Ηαλνπάξηνο 2016

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 θαη ζην email:
sme-industry@veth.gov.gr.

Δλεκέξωζε ζρεηηθά κε ηελ πιεξωκή
εηζθνξώλ – δόζεωλ ξύζκηζεο ηνπ ΟΑΔΔ

αζθαιηζηηθώλ

Σν Σκήκα Αζθάιηζεο θαη Δζφδσλ ηεο Α΄ Πεξηθεξεηαθήο
Γηεχζπλζεο Θεζζαινλίθεο ηνπ ΟΑΔΔ καο ελεκεξψλεη φηη
νπ
ηειεπηαία εκέξα εκπξφζεζκεο πιεξσκήο εηζθνξψλ 6
δηκήλνπ είλαη ε Γεπηέξα 01-02-2016. Αζθαιηζκέλνη πνπ έρνπλ
εληαρζεί ζε ξχζκηζε ζα πξέπεη λα κεξηκλήζνπλ, ψζηε λα
ππάξρεη επαξθέο ππφινηπν ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπο θαηά ηελ
ψξα εθηέιεζεο ησλ πάγησλ εληνιψλ ηεο ηξάπεδαο επηινγήο
ηνπο γηα ηελ εμφθιεζε ησλ δφζεσλ. Πξνηείλεηαη ε έγθαηξε
πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ απφ ηελ Παξαζθεπή 29-01-2016.
Δπίζεο καο ελεκεξψλεη φηη ιφγσ ηερληθνχ πξνβιήκαηνο ε
εθαξκνγή ηνπ λένπ επηηνθίνπ απνπιεξσκήο δφζεσλ ξχζκηζεο
Ν.4321/2015 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 29-02-2016.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ηει. 2310559218.

Έηνο 15ν

Σεύρνο 4

Δπηκνξθωηηθό πξόγξακκα γηα δηθεγόξνπο θαη ινγηζηέο
κε ηίηιν «Βαζηθέο πξνβιεκαηηθέο θαη δεηήκαηα αηρκήο
ζην πεδίν ζπλάληεζεο δηθαίνπ θαη ινγηζηηθήο»
ην πιαίζην ηεο Γνκήο Γηά Βίνπ Μάζεζεο ηνπ ΑΠΘ, ην
Δξγαζηήξην Μειέηεο γηα ηε Γηαθάλεηα, ηε Γηαθζνξά θαη ην
Οηθνλνκηθφ Έγθιεκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Ννκηθή ρνιή
ΑΠΘ (ΦΔΚ Β΄ 5/8.1.2016) νξγαλψλεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ,
επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην, πνπ ζα δηεμαρζεί ζηηο 17-19
Μαξηίνπ 2016 (17.3: 5-9.30 κ.κ., 18.3: 5-9.30 κ.κ., 19.3:
10 π.κ. – 3 κ.κ.). Σν επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην πεξηιακβάλεη
είθνζη (20) ζεκαηηθέο, ην δε αλαιπηηθφ πξφγξακκα, πνπ είλαη
δηαζέζηκν δηαξζξψλεηαη ζε έμη ζεκαηηθέο ελφηεηεο: 1.Γεληθή
εηζαγσγή – Εεηήκαηα επζχλεο ησλ ινγηζηψλ θαη ειεγθηψλ,
3.Εεηήκαηα θνξνινγηθνχ δηθαίνπ, 4.Εεηήκαηα θνξνινγηθνχ
πνηληθνχ δηθαίνπ, 5.Εεηήκαηα εηαηξηθνχ δηθαίνπ κε ινγηζηηθφ
ελδηαθέξνλ,6.Οξγάλσζε ηνπ ινγηζηηθνχ θαη ειεγθηηθνχ
επαγγέικαηνο, 7.Λνγηζηηθά πξφηππα. Με ηελ νινθιήξσζε
ηνπ ζεκηλαξίνπ ζα ρνξεγεζνχλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο: (α)
Βεβαίσζε ζπκκεηνρήο (β) Πηζηνπνηεηηθφ επηκφξθσζεο.
εκεησηένλ επίζεο φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζην ζεκηλάξην ζα
ζπγθεληξψζνπλ θαη 1,6 πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS). Σν
ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε επαγγεικαηίεο ηνπ λνκηθνχ θαη
ινγηζηηθνχ θιάδνπ, πνπ εξγάδνληαη είηε απηφλνκα σο
ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο είηε σο ζηειέρε εηαηξηψλ.
Απεπζχλεηαη επίζεο ζε δηθεγφξνπο θαη ππαιιήινπο
ηξαπεδψλ θαη άιισλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ ηε ινγηζηηθή θαη ην ινγηζηηθφ θαη θνξνινγηθφ
δίθαην ζηελ εξγαζία ηνπο. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
ππνβάινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο (κφλνλ ειεθηξνληθά) απφ
19/1/2016 έωο 22/2/2016. Λφγσ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ
ζέζεσλ ζα ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. Σν θφζηνο
ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζε 90 Δπξψ αλά εθπαηδεπφκελν.
Δηδηθψο γηα αζθνχκελνπο δηθεγφξνπο θαη αζθνχκελνπο
νξθσηνχο ειεγθηέο ην θφζηνο είλαη 60 Δπξψ, ελψ ην θφζηνο
αλά εθπαηδεπφκελν πνπ αλαιακβάλεηαη απφ λνκηθά
πξφζσπα είλαη 120 Δπξψ. Σν ζεκηλάξην ζα δηεμαρζεί ζην
Ακθηζέαηξν «Η. Μαλσιεδάθεο» ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ
Θεζζαινλίθεο (Κηίξην Γηαγσλίνπ ΓΘ, Σζηκηζθή 103). Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηθνηλσλνχλ κε ηνλ Λέθηνξα ηεο Ννκηθήο ρνιήο ΑΠΘ Γ.
Φαξνπδάθε
ζηελ
ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε
gpsaroudakis@law.auth.gr .

