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Παξαηείλεηαη γηα ην έηνο 2018, ε πξνζεζκία
ειεθηξνληθήο
ππνβνιήο
ηνπ
εληύπνπ
Δ11
(Γλσζηνπνίεζε ζηνηρείσλ εηήζηαο θαλνληθήο άδεηαο)
Δπίζθεςε ηεο δηνηθεηηθήο επηηξνπήο ηνπ ΒΔΘ
ζηελ πθππνπξγό Μαθεδνλίαο- Θξάθεο
Πέξαλ ησλ ηεζζάξσλ κελψλ έρνπλ πεξάζεη απφ ηελ εκέξα πνπ
κε θνηλή ηνπο επηζηνιή ηα ηξία επηκειεηήξηα ηεο Θεζζαινλίθεο
(ΒΔΘ, ΔΒΔΘ, ΔΔΘ) έθξνπαλ ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ πξνο ηα
αξκφδηα ππνπξγεία γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο
ηεο Πχιεο 16 ηνπ ΟΛΘ. Ζ απεξγία ησλ ηεισλεηαθψλ ζπλερίδεηαη
απφ ηηο 16 επηεκβξίνπ ηνπ 2017 ζέηνληαο ζε νκεξεία ηελ
βνξεηνειιαδηθή νηθνλνκία κε ηνπο ηζχλνληεο λα παξαθνινπζνχλ,
παξά ηελ αξρηθή ηνπο δέζκεπζε γηα επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο,
απαζείο. Δίλαη, δε ραξαθηεξηζηηθφ, πσο δελ δφζεθε πνηέ ε
παξακηθξή απάληεζε ζηε ζρεηηθή επηζηνιή ησλ ηξηψλ
επηκειεηεξίσλ. Σν ζέκα απηφ έζεζε, κεηαμχ άιισλ, ν πξφεδξνο
ηνπ ΒΔΘ θαη α΄αληηπξφεδξνο ηεο ΚΔΔΔ Παλαγηψηεο
Παπαδφπνπινο θαηά ηε ζπλάληεζε ηνπ θαη ηεο δηνηθεηηθήο
επηηξνπήο ηνπ ΒΔΘ κε ηελ πθππνπξγφ Μαθεδνλίαο- Θξάθεο,
Μαξία Κφιιηα - Σζαξνπρά. «Απνηέιεζκα ηεο απεξγίαο είλαη λα
ζπζζσξεχνληαη δεκηέο γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο. Υαξαθηεξηζηηθέο
είλαη νη θαζπζηεξήζεηο πινίσλ, πνπ μεπεξλνχλ ηηο ηξεηο εκέξεο,
ελψ δελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο πινίσλ πνπ αθχξσζαλ ηελ
πξνζέγγηζε ζην ιηκάλη ηεο πφιεο εμαηηίαο ηεο κνλνκεξνχο
θαηάξγεζεο ηεο λπρηεξηλήο βάξδηαο» αλέθεξε ν πξφεδξνο ηνπ
ΒΔΘ πνπ θαηέζεζε ζηελ θα. Κφιιηα – Σζαξνπρά, ππφκλεκα κε
δέζκε πξνηάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ιχζε ζε κία ζεηξά
πξνβιεκάησλ πνπ ηαιαλίδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα ηεο
Θεζζαινλίθεο θαη ζπλερψο δηνγθψλνληαη. ην ππφκλεκα
πεξηγξάθεηαη κε κειαλά ρξψκαηα ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο
πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο. «Ζ πξαγκαηηθή νηθνλνκία παξακέλεη ζε
θαηάζηαζε αζθπμίαο. Οη θάλνπιεο ησλ ηξαπεδψλ είλαη εξκεηηθά
θιεηζηέο, ν ηδίξνο ππνρσξεί δξακαηηθά, ν θίλδπλνο
ινπθέησλ ειινρεχεη πιένλ γηα ρηιηάδεο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο,
ηα ρξνληθά πεξηζψξηα εμαληινχληαη. Υξεηαδφκαζηε επεηγφλησο
ιχζεηο» αλέθεξε ν θ. Παπαδφπνπινο επαλαιακβάλνληαο πσο
απαηηείηαη: θαζηέξσζε εληαίνπ flat rate ζπληειεζηή θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζην 20%, ζηαδηαθή κείσζε ησλ
ζπληειεζηψλ ΦΠΑ, κείσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ,
ζπξξίθλσζε ηνπ θξάηνπο, δηεχξπλζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαη
αχμεζε ηεο εηζπξαμηκφηεηαο ησλ θφξσλ, απνθξαηηθνπνηήζεηο θαη
αμηνπνίεζε ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο, δηακφξθσζε ζαθνχο
εζληθνχ ζρεδίνπ αλάπηπμεο. Αλαθνξηθά κε ηα δεηήκαηα θαη ηηο
πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε Θεζζαινλίθε θαη επξχηεξα ε
Βφξεηα Διιάδα ζχκθσλα κε ην ΒΔΘ, κεηαμχ άιισλ, απαηηείηαη:
πάηαμε ηνπ παξαεκπνξίνπ, αλάπιαζε ηνπ εθζεζηαθνχ θέληξνπ
ηεο ΓΔΘ – Helexpo, ζέκα ην νπνίν ρξνλίδεη, αμηνπνίεζε ηνπ
ιηκαληνχ
ηεο
Θεζζαινλίθεο
κέζα
ζηα
θαζνξηζκέλα
ρξνλνδηαγξάκκαηα φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηε ζχκβαζε
παξαρψξεζεο ηνπ 67% ηνπ ΟΛΘ ζηε South Europe Gateway
Thessaloniki (SEGT) Limited, ιχζε ζην πξφβιεκα πνπ έρεη
πξνθχςεη κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο Πχιεο
16 ηνπ ΟΛΘ, νινθιήξσζε ησλ έξγσλ ζην αεξνδξφκην
„Μαθεδνλία‟,
εληφο
ρξνλνδηαγξάκκαηνο,
ελίζρπζε
ηνπ
πξνζσπηθνχ θαη ησλ κέζσλ ησλ ηεισλείσλ ζηηο κεγάιεο πχιεο
εηζφδνπ ηεο ρψξαο. «Σα παξαπάλσ έξγα ζε ζπλδπαζκφ κε ηε
δηακφξθσζε νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα δίλεη θίλεηξα ζηελ
ηδησηηθή νηθνλνκία κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ αιιαγή ζειίδαο
ηεο ρψξαο. Χζηφζν πξνυπνζέηνπλ γελλαίεο θηλήζεηο, ηνικεξά
κέηξα πνπ ζα πινπνηεζνχλ κε ζπλέπεηα, πέξα απφ ηδενινγηθέο
παξσπίδεο θαη κηθξνπνιηηηθέο ζηξαηεγηθέο» ζεκείσζε ν θ.
Παπαδφπνπινο.

