓΔΝ έρεη αλαθιεζεί, χζηεξα απφ
δηαβεβαίσζε ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ελεκέξσζε
ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο. Ωο εθ ηνύηνπ ηε Γεπηέξα 5/6/2017 ηα εκπνξηθά
θαηαζηήκαηα θαη ηα θαηαζηήκαηα πώιεζεο ηξνθίκωλ ηνπ Ννκνύ
Θεζζαινλίθεο είλαη ππνρξεωηηθά ΚΛΔΗΣΑ. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ Δκπνξηθφ χιινγν
Θεζζαινλίθεο: Σει: 2310 548876, 2310 547887, Fax: 2310 538263, Email: empsylth@otenet.gr , Site: www.tradesupport.gr/esth .
Σν θνξνινγηθό θαη αζθαιηζηηθό θαζεζηώο ηνπ ζήκεξα
Ο χιινγνο Οηθνλνκνιφγσλ Λνγηζηψλ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο, ην
Δκπνξηθφ & Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο & ην Βηνηερληθφ
Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, δηνξγαλψλνπλ εκεξίδα, ηελ Σεηάξηε 14
Ηνπλίνπ 2017, κε ζέκα «Σν θνξνινγηθό θαη αζθαιηζηηθό θαζεζηώο
ηνπ ζήκεξα», ζηε Θεζζαινλίθε.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη δειψζεηο ζπκκεηνρήο: Β.Δ.Θ. 2310
271708, E-mail: info@veth.gov.gr Δ.Β.Δ.Θ. 2310 370132, E-mail:
beni@ebeth.gr .Ο.Λ.Ν.Θ. 2310 513875, E-mail: info@solnth.gr

Πξόζθιεζε ζε επηρεηξήζεηο – θνξείο γηα πξνζθνξά
ζέζεωλ πξαθηηθήο άζθεζεο – καζεηείαο

Καηαπνιέκεζε ηεο απάηεο θαη ειεύζεξε θπθινθνξία εληόο
ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο

Ο ΟΑΔΓ εθηφο απφ ηνλ ηνκέα ηεο Μαζεηείαο,
δξαζηεξηνπνηείηαη
θαη
ζηνλ
ηνκέα
ηεο
Αξρηθήο
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο κε ηε ιεηηνπξγία 29 ΗΔΚ
παλειιαδηθά, ζηα νπνία θνηηνχλ 2800 ζπνπδαζηέο,ζε 18
ζχγρξνλεο εηδηθφηεηεο. Ζ θνίηεζε ζηα ΗΔΚ είλαη πέληε (5)
ζπλνιηθά εμακήλσλ, επηκεξηζκέλε ζε ηέζζεξα (4) εμάκελα
ζεσξεηηθήο θαη εξγαζηεξηαθήο θαηάξηηζεο ζπλνιηθήο
δηάξθεηαο έσο 1.200 δηδαθηηθέο ψξεο εηδηθφηεηαο, ζχκθσλα
κε ηα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ζε έλα
εμάκελν Πξαθηηθήο Άζθεζεο ή Μαζεηείαο, ζπλνιηθήο
δηάξθεηαο 960 σξψλ. Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε-Μαζεηεία ζηα
ΗΔΚ
πξαγκαηνπνηείηαη
ζχκθσλα
κε
ηελ
ππ΄αξηζκ.139931/Κ1/2015 ΚΤΑ (ΦΔΚ 1953/Β/2015) θαη ζε
αδξέο γξακκέο θηλείηαη ζην παξαθάησ πιαίζην. 1. Οη
θαηαξηηδφκελνη ζε ΗΔΚ δηθαηνχληαη λα θάλνπλ Πξαθηηθή
Άζθεζε είηε παξάιιεια κε ηηο ζπνπδέο ηνπο ζην Γ' ή Γ'
εμάκελν ζπνπδψλ είηε θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Γ'
εμακήλνπ ζπνπδψλ ηνπο. 2. Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε είλαη
ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 960 σξψλ (120 εκέξεο Υ 8
ψξεο/κέξα). 3. Ζ πξαθηηθή άζθεζε πξέπεη λα είλαη ζπλαθήο
κε ην αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ θαηαξηηδφκελνπ. 4. Σν
σξάξην ζα πξέπεη λα είλαη 6 έσο 8 ψξεο ηελ εκέξα γηα 5
εκέξεο ηελ εβδνκάδα . Ζ πξαθηηθή πξαγκαηνπνηείηαη θαηά
ην πξσηλφ ή απνγεπκαηηλφ σξάξην, πνηέ φκσο λχρηα. 5. Οη
αζθνχκελνη δελ πξέπεη λα απαζρνινχληαη ηελ Κπξηαθή θαη
ηηο επίζεκεο αξγίεο. 6. Οη αζθνχκελνη θαηαξηηδφκελνη δελ
επηηξέπεηαη λα απνπζηάδνπλ ζπλνιηθά πάλσ απφ 15 κέξεο
θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ έμη κελψλ (ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο)
θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ νη
απαηηνχκελεο ψξεο Πξαθηηθήο. 7. Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε
γίλεηαη απφ ηνλ ΟΑΔΓ κε αζθάιεηα ΗΚΑ, θαηαβάιινληαο 1
% επί ηνπ ηεθκαξηνχ εκεξνκηζζίνπ ηεο δσδέθαηεο
αζθαιηζηηθήο θιάζεο, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά, γηα
αηπρήκαηα ζην. ρψξν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο Πξαθηηθήο
Άζθεζεο 8. Απφ ηελ λνκνζεζία πξνθχπηεη φηη ν εξγνδφηεο
δελ είλαη ππφρξενο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. 9. Ζ πξαθηηθή άζθεζε
κπνξεί λα αξρίζεη θάζε 1ε θα 15ε ηνπ κήλα. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο
πινπνίεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο κε δηζηάζεηε λα
επηθνηλσλήζεηε κε ην ΗΔΚ ΟΑΔΓ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
(Γηεχζπλζε : ΛΑΓΚΑΓΑ 117-119 / Πφιε : ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ
ΘΔ/ΝΗΚΖ / Σαρ. Κψδηθαο : 56 123 / Σειέθσλν : 2310
721852 - 740897 / Email: iek.thes@oaed .gr/ Φαμ: 2310
721857).