Γωξεάλ ζεκηλάξην εμαγωγώλ ζην πιαίζην ηεο Agrotica
Ζ Manager’s Office ζαο πξνζθαιεί ζε δσξεάλ ζεκηλάξην
εμαγσγψλ ζην πιαίζην ηεο έθζεζεο Agrotica ην νπνίν ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 30/01/2016 ζηελ Αίζνπζα Α ηνπ
πλεδξηαθνχ Κέληξνπ «Νηθφιανο Γεξκαλφο».
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
ηει.
2310523913,
2109533377 email. mmath@managersoffice.gr

Δηήζηα γηνξηή ηνπ πιιόγνπ Τπαιιήιωλ Δπηκειεηεξίωλ
Μαθεδνλίαο – Θξάθεο

Πξόζθιεζε ζε ζπδήηεζε γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ
θαηλνηνκία

Ζ εηήζηα γηνξηή ηνπ πιιφγνπ Τπαιιήισλ Δπηκειεηεξίσλ
Μαθεδνλίαο γηα ηελ θνπή ηεο πξσηνρξνληάηηθεο πίηαο ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ην άββαην, 20 Φεβξνπαξίνπ 2016 ζηηο
10.30 πκ ζην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην
Θεζζαινλίθεο, Σζηκηζθή 29 ζηνλ 2ν φξνθν. ην πιαίζην ηεο ελ
ιφγσ γηνξηήο ζα γίλνπλ νη βξαβεχζεηο ησλ παηδηψλ ησλ
ππαιιήισλ, πνπ δηαθξίζεθαλ γηα ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηελ
εθπαίδεπζε. Παξάιιεια ζα πξαγκαηνπνηεζεί παξνπζίαζε ησλ
ζέζεσλ ηεο Ο..Τ.Δ. γηα ηελ εμέιημε ησλ Δπηκειεηεξίσλ θαη ηελ
αλάπηπμε ηνπ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ, κε εηζεγεηή ηνλ θ. Γηάλλε
Γαζθαιφπνπιν, Μέινο ηνπ Γ.. ηεο Ο..Τ.Δ. θαη Γηεπζπληή ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ Ησαλλίλσλ.

