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Γηνξγάλσζε εκηλαξίσλ Τγηεηλήο
θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ 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
εο
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29 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 θαη ζην
email:sme-industry@veth.gov.gr.

Σν κέιινλ πνπ ζέινπκε - Βηώζηκε δηαρείξηζε πόξσλ
Γηαγσληζκφο θσηνγξαθίαο θαη βίληεν κε ζέκα «Σν κέιινλ πνπ
ζέινπκε - Βηψζηκε δηαρείξηζε πφξσλ», δηνξγαλψλεηαη απφ ηελ
Αλαπηπμηαθή Α.Δ. ΟΣΑ Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο «ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ
Α.Δ.» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «EYD 2015 – Σν κέιινλ πνπ
ζέινπκε», πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη ζπφ Πξφγξακκα EuropeAid. Ο
ζθνπφο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ θαη ε
επαηζζεηνπνίεζε ησλ λέσλ ζηελ θακπάληα «Σν κέιινλ πνπ
ζέινπκε – EYD2015», πξνθαιψληαο ηνπο λα γίλνπλ δεκηνπξγηθνί
θαη λα θαηαγξάςνπλ ηνλ ηξφπν πνπ βιέπνπλ ην κέιινλ κέζσ ηεο
ελαζρφιεζεο κε ηελ ηέρλε ηεο θσηνγξαθίαο.
Ζ Γηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη απφ ηηο 10 Ηαλνπαξίνπ έσο 31
Μαξηίνπ 2017 θαη δηθαίσκα πκκεηνρήο έρεη θάζε λένο/λέα,
αλεμαξηήησο εζληθφηεηαο θαη θχινπ, γελλεζέληεο απφ ην 1998 έσο
θαη ην 2004. Ζ πεξηνρή απφ φπνπ ζα πξέπεη λα πξνέξρεηαη ην
θσηνγξαθηθφ/βηληενζθνπεκέλν πιηθφ είλαη ε Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο. Ο θάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιιεη κέρξη
ηξεηο (3) θσηνγξαθίεο κία (1) αλά θαηεγνξία θαη έλα (1) βίληεν.
Καηεγνξίεο ηνπ δηαγσληζκνύ:
1. Αζηηθό πεξηβάιινλ
2. Πεξηαζηηθό πεξηβάιινλ
3. Αλζξώπηλεο Γξαζηεξηόηεηεο
Σν δηαγσληδφκελν πιηθφ ζα αμηνινγεζεί απφ Κξηηηθή Δπηηξνπή.
ηνπο βξαβεπζέληεο απφ ηελ θξηηηθή επηηξνπή ζα απνλεκεζνχλ
βξαβεία: κία (1) Φεθηαθή βηληενθάκεξα θαη κία (1) ςεθηαθή
θσηνγξαθηθή κεραλή.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2310 463930, fax: 2310
486203, ζην site ηεο ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΔ: www.anatoliki.gr, ζην site
ηνπ έξγνπ: http://overdeveloped.eu θαη ζην facebook .

Σεύρνο No 2

Απόθηεζε Φεθηαθήο Τπνγξαθήο από ην ΒΔΘ
Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο πξνζθέξεη ζηηο
επηρεηξήζεηο - κέιε ηνπ ηε ιχζε ηεο απνκαθξπζκέλεο
ςεθηαθήο ππνγξαθήο πνπ επηηξέπεη ηελ επηθχξσζε ησλ
εγγξάθσλ
απφ
νπνηνλδήπνηε,
νπνπδήπνηε
θαη
νπνηεδήπνηε θαη ε νπνία ζπλεξγάδεηαη άςνγα κε φιεο ηηο
δεκνθηιείο κνξθέο εγγξάθσλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ
εθαξκνγψλ. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο
είλαη ηα εμήο:

Ο θάηνρνο κπνξεί λα ππνγξάςεη ειεθηξνληθά έλα
ςεθηαθφ έγγξαθν απφ θάζε ηχπνπ ζπζθεπή
(desktop, laptop, tablet, smartphone) αξθεί λα
είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην δηαδίθηπν

ν θάηνρνο δελ ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη
θάπνην usb stick, θαζψο ην ζχζηεκα απνζηέιιεη
απηφκαηα ζην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν ηνλ
απαξαίηεην θσδηθφ.