Σν Κέληξν Γηεζλνχο θαη Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Γηθαίνπ ζε
ζπλεξγαζία
κε
ην
Γαιιηθφ
Ηλζηηηνχην
Θεζζαινλίθεο
δηνξγαλψλνπλ, ηελ Σξίηε 6 Ηνπλίνπ 2017 θαη ψξα 18:30, εκεξίδα
ζηελ νπνία ζα γίλεη δηάιεμε ηνπ Καζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Pantheon – Assas (Paris II) θ. Fabrice Picod, κε ζέκα
«Καηαπνιέκεζε ηεο απάηεο θαη ειεχζεξε θπθινθνξία εληφο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο», ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην
Ακθηζέαηξν “Γεκεηξίνπ Δπξπγέλε” (Ηθάξσλ 1 – Σέξκα Φνίληθα).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: Σει: 2310 486901, 2310 486900,
Fax: 2310 476366.

Αγνξά Οκνιόγωλ θαη Πηζηωηηθά Παξάγωγα – (CDS)
ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, ην άββαην 10 Ηνπλίνπ 2017
νο
θαη ψξεο 14:00 έσο 19:00 (Ακθηζέαηξν 6, 1 φξνθνο) θαη
ηελ Κπξηαθή 11 Ηνπλίνπ 2017 θαη ψξεο 14:00 έσο 19:00
νο
(Αίζνπζα 1, 1 φξνθνο), ζα πξαγκαηνπνηεζεί επηκνξθσηηθφ
ζεκηλάξην κε ζέκα «Αγνξά Οκνιφγσλ θαη Πηζησηηθά
Παξάγσγα – (CDS)», ην νπνίν δηνξγαλψλεη ην Οηθνλνκηθφ
Δπηκειεηήξην Διιάδαο – Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: E-mail: oee3pt@oe-e.gr ,
Σει. 2310-275727-8 / Fax. 2310-275728.

Παξάιιειε αζθάιηζε
Σν Γίθηπν Πιεξνθφξεζεο θαη πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο
θαη Δλδπλάκσζεο Δξγαδνκέλσλ θαη Αλέξγσλ ηνπ ΗΝΔ/ΓΔΔ
ζπλερίδεη
ηε
ιεηηνπξγία
ηνπ,
κε ηελ απνζηνιή
πιεξνθνξηαθψλ
θεηκέλσλ
ηεο
ζεκαηηθήο
ελφηεηαο
«Κνηλσληθή Αζθάιηζε». Αλαιπηηθά νη ιεηηνπξγίεο ηνπ Γηθηχνπ
ζηελ ηζηνζειίδα http://www.ergasiaine.gr/Default.aspx

Ζκεξίδα κε Θέκα : «Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο. Οη
λνκνζεηηθέο αιιαγέο»
Σν ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. δηνξγαλψλεη, ηελ Πέκπηε 8 Ηνπλίνπ 2017 θαη ψξα
9:30, εκεξίδα κε ζέκα «Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο. Οη
λνκνζεηηθέο αιιαγέο », ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην
ν
Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο (3
φξνθνο - Ληνζίσλ 143 & Θεξζίνπ 6, ζηαζκφο Μεηξφ / Ζζαπ:
Αηηηθή).
ηελ εκεξίδα ζα παξνπζηαζηνχλ:

Οη αιιαγέο πνπ θέξλεη ν Καλνληζκφο (ΔΔ) 2016/425 γηα
ηα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ)

Πνηα ΜΑΠ αιιάδνπλ θαηεγνξία, ηη αιιάδεη γηα ηνπο
θαηαζθεπαζηέο θαη φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ
αιπζίδα εθνδηαζκνχ

Ζ εκπεηξία ηεο εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο ζηελ
θαηαζθεπή θαη ρξήζε ΜΑΠ
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: Site: http://bit.ly/2rNyMTi , Σει:
210 8200199, E-mail: zarenti@elinyae.gr.