Γεκνζηεχζεθε ε κε Αξηζκ. νηθ. 3589/Γ9/1/1028 απφθαζε
ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο κε ζέκα «Παξάηαζε ηεο
πξνζεζκίαο ηεο πεξίπησζεο ε) ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ππ' αξηζ.
πξση. 29502/85/01-9-2014 (ΦΔΚ Β΄ 2390/08-9-2014)
απφθαζεο
ηνπ
Τπνπξγνχ
Δξγαζίαο,
Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε
ηεο ππ' αξηζ. 5072/6/25.02.2013 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ
Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο (ΦΔΚ
Β'449/25.02.2013), πεξί επαλαθαζνξηζκνχ ησλ φξσλ θαη
πξνυπνζέζεσλ ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ζηνηρείσλ γηα
ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο
Δξγαζίαο (ΔΠΔ) θαη Οξγαληζκνχ Απαζρνιήζεσο
Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ζπκπιεξψζεθε κε ηελ ππ' αξηζ. 28153/126/28-08-2013
απφθαζε ηνπ (ΦΔΚ Β' 2163/30.08.2013)», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ' αξηζ. πξση. 49327/10702/22-122014 (ΦΔΚ Β' 3456/23-12-2014) απφθαζή ηνπ, γηα ην έηνο
2018». Παξαηείλεηαη γηα ην έηνο 2018, ε πξνζεζκία
ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηνπ εληχπνπ Δ11 (Γλσζηνπνίεζε
ζηνηρείσλ εηήζηαο θαλνληθήο άδεηαο) ηεο πεξ. ε) ηνπ
άξζξνπ 4 ηεο ππ' αξ. πξση. 29502/85/01-9-2014 (ΦΔΚ Β΄
2390/08-9-2014) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο,
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο έσο θαη ηελ 28 ε
Φεβξνπαξίνπ 2018.
Αλαθνίλσζε 2νπ θύθινπ ππνβνιώλ ηνπ θαζεζηώηνο
εληζρύζεσλ
«Γεληθή
Δπηρεηξεκαηηθόηεηα»
ηνπ
αλαπηπμηαθνύ λόκνπ 4399/2016
Ζ Γεληθή Γξακκαηεία ηξαηεγηθψλ θαη Ηδησηηθψλ
Δπελδχζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κε
αλαθνίλσζή ηεο
ελεκεξψλεη ην επελδπηηθφ θνηλφ φηη
ε
δεκνζηεχηεθε (ΦΔΚ 4445Β‟/2017) ε 2 πξνθήξπμε ηνπ
θαζεζηψηνο εληζρχζεσλ «Γεληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ηνπ
αλαπηπμηαθνχ λφκνπ 4399/2016 θαη απφ ηηο 15 Γεθεκβξίνπ
2017 έρεη μεθηλήζεη ε ππνβνιή αηηήζεσλ ππαγσγήο ζηνλ
Αλαπηπμηαθφ Νφκν, ζην πιαίζην ηνπ 2νπ θχθινπ ηνπ
θαζεζηψηνο. Ζκεξνκελία ιήμεο ηνπ θχθινπ ππνβνιψλ
νξίδεηαη ε Πέκπηε 15-2-2018. Οη δχν θάζεηο ππνβνιήο ησλ
αηηήζεσλ ππαγσγήο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ έρνπλ
ζπγρσλεπζεί θαη ε ππνβνιή πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα θαη
κφλν ζηάδην (αίηεζε θαη νηθείνο θάθεινο ηεθκεξίσζεο).
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε :
https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/default.htm

Forum: "Διιάο ηα κνλνπάηηα ηεο ειπίδαο"," "Μηα λέα
ειπίδα
γηα
ηελ
Διιάδα;"
Σν γαιιηθφ πεξηνδηθφ Le Nouvel Observateur (groupe Le
Monde) θαη ε εθεκεξίδα ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ ζε ζπλεξγαζία κε
ην Γηεζλέο Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην, ην Διιελν-Γαιιηθφ
Δκπνξηθφ
Δπηκειεηήξην θαη ην Κέληξν Πνιηηηζκνχ
ΣΑΤΡΟ ΝΗΑΡΥΟ δηνξγαλψλνπλ ηελ Πέκπηε 8 θαη ηελ
Παξαζθεπή 9 Φεβξνπαξίνπ 2018, ζην ίδξπκα ΣΑΤΡΟ
ΝΗΑΡΥΟ, Αλδξέα πγγξνχ 364 – Καιιηζέα Αζήλα , ην
Forum: "Διιάο ηα κνλνπάηηα ηεο ειπίδαο" "Μηα λέα ειπίδα
γηα ηελ Διιάδα;" Πιεξνθνξίεο : www.kathimerini.gr

πλαπιία Γηθηύνπ Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη Αξσγήο
Σν Γίθηπν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Αξσγήο καο
ελεκέξσζε γηα ηε θηιαλζξσπηθή ζπλαπιία, κε ηε ζπκκεηνρή
ηνπ Έιιελα Σελφξνπ, θ. Μάξηνπ Φξαγθνύιε, ε νπνία
πξνγξακκαηίδεηαη γηα ηελ Σεηάξηε 14 Μαξηίνπ 2018, ζην
Μέγαξν Μνπζηθήο Θεζζαινλίθεο. θνπφο ηεο εθδήισζεο
είλαη ε ζπγθέληξσζε εζόδσλ ηα νπνία ζα πξνζθεξζνχλ ζην
Γίθηπν, πξνθεηκέλνπ λα αλαθνπθίζεη ηηο αλάγθεο ησλ
Ηδξπκάησλ πνπ ππνζηεξίδεη ζε φιν ην Βνξεηνειιαδηθφ ηφμν. Ζ
έλαξμε πξνπώιεζήο ησλ εηζηηεξίσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί
κεηαμχ 6-10 Φεβξνπαξίνπ 2018. ρεηηθά κε ηελ θξάηεζε ησλ
ζέζεσλ, παξαθαινχκε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ θα Γέζπνηλα
Κξαλίδνπ ζην ηειέθσλν 2310 539817 εζση. 109 θαη ζην email
info@solidaritynet.gr .

Παξαηείλεηαη ε έθζεζε «Σν ηέινο ηεο παιηάο μας πόιεο.
Θεζζαινλίθε 1870-1917» ζην Πνιηηηζηηθό Κέληξν
Θεζζαινλίθεο ηνπ ΜΙΔΣ (Βαζηιίζζεο Όιγαο 108) έσο θαη
ηελ Κπξηαθή 4 Μαξηίνπ 2018.
To Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο, Πνιηηηζηηθφ Κέληξν
Θεζζαινλίθεο καο ελεκέξσζε φηη : Παξαηείλεηαη ε έθζεζε «Σν
ηέινο ηεο παιηάο μας πφιεο. Θεζζαινλίθε 1870-1917» ζην
Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Θεζζαινλίθεο ηνπ ΜΗΔΣ (Βαζηιίζζεο
Όιγαο 108) έσο θαη ηελ Κπξηαθή 4 Μαξηίνπ 2018. Χξάξην
ιεηηνπξγίαο: Σξίηε κε Κπξηαθή 10:00-18:00. Ζ είζνδνο είλαη
ειεχζεξε γηα ην θνηλφ αιιά, ιφγσ ηεο παιαηφηεηαο ηνπ θηηξίνπ,
ν αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ ζε θάζε νκάδα είλαη πεξηνξηζκέλνο.
Γηα λα δειψζεηε ζπκκεηνρή, παξαθαινχκε λα επηθνηλσλήζεηε
κε ηε γξακκαηεία ηνπ Κέληξνπ, θαζεκεξηλά 9:00 – 15:00, ζηα
ηειέθσλα 2310 295.170 θαη 2310 295.171.
Δληζρύζηε ηηο εμαγσγέο θαη ηε δηεζλή ζαο παξνπζία κε έλα
Πηζηνπνηεηηθό Γεύζεο
Ο χλδεζκνο Δμαγσγέσλ Β. Διιάδνο – ΔΒΔ & ην Γηεζλέο
Ηλζηηηνχην Γεχζεο θαη Πνηφηεηαο – iTQi ζαο πξνζθαινχλ ζηελ
εθδήισζε «Δληζρχζηε ηηο εμαγσγέο θαη ηε δηεζλή ζαο παξνπζία
κε έλα Πηζηνπνηεηηθφ Γεχζεο» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ
Σξίηε 6 Φεβξνπαξίνπ 2018 θαη ψξα 18.30 ζην μελνδνρείν
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ PALACE ζηε αίζνπζα ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΗΗ. Ζ
είζνδνο είλαη ειεχζεξε κε ηε δήισζε ζπκκεηνρήο
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWWYe2YxUOCu
_qVVKYxyJ9KyRqs4PZv7_UoSGqN8u8a9DLOQ/viewform
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο : Σει. 2310535333, Fax.
2310543232, Email: tz@seve.gr , Site: www.seve.gr

Πξνζηαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ – GDPR
Σν ηκήκα Πιεξνθνξηθήο κε Δθαξκνγέο ζηε Βηνταηξηθή, ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, ζαο θαιεί ζηελ εκεξίδα κε ζέκα
«ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ – GDPR», πνπ
ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σξίηε 6 Φεβξνπαξίνπ θαη ψξα 17:30
ζην Ξελνδνρείν PORTO PALACE ζηε Θεζζαινλίθε. Ο Νένο
Δπξσπατθφο Καλνληζκφο (ΔΔ) 2016/ 679 γηα ηελ πξνζηαζία
ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ
δεδνκέλσλ απηψλ, ζα εθαξκνζηεί άκεζα ζε φινπο ηνπο
νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ απφ ζηηο
25/5/2018. Ηζρχεη δε απηφκαηα θαη δελ απαηηείηαη ελζσκάησζε
ζην εζληθφ δίθαην. ηελ εκεξίδα ζα παξνπζηαζζεί ην ζχλνιν
ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπ
Καλνληζκνχ απφ ηνλ Μάην ηνπ 2018, ζε έλα ηδηαίηεξα
δηεπξπκέλν πιαίζην, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη θαη κε
ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα. Γηα λα ζπκπιεξψζεηε ηελ αίηεζε
ζπκκεηνρήο
επηζθεθηείηε
ην
site:
https://www.aplan.gr/el/?option=com_chronoforms5&chronofo
rm=hmer_GDPR

ηαηηζηηθά θαηώθιηα έηνπο 2018 γηα ηελ ππνβνιή
δήισζεο Intrastat.
Με ηελ ΠΟΛ. 1016/26.01.2018 ε Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ
Δζφδσλ (ΑΑΓΔ) καο γλσξίδεη φηη, ζχκθσλα κε ην αξηζ. πξση.
448/Γ4-80/16.01.2018 έγγξαθν ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο
Αξρήο πξνο ηελ ΑΑΓΔ, ηα ζηαηηζηηθά θαηψθιηα πνπ ηζρχνπλ
απφ 1.1.2018 έσο 31.12.2018, πάλσ απφ ηα νπνία νη
επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δήισζε Intrastat,
δηακνξθψλνληαη σο εμήο: α) Δθαηφλ πελήληα ρηιηάδεο επξψ
(150.000 €) γηα ηηο αθίμεηο θαη β) Δλελήληα ρηιηάδεο επξψ
(90.000 €) γηα ηηο απνζηνιέο. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζχκθσλα κε
ην αλσηέξσ έγγξαθν, ππάξρεη ππνρξέσζε ππνβνιήο
δήισζεο Intrastat γηα ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο αγαζψλ πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη ην έηνο 2018 εθφζνλ, θαηά ην έηνο 2017 νη
ζπλνιηθέο
ζπλαιιαγέο
ελδνθνηλνηηθψλ
αθίμεσλ
θαη
απνζηνιψλ αγαζψλ ππεξέβεζαλ ηα αλσηέξσ ζηαηηζηηθά
θαηψθιηα ηνπ έηνπο 2018, ή ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία
νη ζπλνιηθέο ζπλαιιαγέο ελδνθνηλνηηθψλ αθίμεσλ θαη
απνζηνιψλ αγαζψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ην έηνο
2018 ππεξβνχλ ηα θαηψθιηα απηά. Πιεξνθνξίεο: Μ.Καθνχλε,
ηει.
2103645848,
Fax.
21036455413,
Email:
dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr , ηζηνζειίδα: www.aade.gr

Γηαζέζηκε ζην TAXISnet, ε πάγηα ξύζκηζε oθεηιώλ θαη γηα
κε ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο (νθεηιέο δειαδή γηα ηηο νπνίεο
δελ έρεη ιήμεη θακία δόζε).
Άλνημε ε εθαξκνγή κε ηελ νπνία ξπζκίδνληαη ζε δφζεηο νη
νθεηιέο θνξνινγνπκέλσλ πξηλ απηέο γίλνπλ ιεμηπξφζεζκεο. Ζ
αίηεζε ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά (Ρ2-Αίηεζε Πάγηαο Ρχζκηζεο
Οθεηιψλ λ.4152/2013). νη θνξνινγνχκελνη κπνξνχλ λα
ξπζκίδνπλ ηηο νθεηιέο ηνπο κέζσ taxisnet είηε είλαη
ιεμηπξφζεζκεο είηε φρη. Ζ εηδηθή εθαξκνγή «αλέβεθε» ζηνλ
ηζηφηνπν ηεο ΑΑΓΔ (www.aade.gr ). Ζ πάγηα ξχζκηζε, δίλεη ηε
δπλαηφηεηα δηαθαλνληζκνχ ζε 12 κεληαίεο δφζεηο ή αθφκα θαη ζε
24 δφζεηο ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο. Ζ αίηεζε έληαμεο
ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά θαη ζηε ζπλέρεηα νη δφζεηο
πιεξψλνληαη κε ηελ Σαπηφηεηα Οθεηιήο.

εκηλάξην “Κιηκαηηζκόο A/C”
Σν
Ηλζηηηνχην
Γηαξθνχο
Δπηκφξθσζεο
Δπηρεηξήζεσλ
Απηνθηλήηνπ (ΗΓΔΔΑ) δηνξγαλψλεη ζεκηλάξην θαηάξηηζεο /
πηζηνπνίεζεο
κε ζέκα “Κιηκαηηζκφο A/C”, πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 5 κε 9 Φεβξνπαξίνπ (απνγεχκαηα).
Πξφγξακκα
θαηάξηηζεο
Μεραληθψλ
&
Ζιεθηξνιφγσλ
Απηνθηλήησλ (ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ΔΚ αξηζ. 307/ 2008)
πνπ πεξηιακβάλεη Θεσξία θαη Πξαθηηθή θαη νδεγεί ζηελ
απφθηεζε ηεο Βεβαίσζεο Καηάξηηζεο. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο θαη δειψζεηο ζπκκεηνρήο επηθνηλσλήζηε κε ην
Ηλζηηηνχην ΗΓΔΔΑ ζην ηει: 210 2825611 ή ζην e-mail:
dtp@ideea.gr .