Φζελφηεξν θφζηνο απφθηεζεο θαηά 30%
ζπγθξηηηθά κε ηελ θιαζηθή ςεθηαθή ππνγξαθή

Δπθνιία
απφθηεζεο
κε
επίζθεςε
ζην
Δπηκειεηήξην

Βήκαηα:
Πξώην βήκα – Ζιεθηξνληθέο Τπνβνιέο Αηηήζεσλ
Α) ειεθηξνληθή ππνβνιή αίηεζεο ζην site ηεο Κεληξηθήο
Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ – Τπεξεζία Αξρήο Δγγξαθήο
ΤΠ.Α.Δ.
Β) ειεθηξνληθή ππνβνιή αίηεζεο ζηε δηαδηθηπαθή πχιε
"ΔΡΜΖ
Γεύηεξν βήκα - έιεγρνο ηακεηαθήο ελεκεξόηεηαο
Σξίην βήκα - ειεθηξνληθή πιεξσκή ηνπ θόζηνπο
απόθηεζεο Φεθηαθήο Τπνγξαθήο.
Σέηαξην βήκα - ηαπηνπνίεζε & ελεξγνπνίεζε
Η ελεξγνπνίεζε ηεο Φεθηαθήο Τπνγξαθήο γίλεηαη
ζην Δπηκειεηήξην κε ηελ βνήζεηα ηνπ αξκφδηνπ ππαιιήινπ
απφ εηδηθή ζέζε εξγαζίαο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
Σκήκα Βηνηερληθψλ Θεκάησλ ΒΔΘ, ηει.2310241383.
ε

4 Δθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο
«πκβνπιεπηηθή εξγαζία»
Αθνινπζψληαο ηε δηεζλή πξαθηηθή ην Γηεζλέο
ε
Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδoο πξνρσξάεη γηα 4 ρξνληά ζηελ
εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο «πκβνπιεπηηθήο
Δξγαζίαο/ Consulting Project». Πξφθεηηαη γηα έλαλ
απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ
θαη ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Αληί παξαθνινχζεζεο θαη
εμέηαζεο
επηιεγφκελσλ
καζεκάησλ,
νη
θνηηεηέο
αλαιακβάλνπλ λα εθπνλήζνπλ αηνκηθά ή νκαδηθά
«consulting project» ζηα πιαίζηα κηα επηρείξεζεο ή
νξγαληζκνχ ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ εθάζηνηε
θνξέα. Γήισζε ελδηαθέξνληνο κέρξη ηελ Σεηάξηε
18/01/2017 ζην http://e-services.ihu.edu.gr/registrationform/90/online-form. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.:
2310807506/7,
fax:
2310
474520,
email:
careers@ihu.edu.gr,
site:
www.ihu.edu.gr/gateway/expertise/sprojects/consulting_pr
oject_2015.html