Ζκεξίδα κε Θέκα : Σν Νέν αζθαιηζηηθό θαη ζπληαμηνδνηηθό
ζύζηεκα: Νέα δεδνκέλα, πξνθιήζεηο θαη πξννπηηθέο
Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο θαη ην
Γηεζλέο Παλεπηζηήκην Διιάδνο ζαο πξνζθαινχλ ζε εκεξίδα, κε
ζέκα: : «Σν Νέν αζθαιηζηηθφ θαη ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα: Νέα
δεδνκέλα, πξνθιήζεηο θαη πξννπηηθέο» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ηε Γεπηέξα 12 Ηνπλίνπ 2017 θαη ψξα 18.00 ζην Κεληξηθφ
ν
Ακθηζέαηξν ηνπ Γηεζλνχο Παλεπηζηεκίνπ Διιάδνο (14 ρικ.
Θεζζαινλίθεο – Ν. Μνπδαληψλ, Θέξκε). Ζ ζπκκεηνρή ζηελ
αλσηέξσ εθδήισζε είλαη δσξεάλ θαη νη δειψζεηο ζπκκεηνρήο ζα
πξέπεη λα απνζηαινχλ κέρξη ηελ Πέκπηε 8 Ηνπλίνπ 2017 ζην
email: georgiou@ebeth.gr ή beni@ebeth.gr . Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα : www.ebeth.gr

Δθδήιωζε γηα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή παηδεία θαη ηνλ
νηθνλνκηθό αλαιθαβεηηζκό
«Γηάινγνη πνιηηψλ: Γλσξίδνληαο ηελ Οηθνλνκία-δηαιχνληαο ηνπο
Μχζνπο» , είλαη ην ζέκα ηεο εθδήισζεο πνπ ζπλδηνξγαλψλνπλ ην
Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο θαη ην
Ηλζηηηνχην Γεκνθξαηίαο Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο, κε ηελ
ππνζηήξημε ηνπ Κέληξνπ Αζηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηλζηηηνχηνπ
Υξεκαηννηθνλνκηθνχ
Αιθαβεηηζκνχ.
Ζ
Δθδήισζε
ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σεηάξηε 7 Ηνπλίνπ 2017, ζηηο 6 ην απφγεπκα,
νο
ζηελ αίζνπζα Δθδειψζεσλ ηνπ ΔΒΔΘ (Σζηκηζθή 29, 2 φξνθνο).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο Σκήκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ, Σχπνπ
& Δθδφζεσλ ΔΒΔΘ, ηει. 2310370132, email:georgiou@ebetgh.gr
ή beni@ebeth.gr , ηζηνζειίδα www.ebeth.gr

Γεκηνπξγία Δμαγωγηθνύ Πξνϊόληνο θαη Δμαγωγηθέο
Γηαδηθαζίεο
Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ,
δηνξγαλψλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Οξγαληζκφ “Enterprise
Greece” (Διιεληθή Δηαηξεία Δπελδχζεσλ θαη Δμσηεξηθνχ
Δκπνξίνπ), δσξεάλ εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην, ζηηο 12 θαη 14
Ηνπλίνπ 2017, κε ζέκα : «Γεκηνπξγία Δμαγσγηθνχ Πξντφληνο θαη
Δμαγσγηθέο Γηαδηθαζίεο». ηφρνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε
ελεκέξσζε ησλ ελ δπλάκεη εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο
ρψξαο θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζηάδην
εμαγσγηθήο πξνεηνηκαζίαο γηα φιν ην πιέγκα πνπ θαζνξίδεη κηα
επηηπρεκέλε εμαγσγηθή πξνζπάζεηα, φπσο: δεκηνπξγία –
θαηνρχξσζε εκπνξηθψλ ζεκάησλ, δεκηνπξγία εμαγψγηκνπ
πξντφληνο απφ πιεπξάο marketing, π.ρ. design, ζπζθεπαζία,
πηζηνπνηήζεηο, ζήκαλζε πξντφλησλ – barcode θιπ., δεκηνπξγία
επηθνηλσληαθψλ εξγαιείσλ, επηινγή μέλσλ αγνξψλ θαη
πξνζαξκνγή ησλ πξντφλησλ ζε απηέο, κεζνδνινγία εμεχξεζεο
πειαηψλ ζηηο αγνξέο – ζηφρνπο, δξάζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα
ηελ εμεχξεζε πειαηψλ, δηεζλείο εθζέζεηο, Β2Β ζπλαληήζεηο θαη
ηξφπνο ζσζηήο πξνεηνηκαζίαο ηνπο, εκπνξηθέο ζπκθσλίεο,
ηξφπνη παξάδνζεο θαη πιεξσκήο, αζθαιίζεηο θνξηίσλ –
πειαηψλ, θνζηνιφγεζε εμαγφκελνπ πξντφληνο, ζέκαηα Φ.Π.Α.
εμαγσγψλ, ζπλνδεπηηθά έγγξαθα εμαγσγψλ θιπ. . Σν ζεκηλάξην
ζα έρεη δηάξθεηα 8 ψξεο (4κ.κ – 8κ.κ) – δχν απνγεχκαηα ησλ 4
νο
σξψλ έθαζην – θαη ζα δηεμαρζεί ζην ΔΒΔΑ, Αθαδεκίαο 7, 6
φξνθνο.
Δθφζνλ ελδηαθέξεζηε λα παξαθνινπζήζεηε ην ζεκηλάξην
παξαθαιείζζε λα ζπκπιεξψζεηε ην ζρεηηθφ Γειηίν πκκεηνρήο
θαη λα ην απνζηείιεηε ην αξγφηεξν κέρξη ηελ Παξαζθεπή 9
Ηνπλίνπ 2017, ζην Σκήκα Πξνγξακκάησλ θαη Καηάξηηζεο ηνπ
νο
Δ.Β.Δ.Α. , Αθαδεκίαο 7, 4 φξνθνο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 210 3382356 & 210
3382245, Fax: 210 3626644, E-mail: lamnatos@acci.gr