άββαην 30 Ηαλνπαξίνπ 2016,ψξα 12.00, ηελ εκέξα πνπ
γηνξηάδεη ε κάζεζε ζηελ Διιάδα, ν Δκπλεπζηήο ηεο ηδέαο θαη
πξφεδξνο ηνπ Φηιεθπαηδεπηηθνχ, Με Κεξδνζθνπηθνχ
σκαηείνπ eduACT – ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, ζα
παξνπζηάζεη ηηο ηδέεο ηνπ ζε αλνηθηφ εξγαζηήξην ζην i-bank
store ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζηελ πιαηεία Αξηζηνηέινπο. Με ηελ
επθαηξία ζα παξνπζηαζζεί ην λέν πξφγξακκα «train your brain»
θαη ζα γίλεη αληαιιαγή ηδεψλ θαη απφςεσλ. Πιεξνθνξίεο
email: lpapadopoulou@epidirect.gr

Πξόγξακκα ΛΑΔΚ 0,24%
αο ελεκεξψλνπκε φηη αλαθνηλψζεθε απφ ηνλ Οξγαληζκφ
Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ) ην πξόγξακκα
θαηάξηηζεο ΛΑΔΚ 0,24% έηνπο 2016. ην πξφγξακκα
κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ηδησηηθέο & δεκφζηεο επηρεηξήζεηο
πνπ επηζπκνχλ λα θαηαξηίζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο, ην νπνίν
είλαη αζθαιηζκέλν ζην ΗΚΑ. Οη πφξνη ηνπ ΛΑΔΚ πνπ
απνδίδνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο θαη αθνξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή
θαηάξηηζε δε ινγίδνληαη σο έζνδα & απαιιάζζνληαη απφ θάζε
θνξνινγηθή επηβάξπλζε. Δπηρεηξήζεηο πνπ δελ πινπνίεζαλ
πξνγξάκκαηα ή δελ εμάληιεζαλ ηελ εξγνδνηηθή εηζθνξά
(0,24%) ην έηνο 2015, κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ θαη λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ην αλάινγν πνζφ θαηά ην έηνο 2016. Σα
πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ έσο θαη
20/12/2016.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
κπνξνχλ λα
αλαδεηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΑΔΓ: www.oaed.gr, φπνπ
έρεη αλαξηεζεί ε ζρεηηθή εγθχθιηνο.

Φεζηηβάι «Διιάδα Παληνύ»
ην πιαίζην ησλ θεζηηβάι «Διιάδα Παληνχ» πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηε Κνπεγράγε 5, 6 θαη 7 Φεβξνπαξίνπ
θαη ζην Μάικε ηεο νπεδίαο ην άββαην 6 Φεβξνπαξίνπ ζαο
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκεξίδαο
Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ ζα δηεμαρζεί θαη ζηα δχν
θεζηηβάι λα δεηγκαηίζεηε θαη λα πξνβάιεηε Διιεληθά Πξντφληα
κε εμαγψγηκεο πξνυπνζέζεηο, ζηνπο Δπαγγεικαηίεο πνπ ζα
παξαβξεζνχλ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε δηθή ζαο παξνπζία εθεί.
Πξνυπνζέζεηο ζπλεξγαζίαο: Ζ θνχηα ζηελ νπνία ζα
απνζηείιεηε κε ηα πξντφληα δελ κπνξεί λα μεπεξλάεη ηηο
παξαθάησ δηαζηάζεηο θαη θηιά: Πιάηνο 30 εθαηνζηά, Μήθνο 30
εθαηνζηά, Ύςνο 20 εθαηνζηά θαη κέγηζην βάξνο 5 θηιά.
Θα πξέπεη λα είλαη πνιχ θαιά δηακνξθσκέλε γηα ηελ
αζθάιεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη λα κελ εκπεξηέρεη επηθίλδπλα,
ή εχζξαπζηα πιηθά. Ζ θνχηα (ΜΗΑ ΤΚΔΤΑΗΑ) ζα πξέπεη λα
απνζηαιεί απφ εζάο κέρξη ηελ Σξίηε 2 Φεβξνπαξίνπ 2016, κε
ηελ έλδεημε «Κνπεγράγε - Μάικε» ζηελ παξαθάησ
δηεχζπλζε:ΚΟΗΝ..ΔΠ. «Διιάδα - Παληνχ» (ππ φςηλ θ. Θσκά
νπηιίδε) Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο 80, Σ.Κ. 16562 Γιπθάδα –
Αζήλα.
Γηα άκεζε επηθνηλσλία θαιέζηε ηνλ πξφεδξν ηεο ΚΟΗΝΔΠ
Θσκά νπηιίδε ζην ηει. 6932302009