Νέεο Ρπζκίζεηο Λεμηπξόζεζκσλ Οθεηιώλ από ηε ΓΔΗ
Ζ Γηνίθεζε ηεο ΓΔΖ κεηά ηε ιήμε ηεο ξχζκηζεο ησλ
ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ζε 36 δφζεηο ζηηο 09.01.2017
απνθάζηζε ηηο εμήο λέεο ξπζκίζεηο:
1. Γηα ηνπο πειάηεο, νη νπνίνη ηελ 31.01.2017 ζα έρνπλ νθεηιή
κηθξφηεξε ησλ 500 επξψ ην Γ απνθάζηζε ηελ αλαζηνιή
πιεξσκήο ηνπ ρξένπο απηνχ κέρξη 31.12.2017 θαη ηε ρνξήγεζε
έθπησζεο 10% ζηνπο ηξέρνληεο ινγαξηαζκνχο, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ζα ηνπο εμνθινχλ εκπξφζεζκα. Ζ ξχζκηζε
απηή αθνξά 1.150.000 πειάηεο πεξίπνπ κε ζπλνιηθή νθεηιή
πεξίπνπ 130 εθαη. επξψ. Γηα λα εληαρζνχλ ζην Πξφγξακκα
πξέπεη λα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε απφ 01.02.2017 κέρξη θαη
30.04.2017.
2. Παξέρεηαη δεχηεξε επθαηξία ζε φζνπο πειάηεο ξχζκηζαλ ηελ
νθεηιή ηνπο εληαζζφκελνη ζην Πξφγξακκα ησλ 36 δφζεσλ, αιιά
ζηελ πνξεία δελ κπφξεζαλ λα αληαπνθξηζνχλ θαη ε ξχζκηζε
δηαθφπεθε. Οη πειάηεο απηνί ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα
επαλέληαμεο ζην πξφγξακκα κε ην ηξέρνλ πνζφ ηεο νθεηιήο κε
ζρεηηθή αίηεζε ηνπο κέρξη ηηο 28.02.2017.
3. Πέξαλ ηεο δηαηήξεζεο ηεο γελλαίαο έθπησζεο ηνπ 15%,
ζπλδεδεκέλεο, βέβαηα, κε ηε ζπλέπεηα ζηελ εμφθιεζε ησλ
ινγαξηαζκψλ θαη ησλ δφζεσλ, απφ 10.01.2017 γηα ηηο κηθξέο θαη
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη ηα
λνηθνθπξηά ζα ηζρχζνπλ ηα εμήο:
Α. γηα νθεηιή έσο 1.000€ ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο
ηεο νθεηιήο ζε 24 κεληαίεο δόζεηο, ρσξίο
ε
πξνθαηαβνιή. Ζ 1 δφζε ζα θαηαβάιιεηαη άκεζα.
Β. γηα νθεηιή άλσ ησλ 1.000€ ζα ππάξρνπλ δχν επηινγέο:
ε
1 : Άκεζε θαηαβνιή ηνπ 10% ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο
θαη ξχζκηζε ηνπ ππφινηπνπ ζε 18 κεληαίεο δόζεηο
ή
ε

2 : Άκεζε θαηαβνιή ηνπ 20% ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο
θαη ξχζκηζε ηνπ ππφινηπνπ ζε 36 κεληαίεο
δόζεηο.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη:
 Γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη βηνκεραλίεο, ζα ηζρχεη,
10% πξνθαηαβνιή θαη νη κεληαίεο δφζεηο ζα
δηακνξθψλνληαη αλάινγα κε ην κέζν κεληαίν
ινγαξηαζκφ, κε ειάρηζην αξηζκφ δφζεσλ ηηο 18 θαη
κέγηζην ηηο 36.
 Απφ ηηο παξαπάλσ ξπζκίζεηο εμαηξνχληαη νη αθφινπζεο
θαηεγνξίεο πειαηψλ: νη εληαγκέλνη ζην Μεηξψν ησλ
Δπάισησλ Πειαηψλ θαη νη Αγξνηηθνί γηα ηνπο νπνίνπο
ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ νη ζεκεξηλέο επλντθφηεξεο
ξπζκίζεηο.
5. Σέινο ην Γ ηεο ΓΔΖ απνθάζηζε ηελ παξνρή λέσλ θηλήηξσλ
γηα πειάηεο ζπλεπείο ζηελ εμφθιεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπο.
πγθεθξηκέλα, επηβξαβεχεη κε έθπησζε 6%, πιένλ ηεο γελλαίαο
έθπησζεο ηνπ 15%, φζνπο πειάηεο πξνπιεξψζνπλ ηνπο
ινγαξηαζκνχο ξεχκαηνο ελφο έηνπο θαη ηπρφλ ιεμηπξφζεζκεο
νθεηιέο. Ζ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο "Πξνπιεξσκή
Λνγαξηαζκνχ", μεθηλά άκεζα γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη ηνλ
Μάξηην ηνπ 2017, ζα εθαξκνζηεί θαη γηα ηα λνηθνθπξηά,
επαγγεικαηίεο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο. Ζ ΓΔΖ θαιεί φινπο ηνπο
πειάηεο ηεο κε ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο
λέεο πξνηάζεηο ξχζκηζεο θαη λα ηαθηνπνηήζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπο έλαληη ηεο Δπηρείξεζεο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο ΓΔΖ : www.dei.gr

Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο απηναπαζρνινπκέλσλ-ει.
επαγγεικαηηώλ-παξάιιειε απαζρόιεζε από 1/1/2017
Γεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 4330 η.Β΄/2016
ε Τπνπξγηθή
Απφθαζε κε αξηζκφ 61502/3399/2016 πνπ θαζνξίδεη ηηο
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ θαη
ην πιαθφλ ζε πεξηπηψζεηο παξάιιειεο απαζρφιεζεο. Ζ
Απφθαζε αθνξά απηναπαζρνινχκελνπο θαη ειεχζεξνπο
επαγγεικαηίεο, πγεηνλνκηθνχο, Ναπηηθνχο Πξάθηνξεο
(ΣΑΝΠΤ), κέιε ή κεηφρνπο Κνηλνπξαμηψλ, Οξγαληζκψλ
Δηαηξεηψλ (πιελ ΑΔ & ΗΚΔ), κέιε Γ ΑΔ, εθφζνλ είλαη
κέηνρνη θαηά 3% ηνπιάρηζηνλ, κεηφρνπο ΑΔ κε ζθνπφ ηελ
κεηαθνξά πξνζψπσλ ή πξαγκάησλ, δηαρεηξηζηέο ΗΚΔ,
εηαίξν Μνλ. ΗΚΔ, ηδηνθηήηεο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ
δπλακηθφηεηαο 6-10 δσκαηίσλ, πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη θαη
ζην Μεηξψν Αγξνηψλ. Δπίζεο, αθνξά φζνπο είραλ
εμαηξεζεί απφ ηελ αζθάιηζε ηνπ ΟΑΔΔ γηα νπνηνδήπνηε
ιφγν ή πξνθχπηεη ππνρξέσζε απφ εδψ θαη ζην εμήο.
χκθσλα κε ηελ Δγθχθιην, σο βάζε ππνινγηζκνχ ησλ
εηζθνξψλ νξίδεηαη ην θαζαξφ θνξνινγεηέν απνηέιεζκα
απφ ηελ άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο θαηά ην πξνεγνχκελν
θνξνινγηθφ
έηνο.
ε
πεξηπηψζεηο
παξάιιειεο
δξαζηεξηφηεηαο, βάζε ππνινγηζκνχ ησλ πάζεο θχζεσο
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζα είλαη ην άζξνηζκα απφ ηελ
παξνρή κηζζσηψλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ θαζαξνχ
θνξνινγεηένπ απνηειέζκαηνο ή ην άζξνηζκα ηνπ θαζαξνχ
θνξνινγεηένπ απνηειέζκαηνο απφ θάζε δξαζηεξηφηεηα,
ρσξίο φκσο λα ππνινγίδεηαη θαη ε νπνηαδήπνηε δεκηά. Γηα
παξάδεηγκα, αλ εηζπξάηηεη κηζζφ 700 € θαη απφ ειεχζεξν
επάγγεικα 300 €, ζα πιεξψζεη εηζθνξέο σο κηζζσηφο θαη
26,95% επί ησλ 300 € θαη φρη επί ηνπ θαηψηαηνπ πιαθφλ
ησλ 586,08 € .Καηψηεξν αζθαιηζηέν εηζφδεκα νξίδνληαη ηα
586,08 € θαη πάλσ ζ’ απηφ ζα ππνινγίδνληαη νη εηζθνξέο
φζσλ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο παξνπζηάδνπλ δεκηέο ή
κεδεληθά θέξδε ή αζθαιίδνληαη ρσξίο άζθεζε
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο επίζεο θαη νη
δηθεγφξνη πνπ βξίζθνληαη ζε αλαζηνιή άζθεζεο
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη νη πγεηνλνκηθνί πνπ
απαζρνινχληαη ρσξίο ακνηβή. ην ίδην πνζφ ζα
ππνινγίδνληαη νη εηζθνξέο αλ ν αζθαιηζκέλνο δελ έρεη
ππνβάιεη θνξνινγηθή δήισζε. Σπρφλ δηαθνξά πνπ
πξνθχπηεη κεηά απφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εηζθνξψλ βάζε
ηνπ πξαγκαηηθνχ εηζνδήκαηνο ηνπ πξνεγνχκελνπ
θνξνινγηθνχ έηνπο αλαδεηείηαη θαη ζα ζπκςεθίδεηαη κε
ηζνκεξή ηξφπν ζε κεληαία βάζε έσο ην κήλα Γεθέκβξην ηνπ
θάζε έηνπο. Καινχληαη λα θαηαβάινπλ εηζθνξά γηα θχξηα
ζχληαμε 20% θαη 6,95% γηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε.
Καηψηαην εηζφδεκα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εηζθνξψλ
ιακβάλεηαη ην πνζφ ησλ 586,08 € ην κήλα επξψ ελψ
αλψηαην πιαθφλ σο κεληαία βάζε ππνινγηζκνχ ζα είλαη
5860,80 € (586,08Υ10).
Πώιεζε Βηνηερληθνύ Υώξνπ
Πσιείηαη βηνηερληθφο ρψξνο 216 ηκ ζε 5 ζηξέκκαηα αθίλεην
κε 40 ξίδεο ειηέο θαη πεξίθξαμε απφ θππαξίζζηα 100 κέηξα
απφ ηελ ΔΟ Θεζζαινλίθεο Κηιθίο ζηε Ν. άληα κφλν
150.000 €.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 2310 698738,
6945266278.
Δπηρεηξεκαηηθά λέα
ΒΔΛΓΙΟ