Πνιπζπλέδξην πξνβνιήο θαη πξνώζεζεο πξντόλησλ ηεο
Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
θαη παξνπζίαζε ηεο Μαθεδνληθήο Κνπδίλαο
Ο Πεξηθεξεηάξρεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο Απφζηνινο Γ.
Σδηηδηθψζηαο θαη ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο
Θενθάλεο Παπάο ζαο πξνζθαινχλ ζην πνιπζπλέδξην
πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο πξντφλησλ ηεο Πεξηθέξεηαο
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ζηελ παξνπζίαζε ηεο Μαθεδνληθήο
Κνπδίλαο,κε ηε ζπλεξγαζία ηεο Λέζρεο Αξρηκαγείξσλ Βνξείνπ
Διιάδνο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηε Γεπηέξα 5 Φεβξνπαξίνπ
2018, ζηηο 7 κ.κ., ζην μελνδνρείν “THE MET HOTEL” ζηε
Θεζζαινλίθε. Παξαθαινχκε λα επηβεβαηψζεηε ηελ παξνπζία
ζαο έσο ηελ Παξαζθεπή 2 Φεβξνπαξίνπ 2018, ζην ηειέθσλν
2313 330350 ή ζην e-mail g.karali@pkm.gov.gr

Δλεκεξσηηθή εθδήισζε κε ζέκα ηηο ελεξγεηαθέο
επηζεσξήζεηο θαη ηηο κειέηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο,
ζύκθσλα κε ηηο αλαζεσξεκέλεο ηερληθέο νδεγίεο ΣΔΔ
(ΣΟΣΟΔ 20701-1 θαη ΣΟΣΟΔ 20701-2) αιιά θαη ην λέν
πξόγξακκα Δμνηθνλόκεζε θαη΄ νίθνλ ΙΙ
Δλεκεξσηηθή εθδήισζε κε ζέκα ηηο ελεξγεηαθέο
επηζεσξήζεηο θαη ηηο κειέηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο,
ζχκθσλα κε ηηο αλαζεσξεκέλεο ηερληθέο νδεγίεο ΣΔΔ
(ΣΟΣΟΔ 20701-1 θαη ΣΟΣΟΔ 20701-2) αιιά θαη ην λέν
πξφγξακκα Δμνηθνλφκεζε θαη΄ νίθνλ ΗΗ, δηνξγαλψλνπλ ην
ΣΔΔ/ΣΚΜ θαη ν Παλειιήληνο χιινγνο Πηζηνπνηεκέλσλ
Δλεξγεηαθψλ
Δπηζεσξεηψλ.
Ζ
εθδήισζε
ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 10 Φεβξνπαξίνπ, απφ 9:00 έσο
16:00, ζην ακθηζέαηξν ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ (Λεσθ. Μ.
Αιεμάλδξνπ 49) θαη είλαη αλνηρηή αιιά απαηηείηαη εγγξαθή.
Σν πξφγξακκα, ε θφξκα εγγξαθήο θαη φιεο νη ζρεηηθέο
πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ε ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε:http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRA
STHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/ENERGEIAKES_EPITHEW
RHSEIS. Γήισζε εγγξαθήο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0_hBZ3vd9NF
HPniv0110pKhOgB7BkQ0gVVC729s7saIrlw/viewform?c=0&w=1

Δθαξκνζκέλν εκηλάξην Β2Β Sales & Marketing γηα
Γνκηθά Τιηθά, Θέξκαλζε - Κιηκαηηζκό
Ζ MANAGER‟S OFFICE ζηα πιαίζηα ζπκκεηνρήο ηεο & σο
Υνξεγφο Δπηθνηλσλίαο ησλ εθζέζεσλ:Infacoma & Aquatherm
M.E.C. Παηαλίαο – Αζήλα ζαο πξνζθαιεί, ζε έλα Γσξεάλ
Δθαξκνζκέλν εκηλάξην Β2Β Sales & Marketing
απνθιεηζηηθά γηα ηελ αλάπηπμε: Γνκηθψλ Τιηθψλ,
Μνλσηηθψλ,
Κνπθσκάησλ,
Δηδψλ
Τγηεηλήο,
Θέξκαλζε/Κιηκαηηζκφο, Τδξαπιηθά, Αλαλεψζηκεο Πεγέο
Δλέξγεηαο. Οη Κνξπθαίεο Γηαδηθαζίεο ζηελ Αλάπηπμε Γηθηχνπ
Πσιήζεσλ, ηo άββαην 10/02/2018, ζηηο 16:00 - 19:00 ζην
M.E.C Παηαλίαο - Αίζνπζα Δθδειψζεσλ. Γηα ηελ παξαιαβή
ηεο πξνζσπηθήο ζαο πξφζθιεζεο πιεθηξνινγήζηε ζηελ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε:
https://www.eventbrite.com/e/2sales-marketing-tickets-42666618003

«Δπελδύζηε ζην Ιξάθ»
ην πιαίζην ηνπ «Γηεζλνχο πλεδξίνπ ηνπ Κνπβέηη γηα ηελ
Αλνηθνδφκεζε ηνπ Ηξάθ», 12-14 Φεβξνπαξίνπ 2018, ζα
πξαγκαηνπνηεζεί θαη κνλνήκεξν ζπλέδξην κε ηίηιν
«Δπελδχζηε ζην Ηξάθ» ζηηο 13 Φεβξνπαξίνπ 2018 η.ε., ζηηο
εγθαηαζηάζεηο
ηνπ
Δκπνξηθνχ
θαη
Βηνκεραληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ ηνπ Κνπβέηη. Οη θχξηνη ηνκείο πνπ ζα
εμεηαζηνχλ γηα επελδχζεηο είλαη νη αθφινπζνη: ζηέγαζε,
αλάπηπμε αθηλήησλ, ελέξγεηα, κεηαθνξέο, logistics,
πδάηηλνη πφξνη, δηαρείξηζε απνβιήησλ θαη αγξνηηθή
θαιιηέξγεηα.
Σν
Ηξάθ
ζα
παξνπζηάζεη
κειέηεο
ζθνπηκφηεηαο θαη άδεηεο γηα 60 επελδπηηθά έξγα,
ζπλνιηθήο αμίαο άλσ ησλ 85 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ.
Σειεπηαία εκεξνκελία γηα δήισζε ζπκκεηνρήο είλαη
Παξαζθεπή, 02/02/2018. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ηνπ ηαμηδηνχ ηει: 210 6711
210/210
6726
882,
e-mail:
chamber@arabgreekchamber.gr

Παλεπηζηήκην
πξνζεγγίζεσλ

Πεηξαηώο
γηα
ηελ

παξνπζίαζε
ζύγρξνλσλ
Δπηρεηξεκαηηθή
Αξηζηεία

Σν Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο - Κέληξν Δξεπλψλ Διιεληθή Δηαηξεία
πζηεκηθψλ
Μειεηψλ
(ΔΔΜ)
CSAP
Μεηαπηπρηαθφ
Δπαγγεικαηηθφ Πξφγξακκα κε Πηζηνπνίεζε Υσξίο Γίδαθηξα
Δλδπλακψλνληαο ηνπο Millennials γηα Δπηρεηξεκαηηθή Αξηζηεία ζαο
πξνζθαιεί, ρσξίο θφζηνο ζπκκεηνρήο, ζηελ παξνπζίαζε ησλ
πιένλ ζχγρξνλσλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ Δπηρεηξεκαηηθή Αξηζηεία.
Δηζεγεηήο: Γξ. θ. Γηάλλεο Καινγεξάθεο, CEO JMK Ltd. άββαην
03-02-2016,Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, Καξανιή & Γεκεηξίνπ 80,
185 34 Πεηξαηάο, Aίζνπζα 340, 3νο φξνθνο, ψξα 09:30 π.κ.
αθξηβψο. Μφλν 45 ζέζεηο παξαθνινχζεζεο. Τπνρξεσηηθή
Δγγξαθή:
https://www.eventbrite.co.uk/e/millennials-tickets20101716776