Πηζηνπνίεζε θαηαγωγήο εμαγόκελωλ πξνϊόληωλ ζύκθωλα
κε ηε πκθωλία Διεπζέξωλ πλαιιαγώλ κε ηε Νόηηα
Κνξέα.
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Διιεληθήο Πξεζβείαο ζηε ενχι αλαθνηλψλεη φηη, απφ ηελ 1ε
Ηνπιίνπ 2011 πνπ ηζρχεη ε πκθσλία Διεπζέξσλ πλαιιαγψλ
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηε Νφηηα Κνξέα, ηα πξντφληα καο
γηα λα ηχρνπλ ησλ πξνβιεπφκελσλ κεηψζεσλ ή απαιιαγψλ
δαζκψλ, πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ «δήισζε θαηαγσγήο»
(origin declaration), ηελ νπνία εθδίδνπλ νη ίδηνη νη εμαγσγείο. Γηα
λα ην θάλνπλ απηφ, πξέπεη λα ιάβνπλ ηελ άδεηα «εγθεθξηκέλνπ
εμαγσγέα» (approved exporter) απφ ηηο ειιεληθέο ηεισλεηαθέο
αξρέο. ηε ζπλέρεηα, κπνξνχλ λα εθδίδνπλ νη ίδηνη «δειψζεηο
θαηαγσγήο», ζηηο νπνίεο πξέπεη απαξαηηήησο λα αλαγξάθνπλ
ηνλ αξηζκφ ηεο άδεηαο απηήο. H δήισζε θαηαγσγήο (Origin
Declaration), γίλεηαη πάλσ ζην ηηκνιφγην ή ζε θάπνην άιιν
έγγξαθν πνπ ζπλνδεχεη ηα εκπνξεχκαηα ή αθφκε θαη ζε
μερσξηζηφ έγγξαθν κε εθδφηε πάληα ηνλ εμαγσγέα. Όρη φκσο
ζηε θνξησηηθή γηαηί δελ εθδίδεηαη απφ ηνλ εμαγσγέα. Πξέπεη
φκσο πάλσ ζην έγγξαθν ηεο δήισζεο θαηαγσγήο λα γίλεηαη
ιεπηνκεξήο θαη επαθξηβήο θαηαγξαθή ησλ εκπνξεπκάησλ ψζηε
λα είλαη εθηθηφο ν εληνπηζκφο θαη ε αλαγλψξηζή ηνπο. Σν
θείκελν πνπ πξέπεη λα αλαγξάθεηαη είλαη ην εμήο: «The exporter
of the products covered by this document (customs
authorization No….. (Αλαθέξεηαη ν αξηζκφο έγθξηζεο ηνπ
εμαγσγέα απφ ην ηεισλείν)) declares that , except where
otherwise clearly indicated, these products are of ……
(αλαθέξεηαη ε θαηαγσγή ησλ πξντφλησλ)» Πξνζνρή! Σα
πηζηνπνηεηηθά θαηαγσγήο ησλ επηκειεηεξίσλ δελ ηζρχνπλ. Γηα
πξντφληα αμίαο κέρξη 6000 επξψ, νπνηνζδήπνηε εμαγσγέαο έρεη
ην δηθαίσκα έθδνζεο δήισζεο θαηαγσγήο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη
άδεηα εγθεθξηκέλνπ εμαγσγέα. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
ππάξρνπλ ζην θεθάιαην 11.1 ηεο έθζεζεο ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ
γηα ηε Δ, ε νπνία έρεη αλαξηεζεί ζηε δηαδηθηπαθή πχιε
AGORA (www.agora.mfa.gr). Διιεληθή Πξεζβεία ζηε ενχι –
Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ: Σει: +82-2754-8292, Fax: +82-2-754-8293, E-mail: ecocom-seoul@mfa.gr

ν

12 Πνιπζπλέδξην «ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ»
Σν άββαην 10 Ηνπλίνπ 2017 απφ ηηο 10:30 έσο ηηο 17:00 ζην
Δθθνθθηζηήξην Ηδεψλ (Θεζζαινλίθεο 67, Βέξνηα), ζα
ν
πξαγκαηνπνηεζεί ην 12 Πνιπζπλέδξην «ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ &
ΑΝΑΠΣΤΞΖ». ηφρνο ηεο δηνξγάλσζεο είλαη λα ζπκβάιεη
ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζχγρξνλνπ κνληέινπ αγξνηηθήο
αλάπηπμεο,
πξνβάιινληαο
ηε
λέα
εηθφλα
ηνπ
αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα πνπ θέξλεη ηε γξήγνξε αλάπηπμε.
Οη εξγαζίεο ζα κεηαδνζνχλ δσληαλά κε live streaming ζην
web tv ηνπ www.ka-business.gr ζηνπο 35.000 αλαγλψζηεο
ηνπ portal, ζε φιν ηνλ θφζκν απφ ηνλ Βηνκεραληθφ,
Δπηρεηξεκαηηθφ, Παξαγσγηθφ, Σνπξηζηηθφ, Δμαγσγηθφ,
Αθαδεκατθφ, Δξεπλεηηθφ, Γεκνζηνγξαθηθφ θαη πνιηηηθφ ρψξν.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site: www.ka-business.gr

EXPORT SUMMIT V
Adding Value to
Packaging

Exports:

Certification,

Labelling,

ηηο 15 Ηνπλίνπ 2017 ζην Makedonia Palace hotel ζηε
ν
Θεζζαινλίθε, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην 5 πλέδξην ζρεηηθά κε
ηελ αχμεζε ηεο αμίαο ησλ εμαγσγψλ: Πηζηνπνίεζε,
Δπηζήκαλζε, πζθεπαζία. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: emai: linfo@seve.gr , site: www.seve.gr , Σει: +30 2310
535333
Μεηαπηπρηαθό ζηηο Γηεζλείο Δπηρεηξεκαηηθέο
Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηειέρε Δπηρεηξήζεωλ
Σν Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα ζηηο Γηεζλείο Δπηρεηξεκαηηθέο
Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο πξνζθέξεη ηηο εμεηδηθεπκέλεο
γλψζεηο πνπ ρξεηάδεηαη λα έρεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ επηζπκνχλ λα εμάγνπλ ή ήδε εμάγνπλ ηα
πξντφληα ηνπο ζε άιιεο ρψξεο. Ζ ελαζρφιεζε κε ηηο
εμαγσγέο απαηηεί εηδηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο γηα λα
κπνξέζνπλ ηα ζηειέρε εμαγσγψλ λα απμήζνπλ ηηο πσιήζεηο
ηνπο ζηηο μέλεο αγνξέο ή/θαη λα πεηχρνπλ πεξηζζφηεξν
θεξδνθφξεο ζπκθσλίεο πσιήζεσλ κε ηνπο μέλνπο πειάηεο
ηνπο, βειηηψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηηο εμαγσγηθέο
επηδφζεηο ηεο επηρείξεζεο ηνπο.
Αηηήζεηο ππνβάιινληαη έσο θαη ηελ Σεηάξηε 12 Ηνπιίνπ 2017.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο: Site:
http://mib.ode.uom.gr , http://facebook.com/mib.uom ,
http://www.linkedin.com/groups/8492618 .

Άξρηζε ε ππνβνιή αηηήζεωλ
γηα ην πξόγξακκα «Παηδηά ηνπ ήκεξα Ζγέηεο ηνπ
Αύξην»
Σν ηδηαίηεξα επηηπρεκέλν πξφγξακκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Μαθεδνλίαο «Diploma in Leadership Skills: Παηδηά ηνπ
ήκεξα Ζγέηεο ηνπ Αχξην» κπαίλεη ζην πέκπην έηνο ηνπ θαη
ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2017-2018 έρεη
ήδε αξρίζεη θαη ζα είλαη αλνηρηή κέρξη 16 Ηνπλίνπ 2017. Σν
πξφγξακκα είλαη ην κνλαδηθφ ζηελ Διιάδα πνπ απεπζχλεηαη
ζε παηδηά Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ κε ζηφρν λα αληρλεχζεη ηηο
ηθαλφηεηέο ηνπο λα μερσξίζνπλ θαη λα ηα βνεζήζεη ψζηε λα
γίλνπλ κνρινί αιιαγήο ζηελ επηζηήκε, ηελ θνηλσληθή δσή,
ηελ πνιηηηθή θαη ηνλ πνιηηηζκφ. Δπηζηεκνληθά ππεχζπλνο ηνπ
πξνγξάκκαηνο είλαη ν αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Dr. Anthony Montgomery. Γηα ην
αθαδεκατθφ έηνο 2017-2018 ζα επηιεγνχλ 20 παηδηά απφ ην
λνκφ Θεζζαινλίθεο, ελψ γηα ηε δηεμαγσγή ζπλεληεχμεσλ
επηινγήο ζα ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. Αίηεζε
ζπκκεηνρήο κπνξνχλ λα βξνπλ νη ελδηαθεξφκελνη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο: childrenleaders.uom.gr , ελψ
κπνξνχλ
λα
επηθνηλσλνχλ
ζην
email:
childrenleaders@uom.edu.gr,
θαη ζην ηειέθσλν: 2310891.308. Οη ψξεο γξακκαηείαο είλαη: Γεπηέξα, Σξίηε, Πέκπηε
απφ 09:00-17:00.

Πξννδεπηηθή Αλαζεώξεζε ηνπ πληάγκαηνο
Σελ Πέκπηε 15 Ηνπλίνπ 2017 θαη ψξα 18:30, ζην Ακθηζέαηξν Α.
Αξγπξηάδε ηνπ θεληξηθνχ θηηξίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ζα
πξαγκαηνπνηεζεί δεκφζηα ζπδήηεζε κε ζέκα «Πξννδεπηηθή
Αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο».Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:
Σει: 210 3684527, 210 3684502,
Fax: 210 3684052,Web:
http://katrougalos.gr/
Πξαθηηθέο ιύζεηο εθαξκνγήο ΔΦΚΑ Ν. 4387/2016»

Εεηήζεηο πλεξγαζίαο (πλέρεηα)
ISKA TOVA
Ms. Yonat Keren, Σκήκα Γηεζλψλ ρέζεσλ, FICC
Σει: 972-3-5631020
Fax: 972-3-5619027
E-mail: yonatk@chamber.org.il
Website: www.iska-tova.com.il
Δηζαγσγή νηθηαθψλ ζπζθεπψλ.