Έλαξμε ειεθηξνληθήο δηαβίβαζεο ηηκνινγίωλ
ζηελ Ο.Λ.Θ. Α.Δ.
Ζ Ο.Λ.Θ. Α.Δ. αλαθνίλσζε φηη ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ηεο
γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε ηε
ρξήζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ,
πξνρσξά ζηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαβίβαζεο
ηηκνινγίσλ. Ζ ειεθηξνληθή δηαβίβαζε ηηκνινγίσλ ζα μεθηλήζεη
πηινηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ πκβαηηθνχ Ληκέλα θαη ζηε
ζπλέρεηα ζα επεθηαζεί θαη ζηηο ινηπέο παξερφκελεο
ππεξεζίεο. εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία ( Νφκνο 4308, ΦΔΚ 251 Α΄/14-11-2014), «ε ρξήζε
ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ ππφθεηηαη ζηελ απνδνρή ηνπ, κε
έληππν ή ειεθηξνληθφ ηξφπν, εθ κέξνπο ηνπ ιήπηε ησλ
αγαζψλ ή ππεξεζηψλ πνπ ππφθεηληαη ζε ηηκνιφγεζε». Όζνη
ινηπφλ πειάηεο ηεο Ο.Λ.Θ. Α.Δ. επηζπκνχλ λα ιακβάλνπλ ηα
ηηκνιφγηα ειεθηξνληθά, ζα πξέπεη λα κεηαβνχλ ζηελ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://portal.thpa.gr/customers θαη λα
ζπκπιεξψζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ επηρείξεζή
ηνπο, θαζψο θαη ηηο δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ
(έσο πέληε ηνλ αξηζκφ), ζηηο νπνίεο επηζπκνχλ λα
απνζηέιινληαη ηα εθδνζέληα ηηκνιφγηα.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει. 2310 593323, θαμ.
2310510500, email. sfassa@thpa.gr

THE VIENNA BALL
Ζ Φηιφπησρνο Αδειθφηεηα Αλδξψλ Θεζζαινλίθεο αλαθνίλσζε
ηνλ επίζεκν παξαδνζηαθφ Βηελλέδηθν Υνξφ ν νπνίνο ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ 2016 ζηηο 21.00 ζην
Hyatt Regency Thessaloniki.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει. 2310220700, email.
faath@otenet.gr

Εεηήζεηο ζπλεξγαζίαο από επηρεηξήζεηο
Σν Δκπνξηθφ & Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ
αλαθνηλψλεη ζηα κέιε ηνπ θαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν φηη νη
αλαθεξφκελεο ζηε ζπλέρεηα επηρεηξήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ,
επηζπκνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ειιεληθέο, πξνθεηκέλνπ λα
ζπλεξγαζηνχλ ζηνπο ηνκείο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θάζε
δήηεζε.
ΣΤΝΖΗΑ
ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖΝ ΣΤΝΗΓΑ - ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΔΤ
ΖΜ/ΝΗΑ ΔΠΗΣΟΛΖ: 10/11/2015 ΑΡ. ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ:
B.15243/2015
VILLA SELECT
Amor BOLTANE
Siege Social : Resd, El Mesk Monplaisir Bloc B
1073 Tunis – Tunisie
Tel.No. : 00 216 71 905 224
Fax.No. : 00 216 71 903 245
Mobile : 00 216 95 078 035 // 00 216 25 252 125 // 00 216
98 425 132
E-mail : boltane.amor@planet.tn
Usine : Sidi Daoud
2046 La Marsa – Tunis - Tunisie
Tel.No. : 00 216 71 905 224
Fax.No. : 00 216 71 903 245
Mobile : 00 216 95 078 035 // 00 216 25 252 125 // 00 216
98 425 132
E-mail : amor@villa-mobili-design.tn
direction@villa-mobili-design.tn
Δλδηαθέξνλ γηα είδε πγηεηλήο θαη είδε θξνπλνπνηίαο.