Capital Link’s 2nd Annual Cyprus Shipping Forum will take
place on Wednesday, February 14, 2018 in Limassol, Cyprus.
Σν δεχηεξν εηήζην θφξνπκ λαπηηιίαο ηεο Capital Link ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σεηάξηε 14 Φεβξνπαξίνπ 2018 ζηε Λεκεζφ
ηεο Κχπξνπ. Ζ εθδήισζε ζηνρεχεη ζηελ αλάδεημε ηνπ ζεκαληηθνχ
ξφινπ ηεο Κχπξνπ σο λαπηηθνχ, ελεξγεηαθνχ θαη εθνδηαζηηθνχ
θφκβνπ θαη σο πξννξηζκφ επελδχζεσλ θαη επηρεηξήζεσλ. Σν
Φφξνπκ ζα πεξηιακβάλεη ζεκαληηθνχο δηεζλείο νκηιεηέο θαη
εθπξνζψπνπο θαη ηνπηθνχο εγέηεο ζε αληαιιαγή ηδεψλ ζε
θξίζηκα βηνκεραληθά ζέκαηα. Θα ζπδεηήζεη ηηο εμειίμεηο θαη ηηο
ηάζεηο ζηηο κεγάιεο λαπηηιηαθέο, ρξεκαηνπηζησηηθέο θαη
θεθαιαηαγνξέο θαζψο θαη δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο
γεσπνιηηηθέο θαη θαλνληζηηθέο εμειίμεηο, ηελ ηερληθή θαη εκπνξηθή
δηαρείξηζε ηνπ ζηφινπ. Σν Φφξνπκ ζα αλαδείμεη ηελ
αληαγσληζηηθή ζέζε θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο Κχπξνπ σο
βηνκεραληθνχ
θφκβνπ.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
επηθνηλσλήζηε κε ηελ Olga Bornozi, Γηεπζχλνπζα χκβνπιν ζην
obornozi@capitallink.com
ή ηελ Eleni Bej, Γηεπζχληξηα
Δθδειψζεσλ ζην ebej@capitallink.com ή ηει.+1(212)661-7566
ζηε Νέα Τφξθε ή ηε Maira Kitova ζην marketing@capitallink.Com
ή ηει. +30 210 610 9800 ζηελ Αζήλα. Γηα επθαηξίεο ρνξεγίαο
επηθνηλσλήζηε κε ηνλ Nicolas Bornozis ή ηελ Anny Zhu ζην
forum@capitallink.com ή ηει.+1 (212)661-7566 ζηε Νέα Τφξθε.

Covenant of Mayors Investment Forum – Energy Efficiency
Finance Market Place – 21 February 2018
Σν “Covenant of Mayors Investment Forum – Energy Efficiency
Finance Market Place – 21 February 2018” δηνξγαλψλεηαη απφ ηε
Γεληθή Γηεχζπλζε Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Γξάζεο ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη απφ ηνλ Δθηειεζηηθφ Οξγαληζκφ γηα
ηηο Μηθξέο θαη Μεζαίεο Δπηρεηξήζεηο (EASME) ζε ζπλεξγαζία κε ην
ζχκθσλν ησλ Γεκάξρσλ , πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο Βξπμέιιεο ζηηο
21 Φεβξνπαξίνπ 2018 ζην Crowne Plaza Hotel - Le Palace Place
Charles Rogier Brussels, B-1210 Belgium. Ζ εθδήισζε ζα
παξνπζηάζεη 25 επηηπρεκέλα έξγα ζε εηδηθά δηαδξαζηηθά ζεκηλάξηα
ζε 5 ζεκαηηθέο ελφηεηεο: 1.ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνζαξκνγήο
ηνπ θιίκαηνο, 2. Υξεκαηνδφηεζε θαζαξψλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ.3.
Υξεκαηνδφηεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζε δεκφζηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 4. Παξνρή πξνγξακκάησλ αλαθαίληζεο ζην
ζπίηη ζε πφιεηο θαη πεξηθέξεηεο θαη 5. θαηλνηφκεο ιχζεηο
ρξεκαηνδφηεζεο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δεκνζηεχνληαη ζηελ
ηζηνζειίδα
ηεο
εθδήισζεο,
https://eu.eventscloud.com/ehome/200176278/200414396/

Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ ε ΚΤΑ Καζνξηζκνύ ησλ όξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο ησλ πεξηβαιινληηθώλ
επηδόζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ Δθνδηαζηηθή
Γεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 42/η.Β΄/17.01.2018 ε ΚΤΑ Αξηζκ.νηθ. 1023/16.01.2018 ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο θαη ελέξγεηαο θαη
Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ πεξί «Καζνξηζκνχ ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ
ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Δθνδηαζηηθή», ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ δξαζηεξηφηεηεο
εθνδηαζηηθήο (π.ρ. εθηεινχλ κεηαθνξηθφ έξγν) ζα πξέπεη λα ππνινγίδνπλ (θαη πξναηξεηηθά λα δειψλνπλ ζε εηδηθή βάζε δεδνκέλσλ
ζην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ) ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ νδηθή κεηαθνξά θαη ηε δηαλνκή
εκπνξεπκάησλ (απνηχπσκα άλζξαθα/carbon footprint).

Δγθύθιηνη – Απνθάζεηο ΑΑΓΔ
Απφ ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ έρνπλ
απνζηαιεί ζην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο θαη
είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ νη παξαθάησ
εγθχθιηνη – απνθάζεηο :
ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ
Κνηλνπνίεζε Σξνπνπνίεζεο ηεο Σ.636/5020/0019/21-12-89
(ΦΔΚ 918/Β/28-12-89) Α.Τ.Ο. «Αξκνδηφηεηεο Σεισλεηαθψλ
Αξρψλ ηνπ Κξάηνπο»
ΑΡ. ΠΡΧΣ. ΓΣΓ Α 1192686 ΔΞ 2017| ΑΡ.ΠΡΧΣ. ΒΔΘ: 180
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηειέθσλν: 210 6987454,
fax: 210 6987459, e-mail: dtd@2001.syzefxis.gov.gr , site:
www.aade.gr , www.icisnet.gr
Zήηεζε ζπλεξγαζίαο από ηελ Πνξηνγαιία
Ζ εηαηξία FRANCISCONDE – CASA DOS CARACOIS
επηθνηλψλεζε κε ην Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ
Τπνζέζεσλ ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο ζηε Ληζζαβψλα θαη
εμέθξαζε ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή θαη εκπνξία
αιηγθαξηψλ γηα ελδερφκελε επηρεηξεκαηηθή ζπλεξγαζία
(εηζαγσγή – εμαγσγή). Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο site:
http://casadoscaracois.pt/
,
ηει:
962857513
e-mail:
taniabarbosa@francisconde.pt.
Zήηεζε ζπλεξγαζίαο από ην Ιζξαήι
Ζ θαηαζθεπαζηηθή εηαηξία Μ6 Facade ελδηαθέξεηαη λα εηζάγεη
ην πιηθφ
alucobond (ζπλζεηηθά πάλει αινπκηλίνπ). Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
site:
http://artandtwist.wixsite.com/m6facade , ηει: 972-54-9072407, e-mail: M6Market@gmail.com.
Αλαδήηεζε Δπελδπηή από Σνπξθηθή Δηαηξεία
χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Γεληθνχ Πξνμελείνπ ηεο
Σνπξθίαο ζηε Θεζζαινλίθε (Τηλ: 2310- 254 460, Fax : 2310254 448, E-mail: Selanik@ekonomi.gov.tr) ε Σνπξθηθή
εηαηξεία „Çakıcı‟ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν θαηαζθεπήο
αληαιιαθηηθψλ ( Ορεκάησλ, Ακπληηθήο Βηνκεραλίαο,
Πνδειάησλ, Μνηνπνδειάησλ, Γεσξγηθψλ Μεραλεκάησλ θαη
Αλειθπζηήξσλ ), αλαδεηά επελδπηέο απφ ηελ Διιεληθή
αγνξά. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε
ηελ εηαηξεία Çakıcı: Σει. 00(90)2166208937, Fax.
00(90)2166208943, Email: aydincakici@cakicilarmakina.com
,info@cakicilarmakina.com

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΓΔΡΜΑΝΙΑ - ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ
Γεληθνχ Πξνμελείνπ ηεο Διιάδαο ζην Νηχζζειληνξθ ,
απέζηεηιε ελεκέξσζε κε ζέκα «Απνινγηζκφο Γηεζλνχο
Έθζεζεο Δπίπισλ IMM the Interiors Show (Κνισλία, 15-21
Ηαλνπαξίνπ 2018)».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.gr
ή
ηελ
ηζηνζειίδα
ηνπ
ΒΔΘ
www.veth.gov.gr.
ΙΡΑΚ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ζην
Δξκπίι ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Βαγδάηε, απέζηεηιε
Δλεκεξσηηθφ Γειηίν γηα ηηο Οηθνλνκηθέο θαη Δπηρεηξεκαηηθέο
Δηδήζεηο γηα ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2018. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζην Δξκπίι
(www.agora.mfa.gr/iq122), e-mail: ecocom-erbil@mfa.gr ή
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr.