ν

3 Ναπηηιηαθό πλέδξην Ναπηεκπνξηθήο
Σελ Πέκπηε, 19 Ηαλνπαξίνπ 2017, δηνξγαλψλεηαη ζην Μέγαξν
ν
Μνπζηθήο Αζελψλ, ζηελ αίζνπζα Banquet, ην 3 λαπηηιηαθφ
ζπλέδξην ηεο Ναπηεκπνξηθήο κε ζέκα «Διιεληθή θαη Δπξσπατθή
λαπηηιία. Αληαγσληζηηθφηεηα θαη πξννπηηθέο ζε θαηξνχο
αβεβαηφηεηαο».
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
site:
www.events.naftemporiki.gr/ShippingConference2017

Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Βέιγην, απέζηεηιε ην
ελεκεξσηηθφ δειηίν Οηθνλνκηθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ
εηδήζεσλ απφ ην Βέιγην, γηα ηνλ κήλα Γεθέκβξην 2016.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζηηο Βξπμέιιεο (www.agora.mfa.gr/be58), email:
ecocom-brussels@mfa.gr
ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr .

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
ALFAEXPO - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017
Πόιε: Ζξάθιεην, Κξήηε
Ηκεξνκελία: 20-23 Ηαλνπαξίνπ 2017
Δθζέκαηα: ηνπξηζηηθά είδε, δψξα, ιατθή ηέρλε θαη αμεζνπάξ
Πιεξνθνξίεο: site:www.alfaexpo.gr
MOSTRAROTA & ΓΧΡΟΔΚΘΔΗ
Πόιε: Αζήλα, Διιάδα
Ηκεξνκελία: 27-30 Ηαλνπαξίνπ 2017
Δθζέκαηα: έπηπια, παιηθά , είδε νηθ. ρξήζεο, θσηηζηηθά,
δηαθνζκεηηθά
Πιεξνθνξίεο: site:http://www.mostrarota-giftshow.gr
ΔΞΠΟΣΡΟΦ
Πφιε : Αζήλα, Διιάδα
Ζκεξνκελία : 27-30 Ηαλνπαξίνπ 2017
Δθζέκαηα : ηξφθηκα θαη πνηά
Πιεξνθνξίεο: site: www.expotrof.gr
FASHION EXPO 2017
Πόιε: Παηαλία, Αηηηθή
Ηκεξνκελία: 28-30 Ηαλνπαξίνπ 2017
Δθζέκαηα: έλδπζε-κφδα
Πιεξνθνξίεο: ηει: 210-86232220, θαμ: 210-8623130 , email:
ekthesi@otenet.gr site: www.fashionexpo.gr
ALFAEXPO- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017
Πόιε: Ρφδνο, Διιάδα
Ηκεξνκελία: 3-5 Φεβξνπαξίνπ 2017
Δθζέκαηα: ηνπξηζηηθά είδε, δψξα, ιατθή ηέρλε θαη αμεζνπάξ
Πιεξνθνξίεο: site:www.alfaexpo.gr
HO.RE.CA
Πόιε: Αζήλα, Διιάδα
Ηκεξνκελία: 9-13 Φεβξνπαξίνπ 2017
Δθζέκαηα: ηξνθνδνζία θαη εμνπιηζκφο μελνδνρείσλ
Πιεξνθνξίεο: site:http://www.horecaexpo.gr/