Σν Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν ΓΗΑΒΑΛΚΑΝΗΚΟ δηνξγαλψλεη θαη
πινπνηεί, ην άββαην 10 Ηνπλίνπ 2017 θαη ψξεο 10:00 – 15:00,
επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα κε ζέκα «Πξαθηηθέο ιχζεηο εθαξκνγήο
ΔΦΚΑ Ν. 4387/2016» ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζηε Θεζζαινλίθε.
Σν ζεκηλάξην έρεη ζθνπφ λα ελεκεξψζεη γηα ηηο αιιαγέο ζηελ
αζθαιηζηηθή λνκνζεζία (λένο Νφκνο 4387/2016) πνπ αθνξνχλ ηηο
επηρεηξήζεηο
θαη
ηνπο
εξγαδνκέλνπο.
Απεπζχλεηαη
ζε:
Δπηρεηξεκαηίεο, Λνγηζηέο, Φνξνηερληθνχο, Πξντζηακέλνπο &
ηειέρε Δπηρεηξήζεσλ, Οηθνλνκηθνχο πκβνχινπο Δπηρεηξήζεσλ,
Διεχζεξνπο Δπηρεηξεκαηίεο, Πηπρηνχρνπο & Φνηηεηέο Οηθνλνκηθψλ
ρνιψλ ΑΔΗ, ΑΣΔΗ, ΗΔΚ & Κνιεγίσλ. Σν Κφζηνο ηνπ εκηλαξίνπ
θπκαίλεηαη ζηα 70€ αλά ζπκκεηνρή. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
site:
http://www.diavalkaniko.gr
,
e-mail:
info@diavalkaniko.gr , thessaloniki@diavalkaniko.gr, Σει: 210
3479455, 2310 567547, Fax: 210 3479460, 7007000301.

LEVMED LTD.
Ms. Yonat Keren, Σκήκα Γηεζλψλ ρέζεσλ, FICC
Σει: 972-3-5631020
Fax: 972-3-5619027
E-mail: yonatk@chamber.org.il
Website: www.levmed.net
Δηζαγσγή ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ

Εεηήζεηο πλεξγαζίαο

D. LUBLINSKY AND SONS
Ms. Yonat Keren, Σκήκα Γηεζλψλ ρέζεσλ, FICC
Σει: 972-3-5631020
Fax: 972-3-5619027
E-mail: yonatk@chamber.org.il
Δηζαγσγή εη Μαληθηνχξ & Πεληηθηνχξ

ΗΡΑΖΛ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζην ΣΔΛ-ΑΒΗΒ καο ελεκεξψλεη φηη νη
θάησζη επηρεηξήζεηο ηνπ Ηζξαήι ελδηαθέξνληαη λα ζπλεξγαζηνχλ
κε αληίζηνηρεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο.
DISPOBUD MARKETING LTD.
Ms. Yonat Keren, Σκήκα Γηεζλψλ ρέζεσλ, FICC
Σει: 972-3-5631020
Fax: 972-3-5619027
E-mail: yonatk@chamber.org.il
Website: www.dispobud.co.il
Δηζαγσγή ραξηηνχ Κξεπ γηα απνζηεηξσκέλε πεξηηχιημε
POLARIS SOLUTIONS LTD.
Ms. Yonat Keren, Σκήκα Γηεζλψλ ρέζεσλ, FICC
Σει: 972-3-5631020
Fax: 972-3-5619027
E-mail: yonatk@chamber.org.il
Δηζαγσγή πθαζκάησλ Dry Fit.

NIRY AGENCIES
Ms. Yonat Keren, Σκήκα Γηεζλψλ ρέζεσλ, FICC
Σει: 972-3-5631020
Fax: 972-3-5619027
E-mail: yonatk@chamber.org.il
Website: www.niry-agencies.com/?langld=2
Δηζαγσγή πξψησλ πιψλ θαη κειαληψλ ζηελ επέιηθηε
βηνκεραλία ζπζθεπαζίαο κε ηε κνξθή αληηπξνζψπεπζεο /
δηαλνκήο ζην Ηζξαήι.

CORTICO LTD.
Ms. Yonat Keren, Σκήκα Γηεζλψλ ρέζεσλ, FICC
Σει: 972-3-5631020
Fax: 972-3-5619027
E-mail: yonatk@chamber.org.il
Website: www.cortico.co.il
Δμαγσγέο επίπισλ παηδηθψλ, βξεθνλεπεηνθνκείσλ,
λεπηαγσγείσλ, εμσηεξηθνχ ρψξνπ θαη θήπνπ, πιαζηηθέο
παιέηεο logistics, πιαζηηθά θνπηηά ηξνθίκσλ θαη πιαζηηθέο
θαξέθιεο.
LOCAL PORT
Ms. Yonat Keren, Σκήκα Γηεζλψλ ρέζεσλ, FICC
Σει: 972-3-5631020
Fax: 972-3-5619027
E-mail: yonatk@chamber.org.il
Website: www.Thelocalport.com
χκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ

UNIQUE GOLD SR COSMETICS LTD.
Ms. Yonat Keren, Σκήκα Γηεζλψλ ρέζεσλ, FICC
Σει: 972-3-5631020
Fax: 972-3-5619027
E-mail: yonatk@chamber.org.il
Website: www.sr10.co.il
Δηζαγσγή επαγγεικαηηθψλ θαιιπληηθψλ πξνζψπνπ

HAR-EL PRINTERS & PUBLISHERS
Ms. Yonat Keren, Σκήκα Γηεζλψλ ρέζεσλ, FICC
Σει: 972-3-5631020
Fax: 972-3-5619027
E-mail: yonatk@chamber.org.il
Website: www.harelart.com
Καιιηηερληθέο εθηππψζεηο θαη εθδoηηθνί νίθνη, κεηαμνηππία,
ραξαθηηθή θαη μπινγξαθία.