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηε Κσλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 22 – 25 Φεβξνπαξίνπ 2018 πξφθεηηαη
λα πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Έθζεζε «ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΑ,
ΠΟΓΖΛΑΣΧΝ ΚΑΗ ΑΞΔΟΤΑΡ» απφ ηελ εηαηξεία Messe
Frankfurt ζηελ Σνπξθία – ISTANBUL – ζην Istanbul Expo
Center/ CNR EXPO - κε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ
θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ
δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο:
Μνηνζπθιεηψλ πνδειάησλ, αληαιιαθηηθά, αμεζνπάξ έλδπζεο,
ππφδεζεο. Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ππάξρεη εηδηθή νξγάλσζε
απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο Σνπξθίαο, ε νπνία δηαξθεί 3
κέξεο θαη πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν θαζψο
θαη ζπλαληήζεηο κε ηνπο παξαγσγνχο- επηρεηξεκαηίεο. Καηά ηε
δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληψλ ηεο Έθζεζεο (20 – 23 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 (20 – 23
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 07/02/2018 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://lifestyleturkey.com/index.html.

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηε ακςνύληα ηεο Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 6 – 11 Μαξηίνπ 2018 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Έθζεζε «SAMSUN FURNITURE
FAIR» απφ ηελ εηαηξεία Tuyap Fair ζηελ Σνπξθία – SAMSUN –
ζην Samsun Fair Convention and Congress Center - κε ηελ
επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε
πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηνπο
ηνκείο:
Έπηπια
ζπηηηνχ,
θξεβαηνθάκαξεο
παηδηθά
έπηπια,
ηξαπέδηα,
θαξέθιεο,
θαλαπέδεο, πνιπζξφλεο θαη αμεζνπάξ γηα έπηπια. 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 παξαγσγνχο- επηρεηξεκαηίεο. Καηά ηε
δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληψλ ηεο Έθζεζεο (5 - 8 Μαξηίνπ 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 (5 - 8 Μαξηίνπ 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 20/02/2018 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://lifestyleturkey.com/index.html.

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηε Κσλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο

Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή ζηελ Ινξδαλία, Ιξάθ θαη
Λίβαλν 23 – 30 Μαξηίνπ 2018

Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 7 – 9 Μαξηίνπ 2018 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Έθζεζε «PREMIERE VISION
ISTANBUL FAIR» απφ ηελ εηαηξεία Istanbul Fuarcilik A.S. ζηελ
Σνπξθία – ISTANBUL – ζην Istanbul Expo Center/ CNR EXPO
- κε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο. ηελ
έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ
εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο: Τθάζκαηα,
Μαιιί, Μεηάμη, Γαληέια, Κεληήκαηα, Πνπθάκηζα, Σδηλ,
Κνπκπηά, Φεξκνπάξ & Αμεζνπάξ. Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε
ππάξρεη εηδηθή νξγάλσζε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο
Σνπξθίαο, ε νπνία δηαξθεί 3 κέξεο θαη πεξηιακβάλεη επίζθεςε
ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν θαζψο θαη ζπλαληήζεηο κε ηνπο
παξαγσγνχο- επηρεηξεκαηίεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ
εκεξνκεληψλ ηεο Έθζεζεο (6 - 9 Μαξηίνπ 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 (7 - 9 Μαξηίνπ 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 20/02/2018 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://lifestyleturkey.com/index.html.

Σν
Αξαβν-Διιεληθφ
Δπηκειεηήξην
πξνγξακκαηίδεη
:
Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή
ζηελ Ινξδαλία, Ιξάθ θαη
Λίβαλν 23 – 30 Μαξηίνπ 2018. Γηα πξψηε θνξά, ε επίζθεςε
ζα θαιχςεη 3 (ηξεηο) δηαθνξεηηθέο ρψξεο. O ζπληνληζκφο ηεο
επηρεηξεκαηηθήο απνζηνιήο γίλεηαη απφ ηα Δπηκειεηήξηα ησλ
ηξηψλ πξναλαθεξζέλησλ ρσξψλ, εμαζθαιίδνληαο ηελ
ζπκκεηνρή θαη παξνπζία εθπξνζψπσλ εηαηξεηψλ ζηνπο ηνκείο
ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
ζπλαληήζεσλ B2B.
Οη ηξεηο απηέο ρψξεο (πεξίπνπ 52
εθαηνκκχξηα) αληηπξνζσπεχνπλ έλα ζεκαληηθφ εκπνξηθφ
δεζκφ γηα ηελ Διιάδα κε πεξηζψξην βειηίσζεο ζην εκπνξηθφ
ηζνδχγην. Σν ειιεληθφ ηζνδχγην εμαγσγψλ γηα ηηο ηξεηο απηέο
ρψξεο γηα ηα έηε 2015, 2016 θαη ηνπο πξψηνπο έμη κήλεο ηνπ
2017 παξνπζηάδεη πνιχ κεγάιε αλάπηπμε. Ζ Ηνξδαλία,
αληηπξνζσπεχεη κηα ζηαζεξή θαη δηαθνξνπνηεκέλε αγνξά θαη
έλα ζεκαληηθφ επηρεηξεκαηηθφ θέληξν
γηα ηελ επξχηεξε
πεξηνρή. Σν Ηξάθ, αλαδχεηε κεηά απφ ρξφληα αζηάζεηαο θαη
αληηπξνζσπεχεη κηα κεγάιε αγνξά γηα φινπο ηνπ θιάδνπο. Ο
Λίβαλνο ζπλερίδεη λα είλαη απφ ηνπο πην δπλαηνχο ζπλεξγάηεο
ηεο Διιάδαο, θαη ζπλερίδεη λα είλαη έλα ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ
θέληξν ζηελ Μέζε Αλαηνιή. Ζ ζρεδηαδφκελε επηρεηξεκαηηθή
απνζηνιή ηνπ Άξαβν-Διιεληθνχ Δπηκειεηεξίνπ, απνηειεί
κνλαδηθή επθαηξία πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ
ησλ Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ.
Πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο: Παξαζθεπή
16 Φεβξνπαξίνπ 2018, ώξα 16:00
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο,
παξαθαινχκε φπσο επηθνηλσλήζεηε κε ην Αξαβν-Διιεληθφ
Δπηκειεηήξην Δκπνξίνπ θαη Αλαπηχμεσο, Αρμόδιες για
επικοινωνία κ.κ. Μαξία Βεζηάξθε (εζση. 110) & Άλλα αθνχξ
(εζση. 103), Τηλ. 210 6711210/ 6726882, Fax:210-6746577/
θεληξηθφ
email:
chamber@arabgreekchamber.gr
,
www.arabhellenicchamber.gr

Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή
Δκηξάηα, 12-14 Μαξηίνπ 2018