Πηζηνπνίεζε κνλάδωλ παξαγωγήο γηα εμαγωγέο
ζηελ Αίγππην

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο

Ζ Β8 Γηεχζπλζε Δπηρεηξεκαηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ
Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ καο ελεκεξψλεη φηη ζχκθσλα κε
δηάηαγκα Ν.992/2015 Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ ηεο
Αηγχπηνπ, ην νπνίν δεκνζηεχζεθε ζηηο 30-12-2015 θαη
ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ 01-03-2016, ζπζηήλεηαη εηδηθφ
κεηξψν ζην νπνίν ζα πξέπεη λα θαηαρσξεζνχλ εθεμήο νη
αιινδαπέο επηρεηξήζεηο – κνλάδεο παξαγσγήο,
πξνθεηκέλνπ λα γίλεη εθηθηή ε εμαγσγή ηνπο ζηελ
Αίγππην. Ο θαηάινγνο πξντφλησλ πεξηιακβάλεη ηξφθηκα,
θξνχηα,
δαραξψδε,
ζνθνιαηνεηδή,
θαιιπληηθά,
βηνκεραληθά πξντφληα, πθάζκαηα θ.α. Ζ δηαδηθαζία
εγγξαθήο θαη πηζηνπνίεζεο πξέπεη λα γίλεη απφ λφκηκν
εθπξφζσπν ηεο κνλάδαο παξαγσγήο ή ηνλ θάηνρν ηνπ
αληίζηνηρνπ
εκπνξηθνχ/βηνκεραληθνχ
ζήκαηνο.
Ζ
λνκνζεζία βέβαηα εμεηάδεηαη απφ ηελ λνκηθή ππεξεζία
ηεο Αληηπξνζσπείαο ηεο Δ.Δ. ζηελ Αίγππην σο πξνο ηε
ζπκβαηφηεηά ηεο κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Παγθφζκηνπ
Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.) αιιά θαη κε ηε ζπκθσλία
ζχλδεζεο ΔΔ-Αηγχπηνπ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
θαη ελεκέξσζε επί ηνπ ζέκαηνο, νη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ
θαη
Δκπνξηθψλ
Τπνζέζεσλ
ζην
Κάτξν,
Σει.
+20227952036 – 27948482, Fax. +20227940684. Email:
ecocom-cairo@mfa.gr.

Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή
ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο LIGHT TECH FAIR 2015 ζηηο 17-20
Μαξηίνπ 2016 ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο Σνπξθίαο
θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηηο εγθαηαζηάζεηο: ISTANBUL 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 θαη
απφ ην μελνδνρείν ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν 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

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα

INFACOMA
Πόιε : Γηεζλέο εθζεζηαθφ θέληξν, Θεζζαινλίθε
Ζκεξνκελία: 11-14 Φεβξνπαξίνπ 2016
Δθζέκαηα: δνκηθά πιηθά, κνλσηηθά, θνπθψκαηα, είδε
πγηεηλήο , πξνθαηαζθεπέο & ηερλνινγίεο
Πιεξνθνξίεο: ηει. 2310 291201 / 2310 291142, fax:
email:

detrop@helexpo.grsite

:

AQUATHERM
Πόιε : Γηεζλέο εθζεζηαθφ θέληξν, Θεζζαινλίθε
Ζκεξνκελία: 11-14 Φεβξνπαξίνπ 2016
Δθζέκαηα: ζέξκαλζε , θιηκαηηζκφο , ζπζηήκαηα
εμαεξηζκνχ
Πιεξνθνξίεο: ηει. 2310 291201 / 2310 291142, fax:
2310
291692,
www.helexpo.gr

email:

detrop@helexpo.grsite

Γηεζλείο Δθζέζεηο
INDIA ELECTRONICS EXPO
Πόιε : Νέν Γειρί , Ηλδία
Ζκεξνκελία: Μάξηηνο 2016
Δθζέκαηα: ινγηζκηθφ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ
Πιεξνθνξίεο: site : www.indiaelectronicsexpo.com
Έθζεζε Τγείαο TunisiaHealthExpo
Πόιε: Σχληδα, Σπλεζία
Ζκεξνκελία: 2-5 Μαξηίνπ 2016
Δθζέκαηα: θάξκαθα, ηαηξηθά θαη παξαθαξκαθεπηηθά
ζθεπάζκαηα, εξγαιεία θαη κεραλήκαηα
Πιεξνθνξίεο: site: www.tunisiahealthexpo.com.tn/

ΒΔΛΓΗΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο
ηεο Διιάδαο ζηηο Βξπμέιιεο, απέζηεηιε ην ελεκεξσηηθφ δειηίν
Οηθνλνκηθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ εηδήζεσλ απφ ην Βέιγην, γηα ηελ
πεξίνδν 11 έσο 20 Ηαλνπαξίνπ 2016.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηηο Βξπμέιιεο (www.agora.mfa.gr/be58 ),email: ecocombrussels@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr
ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ

Ναπηηθό αιόλη 2016
Πόιε : Οιπκπηαθφ Κέληξν Ξηθαζθίαο, Διιεληθφ Αζήλα
Ζκεξνκελία: 10-14 Φεβξνπαξίνπ 2016
Δθζέκαηα: είδε ζαιάζζεο
Πιεξνθνξίεο:
ηει.
2111801801,
email.
ggeorgakopoulou@rota.gr

2310
291692,
www.helexpo.gr

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα

:

Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ Γεληθνχ
Πξνμελείνπ ηεο Διιάδαο ζην Νηχζζειληνξθ , απέζηεηιε
ελεκεξσηηθφ θπιιάδην κε ζέκα «Ζ γεξκαληθή αγνξά
αξηνζθεπαζκάησλ, δαραξσδψλ θαη ζλαθο».
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζην
Νηχζζειληνξθ (www.agora.mfa.gr/de128 ) ,email:ecocomdusseldorf@mfa.grήηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘwww.veth.gov.gr
ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο
ηεο Διιάδαο ζηε Ληζζαβψλα, απέζηεηιε ην ελεκεξσηηθφ δειηίν
Οηθνλνκηθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ εηδήζεσλ ηεο Πνξηνγαιίαο , γηα
ηνλ κήλα Γεθέκβξην 2015.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηε
Ληζζαβψλα
(www.agora.mfa.gr/pt102),email:ecocomlisbon@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘwww.veth.gov.gr .
ΣΕΔΝΣΑ
Σν γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ ππνζέζεσλ ηνπ
πξνμελείνπ ηεο Διιάδαο ζηε Σδέληα απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ
έγγξαθν κε ζέκα «Ο ανπδαξαβηθφο Πξνυπνινγηζκφο γηα ην
2016- Πνξεία θαη Δθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ»
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα:
ηει:00966126690824,
e-mail.:
ecocomjeddah@mfa.grεπηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδαwww.agora.mfa.grή
ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΒΔΘ www.veth.gov.gr
ΣΕΔΝΣΑ
Σν γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ ππνζέζεσλ ηνπ
πξνμελείνπ ηεο Διιάδαο ζηε Σδέληα απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ
έγγξαθν κε ζέκα «Δπελδπηηθφο Οίθνο StandardandPoor’s Γχζθνιε ε θεηηλή ρξνληά γηα ηηο ανπδαξαβηθέο ηξάπεδεο –
Αλάπηπμε θαη πνηφηεηα ησλ θεθαιαίσλ ηα πιένλ θξίζηκα
ζηνηρεία».
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα:
ηει:00966126690824,
e-mail.:
ecocomjeddah@mfa.grεπηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδαwww.agora.mfa.grή
ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΒΔΘ www.veth.gov.gr