RON RAD LTD.
Ms. Yonat Keren, Σκήκα Γηεζλψλ ρέζεσλ, FICC
Σει: 972-3-5631020
Fax: 972-3-5619027
E-mail: yonatk@chamber.org.il
Website: www.ronrad.com , www.ronrad.net
Γηεζλέο εκπφξην κεηαρεηξηζκέλσλ βαξέσλ κεραλεκάησλ θαη
κεραλεκάησλ θαηαζθεπήο.

FOURTEC – FOURIER TECHNOLOGIES LTD.
Ms. Yonat Keren, Σκήκα Γηεζλψλ ρέζεσλ, FICC
Σει: 972-3-5631020
Fax: 972-3-5619027
E-mail: yonatk@chamber.org.il
Website: www.fourtec.com
πζηήκαηα
θαηαγξαθήο
δεδνκέλσλ
βηνκεραληθψλ
εθαξκνγψλ.

Γηεζλείο Δθζέζεηο (πλέρεηα)

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
Ο

ΔΛΛΑΓΟ ΓΔΤΔΗ – 2 ΦΔΣΗΒΑΛ ΔΛΛΖΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ –
ΥΑΛΚΗΓΑ 2017
Πόιε: Υαιθίδα
Ζκεξνκελία: 8 – 11 Ηνπλίνπ 2017
Δθζέκαηα: Διιεληθά πξντφληα
Πιεξνθνξίεο: site:
http://www.evroschamber.gr/articles/details/6299/ellados-geuseis-2ofestibal-ellinon-paragogon-xalkida-2017 , e-mail: iniotaki@yahoo.gr ,
e-mail: elladosgevseis@gmail.com , ηει: 210 4920582 , 6981250614
DRONE EXPO
Πόιε: Κιεηζηφ ηάδην Π. Φαιήξνπ, Αζήλα
Ζκεξνκελία: 9 – 11 Ηνπλίνπ 2017
Δθζέκαηα: εκπνξηθέο εθαξκνγέο κε επαλδξσκέλσλ ελαέξησλ
ζπζηεκάησλ (UAV)
Πιεξνθνξίεο: site: www.droneexpo.eu
Ζ

9 FASHION EXPO – ΦΘΗΝΟΠΩΡΟ ΄17-ΥΔΗΜΩΝΑ ΄18
Πόιε: M.E.C Παηαλία, Αζήλα
Ζκεξνκελία: 24 – 26 Ηνπλίνπ 2017
Δθζέκαηα: Κιάδνο ηεο κφδαο
Πιεξνθνξίεο: site: www.fashionexpo.gr, www.fashionpress.gr

Γηεζλείο Δθζέζεηο
ISTANBUL WATER EXPO
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 01 -03 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: ηερλνινγίεο ζρεηηθά κε ην λεξφ
Πιεξνθνξίεο: www.istanbulwaterexpo.com
IFA
Πόιε: Βεξνιίλν, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 01 -09 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: ηειεπηθνηλσλίεο, ηερλνινγία, ειεθηξνληθά πξντφληα
δηαζθέδαζε, ξαδηνηειενπηηθά κέζα, ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο
Πιεξνθνξίεο: ηει.: 2106419037, 2310327733, site:www.ifaberlin.com
NAAJAARSBEURS
Πόιε: Οπηξέρηε, Οιιαλδία
Ζκεξνκελία: 03-05 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Μφδα, ζπίηη, Γψξα
Πιεξνθνξίεο: https://www.expocheck.com/de/expos/367najaarsbeurs-herbstfachmesse-fuer-konsumgueter-aus-dem-nonfood-bereich
VICENZA OROFALL + TGOLD
Πόιε: Ρψκε, Ηηαιία
Ζκεξνκελία: 03– 07 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: θνζκήκαηα
Πιεξνθνξίεο: http://fall.vicenzaoro.com, www.agora.mfa.gr/it75
DRANKEN PAKKET EXPO
Πόιε: Οπηξέρηε, Οιιαλδία
Ζκεξνκελία: 4 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Έθζεζε πνηψλ
Πιεξνθνξίεο: http://www.expohouten.nl/agenda-2/
TRANSPORT COMPLETE
Πόιε: Υφξηλρεκ, Οιιαλδία
Ζκεξνκελία: 05-07επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: πξντφληα κεηαθνξάο
Πιεξνθνξίεο: http://10times.com/transport-complete
ISH CHINA & CIHE
Πόιε: αγθάε , Κίλα
Ζκεξνκελία: 05-07 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: ζέξκαλζε
Πιεξνθνξίεο: ηει: 210 6410405, 210 6090525, fax: 210 6410602,
210 6090527 site: www.travel4fairs.gr , www.t4f.gr