ζηα

Ηλσκέλα

Αξαβηθά

H επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα ΖΑΔ (Άκπνπ Νηάκπη), δηνξγαλψλεηαη απφ ην ΔΒ, ζε
ζπλεξγαζία κε ην ΤΠΔΞ Β8 Γηεχζπλζε Δπηρεηξεκαηηθήο
Αλάπηπμεο θαη ηελ Έλσζε Δκπνξηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ
Δπηκειεηεξίσλ ησλ ΖΑΔ, , κεηαμχ 12 θαη 14 Μαξηίνπ 2018.
Σνλίδεηαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφξνπκ θαη
ησλ Β2Β ζπλαληήζεσλ ζα παξαζηνχλ εθπξφζσπνη απφ φια
ηα Δκηξάηα. Δλδεηθηηθά, ε απνζηνιή, ζα απαξηίδεηαη απφ ηνπο
εμήο θιάδνπο: Καηαζθεπέο & Γνκηθά πιηθά, Φάξκαθα &
Καιιπληηθά, ΣΠΔ, Δλέξγεηα & ΑΠΔ, Σξφθηκα, Γηαρείξηζε
Απνβιήησλ.Σν ηειηθφ θφζηνο δηνξγάλσζεο, θαζψο θαη ην
πξφγξακκα ηεο επίζθεςεο ζα δηακνξθσζνχλ βάζεη ηνπ
αξηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ.Ζ δαπάλε ηεο κεηάβαζεο θαη ηεο
δηακνλήο ζα επηβαξχλεη ηηο ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο.
Δπηζπλάπηεηαη ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο
επθαηξίεο
ζηα
Ζλσκέλα
Αξαβηθά
Δκηξάηα
(https://drive.google.com/file/d/1JIgP_eoq5L6hIYn3mfZQfLr2W
9GHTMEP/view). Παξαθαινχκε φπσο ελεκεξψζεηε γηα ην
αξρηθφ ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο ζαο,
ζπκπιεξψλνληαο
ηε
ζρεηηθή
δήισζε
εδψ
<https://drive.google.com/open?id=1Pl5PrvRl7HGD98e3NEv5
xN7a-bMdaCMK7_RQqZq0CTs>, ελψ γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηνλ θ. Γηψξγν
Φηιηφπνπιν,
ΔΒ-Σνκέαο
Βηνκεραλίαο,
Αλαπηπμηαθψλ
Πνιηηηθψλ
θαη
Γηθηχσλ
(Σ.
211
5006
131,
Δ.
ir@sev.org.gr<mailto:ir@sev.org.gr>).

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην πξαγκαηνπνηεί
επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο
«NATURAL STONE PRODUCTS AND TECHNOLOGIES
FAIR 2018» απφ 27 Φεβξνπαξίνπ 2018 έσο 3 Μαξηίνπ 2018
ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο Σνπξθίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο
εγθαηαζηάζεηο CNR Expo, Yesilkoy Istanbul. Σν Δπηκειεηήξην
ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία θαιχπηνπλ ην
θφζηνο ηνπ μελνδνρείνπ 4 ή 5 αζηέξσλ γηα 2 λχρηεο κε
πξσηλφ, δσξεάλ εηζηηήξην γηα ηελ είζνδν ζηελ έθζεζε, θαζψο
θαη ρξήζε ηεο αίζνπζαο VIP ηνπ εθζεζηαθνχ θέληξνπ γηα
επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο. Οη εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα
επηζθεθζνχλ
ηελ αλσηέξσ έθζεζε παξαθαινχληαη λα
ζπκπιεξψζνπλ ηελ επηζπλαπηφκελε αίηεζε θαη λα ηελ
ζηείινπλ ζην e-mail: info@etee.gr. Με ηελ επηβεβαίσζε ηεο
ζπκκεηνρήο πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ 100 €/ άηνκν γηα ηελ
θάιπςε ηκήκαηνο θφζηνπο ησλ εμφδσλ ηνπ Δπηκειεηήξηνπ
θαζψο θαη ησλ αθπξσηηθψλ ηνπ μελνδνρείνπ. Σα κέιε ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε φζεο εθζέζεηο
επηζπκνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ζ θαηάζεζε γίλεηαη
ζηελ ALPHA BANK ζηνλ ινγαξηαζκφ 120002002011660
(IBAN: GR 64 0140 1200 1200 0200 2011 660).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 211 7000264-7, θαμ:
2110127466, e-mail: info@etee.gr ,
fairs@etee.gr , site:
www.etee.gr.
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Καηά ην δηάζηεκα 19 έσο 20 Φεβξνπαξίνπ 2018 ζα δηεμαρζεί ζην Βεξνιίλν ηεο Γεξκαλίαο ην 16 Δπξσπατθφ εκηλάξην θαηά ηεο
Απάηεο κε ζέκα «Απάηε ζε έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ ΔΔ: Αλίρλεπζε – Υεηξηζκφο – Καηαπνιέκεζε». Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο site: https://www.euroacad.eu ηει: +49.30.80208020, e-mail: regina.luening@euroacad.eu .

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
INFACOMA & AQUATHERM 2018
Πόιε: Δθζεζηαθφ Κέληξν MEC Παηαλίαο, Αζήλα, Διιάδα
Ηκεξνκελία: 9-12 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Γφκεζε,αλαθαίληζε, κφλσζε,θνπθψκαηα –
θιηκαηηζκφο, ζέξκαλζε,ελέξγεηα,πηζίλα
Πιεξνθνξίεο: site: www.infacoma.helexpo.gr θαη
www.aquatherm.helexpo.gr.
HORECA
Πόιε: Δθζεζηαθφ Κέληξν MEC Παηαλίαο, Αζήλα, Διιάδα
Ηκεξνκελία: 9-12 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Ξελνδνρεία, Δζηηαηφξηα & Καθέ – Μπαξ
Πιεξνθνξίεο:
site:http://www.horecaexpo.gr/?lang=el&gclid=EAIaIQobChMI
kLTr2tvj2AIVlgrTCh0WjQA_EAAYASAAEgJfwfD_BwE , ηει:
210 5242100, e-mail: magazines@forumsa.gr
CLIMATHERM ENERGY
Πόιε: Metropolitan Expo, Αζήλα, Διιάδα
Ηκεξνκελία: 22-25 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: ελεξγεηαθφο θιάδνο.
Πιεξνθνξίεο:site:http://climatherm.gr/?gclid=EAIaIQobChMIr
6LN3qXP2AIVEhMbCh2fHQRYEAAYASAAEgK7u_D_BwE
ηει.: 2109356110, 2109315073, email: info@climatherm.gr
HELLENIC JEWELLERY
Πόιε: Metropolitan Expo, Αζήλα, Διιάδα
Ηκεξνκελία: 23-26 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Κνζκήκαηα, Ρνιφγηα, Πνιχηηκνη Λίζνη &
Μεραληζκνί
Πιεξνθνξίεο: site: http://hellenic-jewellery.helexpo.gr/en ,
ηει: +30 2310 291177, e-mail: hjf@helexpo.gr
ΦΔΣΙΒΑΛ «ΚΔΡΝΑΜΔ ΔΛΛΑΓΑ»
Πόιε: Υαληά, Διιάδα
Ηκεξνκελία: 23-25 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε Μειηνχ, Σπξηνχ & Βνηάλσλ
Πιεξνθνξίεο: site:
https://www.facebook.com/kernameelladaxania , ηει: 210
3610265, 210 3622205, e-mail: info@edpa.gr
DETROP BOUTIQUE
Πόιε: ΓΔΘ, Θεζζαινλίθε, Διιάδα
Ηκεξνκελία: 24-26 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Σξφθηκα, Πνηά, Μεραλήκαηα Δμνπιηζκνχ &
πζθεπαζίαο
Πιεξνθνξίεο: site: http://detropboutique.helexpo.gr/ , ηει:
2310 291 142, 2310 291 201, e-mail: detrop@helexpo.gr
ARTOZYMA
Πόιε: ΓΔΘ Θεζζαινλίθε, Διιάδα
Ηκεξνκελία: 24-26 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: αξηνπνηία, δαραξνπιαζηηθή, κεραλήκαηα,
εμνπιηζκνί θαη έηνηκα πξντφληα
Πιεξνθνξίεο: ηει.: +30 2310 291135, fax: +30 2310 291692,
email: artozyma@helexpo.gr
DETROP OENOS
Πόιε: ΓΔΘ, Θεζζαινλίθε, Διιάδα
Ηκεξνκελία: 3-6 Μαξηίνπ 2018
Δθζέκαηα: Οίλνο
Πιεξνθνξίεο: site: http://detrop.helexpo.gr/ , ηει: 2310 291
142, 2310 291 201, e-mail: detrop@helexpo.gr
FURNIDEC BUSINESS
Πόιε: ΓΔΘ, Θεζζαινλίθε, Διιάδα
Ηκεξνκελία: 9-11 Μαξηίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έπηπια
Πιεξνθνξίεο: site: http://furnidecbusiness.helexpo.gr/ , ηει:
+30 2310 291161