Γηεζλείο Δθζέζεηο (ζπλέρεηα)
BOAT SHOW
Πόιε: Βνπδαπέζηε, Οπγγαξία
Ηκεξνκελία: 23-26 Φεβξνπαξίνπ 2017
Δθζέκαηα: λαπηηιηαθά είδε
Πιεξνθνξίεο:ηει.: +3614132612, +3614132613, θαμ:
+3613217403,email: ecocom-budapest@mfa.gr ,site:
http://hungexpo.hu/en
EURASIA MOTO BIKE EXPO
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 23-26 Φεβξνπαξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Μνηνζπθιέηεο, πνδήιαηα
Πιεξνθνξίεο: site: www.motobikeistanbul.tr.messefranfurt.com, e-mail:
info@turkrey.messefrankfurt.com
TEKNOHOTEL EXPO 2017
Πόιε: Σίξαλα, Αιβαλία
Ηκεξνκελία: 23-26 Φεβξνπαξίνπ 2017
Δθζέκαηα: έπηπια μελνδνρείσλ, επαγγεικαηηθφο εμνπιηζκφο
γηα εζηηαηφξηα, ζπζηήκαηα γηα μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα,
επαγγεικαηηθά ζπζηήκαηα θαζαξηζκνχ. Πιεξνθνξίεο:email:
info@horealexpo.com,site: http://www.horealexpo.com
MIFUR
Πόιε: Μηιάλν, Ηηαιία
Ηκεξνκελία: 24-27 Φεβξνπαξίνπ 2017
Δθζέκαηα: γνχλεο & δεξκάηηλα
Πιεξνθνξίεο: www.mifur.com
MIDO
Πόιε: Μηιάλν, Ηηαιία
Ηκεξνκελία: 25-27 Φεβξνπαξίνπ 2017
Δθζέκαηα: νπηηθά
Πιεξνθνξίεο: www.mido.com
SIASALON INTERNATIONAL ARGICALTURAL
Πόιε: Παξίζη, Γαιιία
Ηκεξνκελία: 25 Φεβξ.- 5 Μαξηίνπ 2017
Δθζέκαηα: γεσξγία, θηελνηξνθία, θπηά, ηνπηθά πξντφληα
Πιεξνθνξίεο: site:https://en.salon-agriculture.com/

Γηεζλείο Δθζέζεηο
ISM
Πόιε: Κνισλία, Γεξκαλία
Ηκεξνκελία: 29 Ηαλ.-1 Φεβξ. 2017
Δθζέκαηα: δαραξψδε θαη ζλαθ, ζνθνιάηεο
Πιεξνθνξίεο: site: www.german-fairs.gr/kolonia/ism/
EURASIA BOAT SHOW
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 11-19 Φεβξνπαξίνπ 2017
Δθζέκαηα: λαπηηιηαθά
Πληροφορίες:site: www.10times.com/eurasia-boat-show
AGRICULTURE AND HORTICULTURE FAIR
Πόιε: Μεξζίλ, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 22-25 Φεβξνπαξίνπ 2017
Δθζέκαηα: αγξνηηθά κεραλήκαηα, άξδεπζε, ζεξκνθήπηα,
ιηπάζκαηα, εμνπιηζκνί θηελνηξνθίαο θαη αιηείαο, δσνηξνθέο,
βηνινγηθή γεσξγία
Πιεξνθνξίεο:site: www.mersintarimfuari.com , email:
selanik@ekonomi.gov.tr
SCHOOL STATIONARY, PAPER, OFFICE SUPPLIES AND
TOY FAIR
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 22-26 Φεβξνπαξίνπ 2017
Δθζέκαηα: ζρνιηθά είδε, γξαθηθή χιε, ραξηηθά, είδε γξαθείνπ
θαη παηρλίδηα. Πιεξνθνξίεο:site:
www.kirtasiyeofisfuari.com/en/ , email: selanik@ekonomi.gov.tr

CLIMATIZACIONY REFRIGERACION 2017
Πόιε: Μαδξίηε, Ηζπαλία
Ηκεξνκελία: 28 Φεβξνπαξίνπ-3 Μαξηίνπ 2017
Δθζέκαηα: ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ ζεξκφηεηαο, αεξηζκνχ,
βηνκεραληθή θαη εκπνξηθή ςχμε
Πιεξνθνξίεο: ηει:0034 91722 3000, email:cr@ifema.es θαη
protecciondedatos@ifema.es

Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή ζηελ Μεξζίλ ηεο Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
Μεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 22-25 Φεβξνπαξίνπ 2017,
πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ εηαηξία Pozitif
Fuarcilik AS. ζηελ Μεξζίλ ηεο Σνπξθίαο, ε Γηεζλήο Έθζεζε
«Agriculture and Horticulture Fair». Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε
ππάξρεη εηδηθή δηνξγάλσζε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ
ηεο Σνπξθίαο, πνπ δηαξθεί 3 κέξεο (20-23 Φεβξνπαξίνπ
2017) θαη πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν
θαζψο θαη ζπλαληήζεηο κε ηνπο παξαγσγνχο. Σν Τπνπξγείν
ζα θαιχςεη ηα έμνδα δηακνλήο ελφο εθπξνζψπνπ απφ θάζε
εηαηξία γηα 3 λχρηεο ζε μελνδνρείν 5 αζηέξσλ κφλν εθφζνλ νη
επηζθέπηεο ιάβνπλ κέξνο ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα θαη
ηαμηδέςνπλ
ζηηο
ζπγθεθξηκέλεο
εκεξνκελίεο.
Οη
ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη κέρξη ηηο 10/02/2017 λα ζηείινπλ
ζπκπιεξσκέλε ηελ ζρεηηθή αίηεζε ζηνπο παξαθάησ
ζπλδέζκνπο:
θαμ:
2310
254
448,
email:
selanik@ekonomi.gov.tr
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:
ηει.: 2310 254460, θαμ: 2310 254 448, email:
selanik@ekonomi.gov.tr
,
site:
www.mersintarimfuari.com/index.aspx?ln=2

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα
19

23/01/2017 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ ΣΖΛ.: 2695360606
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23/01/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΑΦΖ
ΤΜΒΑΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ
ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΧΝ ΣΖΛ.: 2310381080
24/01/2017. ΓΖΜΟΗΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΛΛΟΓΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΓΓΔΗΑΚΧΝ ΜΟΥΔΤΜΑΣΧΝ
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24/01/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΤΓΡΟΤ ΗΑΣΡΗΚΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ» ΣΖΛ.: 2310 381080
27/01/2017 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΗΝΖΣΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΑ ΣΖΛ.: 2106926798
30/01/2017. ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΥΧΡΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ
16/02/2017. ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ
«ΜΔΡΖ ΦΤΚΣΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ»
20/02/2017. ΑΝΟΗΚΣΟ ΚΑΣΧ ΣΧΝ ΟΡΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ, ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ «ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΧΝ ΣΔΣ». ΣΖΛ.:
2321351290
02/03/2017. ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ
«ΜΔΡΖ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΟΤ
ΚΗΝΖΣΖΡΔ ΣΟΤ». ΣΖΛ.: 2321351279
13/3/2017 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΜΔ ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΖ
ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ ΤΝΟΓΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΧΝ ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΣΧΝ
ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΠΟΤ ΑΠΑΗΣΟΤΝΣΑΗ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ
ΣΖΛ.: 2695360606
17/03/2017 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ
ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΧΝ
ΣΔΣ
ΣΖΛ.:
2695360606
10
ΜΑΡΣΗΟΤ
2017.
ΓΖΜΟΗΟ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΑΝΟΗΚΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ, ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟΤ
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ. ΣΖΛ.: 2313323128
17/03/2017. ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ , ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ
ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΧΝ
ΣΔΣ.
ΣΖΛ.:
2695360606
27/03/2017 ΓΗΔΘΝΖ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ, ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ, ΑΠΔΝΣΟΜΧΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ
ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ. ΣΖΛ.: 2313323128
31/03/2017 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΝΣΤΠΧΝ ΣΖΛ.: 2313323128
13/04/2017. ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΚΑΣΧΝ ΣΧΝ ΟΡΗΧΝ, ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ
ΔΞΟΠΛΗΜΧΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»
424 ΓΝΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ
ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ
424 ΓΝΔ
ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΡΡΧΝ
ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΡΡΧΝ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ

Γ.Ν. ΕΑΚΤΝΘΟΤ ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ
Γ.Ν. ΕΑΚΤΝΘΟΤ ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΡΡΧΝ

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

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