ASIA FRUIT LOGISTICA
Πόιε: Υνλγθ Κνλγθ, Κίλα
Ζκεξνκελία: 06-08 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Φξνχηα θαη ιαραληθά
Πιεξνθνξίεο: site: www.asiafruitlogistica.com/tickets ,
e-mail: www.german-fairs.gr , ηει: 2310 327733, 210
6419037
SANA
Πόιε: Ρψκε, Ηηαιία
Ζκεξνκελία: 09 – 12επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: ηξφθηκα θαη πνηά
Πιεξνθνξίεο: www.sana.it, www.agora.mfa.gr/it75
FINE FOOD AUSTRALIA
Πόιε: χδλευ, Απζηξαιία
Ζκεξνκελία: 11 – 14 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: ηξφθηκα θαη πνηά
Πιεξνθνξίεο:site: http://finefoodaustralia.com.au
WORLD FOOD MOSCOW
Πόιε: Μφζρα, Ρσζία
Ζκεξνκελία: 11 – 14 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: ηξφθηκα θαη πνηά
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.world-food.ru/en-GB ,
ηει: +44 (0) 207596 5086, fax: +44 (0) 207596 5113, email: fm@ite-exhibitions.com , Tony.Higginson@iteexhibitions.com

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΗΑΠΩΝΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Σφθπν, απέζηεηιε
ελεκεξσηηθφ έγγξαθν κε ζέκα «Ζ ηαπσληθή αγνξά
ηπξηνχ».
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
ή
ηελ
ηζηνζειίδα
ηνπ
ΒΔΘ:
www.veth.gov.gr
ΗΝΓΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Νέν Γειρί, απέζηεηιε ηνλ
νδεγφ επηρεηξείλ «ΗΝΓΗΑ – ΟΓΖΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΔΗΝ
2017».
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζην Νέν Γειρί
(www.eeas.europa.eu/delegations/india),
email:
delegation-india@eeas.europa.eu
, tel.: (+9111)
66781919, fax: (+9111) 66781955.
Ν. ΚΟΡΔΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε ενχι, απέζηεηιε
αλαθνίλσζε κε ζέκα «πηζηνπνίεζε θαηαγσγήο
εμαγφκελσλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηε πκθσλία
Διεχζεξσλ πλαιιαγψλ κε ηε Νφηηα Κνξέα».
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηε ενχι
(www.agora.mfa.gr/kr91) ,email: ecocom-seoul@mfa.gr
, site: http://www.eu-gateway.eu ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ΒΔΘ www.veth.gov.gr .

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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07/06/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛ.2462350311
08/06/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΡΗΕΧΖ ΠΡΔΜΝΧΝ
ΞΔΡΧΝ ΓΔΝΣΡΧΝ ΑΠΟ ΛΑΚΚΟΤ ΦΤΣΔΤΖ (ΓΔΝΓΡΟΓΟΥΟΤ)
ΣΖΛ.2310679141,175,172
08/06/2017 ΑΝΟΗΚΣΟ ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΝΑΦΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΣΟΤ
ΣΖΛ.2108916160
08/06/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΗΛΣΡΧΝ
ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ ΣΖΛ.2413504379
08/06/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΟΛΤΒΓΟΤ ΣΖΛ.2102691063
09/06/2017 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ,ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
ΓΟΜΧΝ ΠΑΡΟΥΖ ΒΑΗΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ ΣΖΛ.2310679141,175,172
09/06/2017 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΖΛ.2313320587
09/06/2017 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΣΑΗΝΗΧΝ
ΓΔΝΗΚΖ
ΟΤΡΧΝ
10
ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ
ΣΖΛ.2313320556
09/06/2017 ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΜΔΣΑ ΤΝΑΦΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΣΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΦΤΞΖ ΘΔΡΜΑΝΖ ΣΖΛ.2108916160
12/06/2017
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ
ΤΝΟΠΣΗΚΟ
ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΡΘΟΠΔΓΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ
ΣΖΛ.2310381080
12/06/2017
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ
ΤΝΟΠΣΗΚΟ
ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΘΔΣΖΡΧΝ ΠΡΟΥΔΣΔΤΖ
ΣΖΛ.2310381080
12/06/2017
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ
ΤΝΟΠΣΗΚΟ
ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΔΥΝΖΣΧΝ ΑΡΘΡΧΔΧΝ
ΣΖΛ.2310381080
12/06/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΝΣΖΡΖΖ 3 ΚΛΗΒΑΝΧΝ ΣΖ
ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΣΖΛ.2132077407-8
13/06/2017
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ
ΤΝΟΠΣΗΚΟ
ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΜΔ ΣΗΣΛΟ "ΓΗΑΣΑΞΔΗ
ΝΔΦΡΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ" ΣΖΛ.2310381080
13/06/2017 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ -ΒΑΦΗΜΟ ΣΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ
ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΔΥΝΖΣΟΤ ΝΔΦΡΟΤ, ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΖ
ΠΑΛΑΗΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΑΝΣΗΣΡΟΦΖ ΧΜΧΖ
ΣΖ Μ.Σ.Ν. ΚΑΘΧ ΔΠΗΖ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΒΑΦΗΜΟ, ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ
ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖΛ. 2413504379
14/06/2017 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΛΗΧΝ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΑΔΡΑ/ΝΔΡΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΖΚ ΚΑΗ
ΣΟΝ ΚΑΛΜΖ ΣΖΛ.2108916264

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ
ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ
ΤΚΔΧΝ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΚΑΗ
ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ-ΤΠΑ
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ
ΝOΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ
301 ΔΡΓΟΣΑΗΟ ΒΑΔΧ
ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ-ΤΚΔΧΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ
ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΝΗΚΑΗΑ-ΠΔΗΡΑΗΑ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ
ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

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.