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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08/02/2016 ΓΖΜΟΗΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΤΝΔΡΓΔΗΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΗ ΣΟΤ ΑΤΛΗΟΤ ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΣΖΛ.
2313307184
09/02/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΚΑΗ ΠΛΔΓΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ
ΤΝΔΡΓΔΗΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΜΗΚΡΟΔΡΓΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΖΛ.
2313313141
10/02/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΑΜΟΗΒΖ
ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΧΝ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ ΚΑΗ
ΚΤΛΗΟΜΔΝΧΝ ΚΛΗΜΑΚΧΝ ΣΟΤ 424 ΓΝΔ ΣΖΛ. 2310381080
16/02/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 450 ΣΔΜΑΥΗΧΝ ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΧΝ ΣΤΛΧΝ
ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΣΖΛ. 2310679172
18/02/2016 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΓΗΑ
ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
ΣΖΛ. 2132030136
22/02/2016 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ, ΔΤΠΡΔΠΗΜΟΤ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ
ΔΗΓΧΝ ΤΓΗΔΗΝΖ 2015 - 2016 ΣΖΛ. 2313300548
23/02/2016 ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΦΡΔΚΟΤ, ΛΔΤΚΟΤ, ΑΓΔΛΑΓΗΝΟΤ, ΠΑΣΔΡΗΧΜΔΝΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ, ΜΔ
3,5% ΛΗΠΑΡΑ ΚΑΣ' ΔΛΑΥΗΣΟΝ ΣΖΛ. 2313317536
23/02/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟΤ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ,
ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΜΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ
ΤΣΖΜΑ
ΚΑΗ
ΛΟΓΗΜΗΚΟ,
ΤΚΔΤΧΝ
ΣΖΛΔΟΜΟΗΟΣΤΠΗΑ,
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΑΚΧΝ ΜΔΣΑΓΧΓΔΧΝ ETHERNET ΣΖΛ.
2313317536
07/03/2016 ΑΝΟΗΚΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ
ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ ΜΔ ΒΤΣΗΟΦΟΡΑ
ΟΥΖΜΑΣΑ ΣΖΛ. 2108705015
08/03/2016 ΑΝΟΗΚΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΓΗΑΖΜΧΝ
ΠΑΡΑΖΜΧΝ
ΜΔΣΑΛΛΗΧΝ
ΓΗΑΜΝΖΜΟΝΔΤΔΧΝ ΣΖΛ. 2108705013/15
17/03/2016 ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΠΛΔΗΟΓΟΣΧΝ - ΑΓΟΡΑΣΧΝ ΣΟΤ ΠΑΡΑΚΑΣΧ
ΔΚΠΟΗΟΤΜΔΝΟΤ ΤΛΗΚΟΤ: ΔΤΥΡΖΣΑ ΑΛΛΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΜΖ
ΑΞΗΟΠΟΗΖΗΜΑ ΚΤΝΖΓΔΣΗΚΑ ΟΠΛΑ - FLOBER - ΑΔΡΟΒΟΛΑ ΣΖΛ.
2108044645
18/03/2016 ΑΝΟΗΥΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΤΗΜΧΝ ΓΗΑ ΚΗΝΖΖ ΠΟΛΔΜΗΚΧΝ ΠΛΟΗΧΝ ΚΑΗ
ΠΛΧΣΧΝ ΜΔΧΝ Λ.. ΣΖΛ. 2106551691
23/03/2016 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ - ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΟ (1)
ΛΔΒΖΣΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΘΔΡΜΟΤ ΝΔΡΟΤ Νν2, ΗΥΤΟ 3.000.000 Kcal/h
ΣΖΛ. 2313323115

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
Γ.ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ

ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ ΤΚΔΧΝ

424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΧ
ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ ΤΚΔΧΝ

ΓΖΜΟ ΗΛΗΟΤ

ΓΖΜΟ ΓΔΛΣΑ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ ΤΚΔΧΝ

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ ΘΖΔΑ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΝΑΤΣΗΚΟΤ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ

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.