Γηεζλείο Δθζέζεηο
THE INTERNATIONAL ETHIOPIAN COFFEE WEEK EXPO
Πόιε: Αληίο Ακπέκπα, Αηζηνπία
Ηκεξνκελία: 13-18 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε Καθέ
Πιεξνθνξίεο: site:
http://greenpathevents.com/ethiopiancwexpo/ , ηει: +251 913
063 932,e-mail: info@greenpathevents.com
FEHOVA
Πόιε: Βνπδαπέζηε, Οπγγαξία
Ηκεξνκελία: 15-18 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε Αιηείαο, Θήξαο θαη Όπισλ
Πιεξνθνξίεο:
site:
http://fehova.hu/en,
hungexpo@hungexpo.hu , ηει: (+361)2636000
(+361)2636098

,

email:
θαμ:

INHORGENTA MUNICH 2018
Πόιε: Μφλαρν, Γεξκαλία
Ηκεξνκελία: 16 – 19 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Αξγπξνρξπζνρνΐα, ξνιφγηα, εμνπιηζκφο
εξγαζηεξίσλ θαη πνιχηηκνη ιίζνη
Πιεξνθνξίεο: site: www.inhorgenta.com, www.germanfairs.gr ηει: 210 6419 037, 2310 32 7733
HAUS & INNENEINRICHTUNG RAI
Πόιε: Άκζηεξληακ, Οιιαλδία
Ηκεξνκελία: 17 – 25 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Οηθηαθφο Δμνπιηζκφο εζσηεξηθνχ ρψξνπ
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.huishoudbeurs.nl/contact/
GULFOOD
Πόιε: Νηνπκπάη, Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα
Ηκεξνκελία: 18-22 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Σξφθηκα & Πνηά
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.gulfood.com/
CPM
Πόιε: Μφζρα, Ρσζία
Ηκεξνκελία: 19-22 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έλδπζε, Γνχλα & Τπνδήκαηα
Πιεξνθνξίεο: site: http://cpm-moscow.com/ , ηει:
+49(0)211/4396-444, e-mail: kasch@igedo.com
BAUTEC
Πόιε: Βεξνιίλν, Γεξκαλία
Ηκεξνκελία: 20-23 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Οηθνδνκή θαη ηερλνινγία θηηξίσλ
Πιεξνθνξίεο: ηει. +30 210 6419038, site:
http://www.german-fairs.gr
HONG KONG INTERNATIONAL FUR & FASHION FAIR
Πόιε: Υνλγθ Κνλγθ, Κίλα
Ηκεξνκελία: 21-24 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έλδπζε, Γνχλα & Τπνδήκαηα
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.hkff.org/furFair.php , ηει: (852)
2367 4646, e-mail: fur@hkff.org
AGRA BULGARIA
Πόιε: Φηιηππνχπνιε, Βνπιγαξία
Ηκεξνκελία: 21-25 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Γεσξγία, Αγξνηερληθφο Δμνπιηζκφο / Δθφδηα
Πιεξνθνξίεο: site: https://www.eventseye.com/fairs/f-agra40-1.html
ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΜΟΓΑ ΜΙΛΑΝΟΤ
Πόιε: Μηιάλν, Ηηαιία
Ηκεξνκελία: 21-28 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Γπλαηθεία Δλδχκαηα
Πιεξνθνξίεο: site: http://fashionweekdates.com/fashionweek-2018-dates.html

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα
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07/02/2017
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΞΤΓΟΝΟΤ Ο2 68.000 ΚΤΒΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΜΔ ΔΝΟΗΚΗΑΖ ΣΖ
ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΤΓΡΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ Ο2 ΣΖΛ. 2413 504379

49

07/02/2018 ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ, ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΔΠΗΒΛΔΦΖ
ΔΡΓΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΛΑΖ
ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΟΗ ΑΡΑΝΣΑ ΣΖΛ. 3554 2228980
12/02/2018 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΔ
ΦΤΛΑΞΖ ΣΖΛ. 26953 60606
12/02/2018 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΝΟΜΖ
ΣΧΝ ΓΔΤΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΑΘΔΝΔΗ ΣΖΛ. 26953 60606
12/02/2018 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΠΔΝΣΟΜΧΖ - ΜΤΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΛ. 26953 60606
12/02/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΜΗΑ
ΟΤΡΟΛΟΓΗΚΖ
ΓΗΑΘΔΡΜΗΑ
ΚΑΗ
ΔΝΟ
ΡΔΕΔΚΣΟΚΟΠΗΟΤ ΣΖΛ. 213 2077407
13/02/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ ΣΖΛ. 213 2077407
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13/02/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΗΑ ΔΠΗΓΑΠΔΓΗΑ ΦΤΥΟΜΔΝΖ ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΟΤ ΟΛΗΚΟΤ
ΑΗΜΑΣΟ 12 ΘΔΔΧΝ ΣΖΛ. 2413 504379

46

14/02/2018 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΖΛ. 26953 60606
14/02/2018 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΝΟΜΗΜΟΤ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΖΛ. 26953 60606
15/02/2018
ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝ ΤΝΔΥΔΗΑ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ
ΚΑΣΑΓΤΣΗΚΧΝ
ΤΚΔΤΧΝ
ΤΠΟΒΡΤΥΗΟΤ
ΚΑΣΑΣΡΟΦΔΑ(ΠΑΡΟΥΖ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΚΛΔΗΣΟΤ ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ ΣΤΠΟΤ
XY-NG) ΣΖΛ. 210 3483161
15/02/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΕΧΣΗΚΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ ΑΘΔΝΧΝ
ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ Β' ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΣΖΛ. 213
2077404
15/02/2018 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΝΑΦΖ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ
ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΟ ΤΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΔΝ ΤΝΔΥΔΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ
ΚΑΣΑΓΤΣΗΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ
ΤΠΟΒΡΤΥΗΟΤ ΚΑΣΑΣΡΟΦΔΑ " ΣΖΛ.
2103483161
22/02/2018 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ, ΑΝΟΗΚΣΟ, ΣΑΚΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΤΝΣΖΡΖΖ
ΚΑΗ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ
ΣΟΤ
ΤΦΗΣΑΜΔΝΟΤ
ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ (Ο.Π..Ο.Τ.) ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΑ ΓΤΟ ΔΣΖ
ΣΖΛ. 2313 317545
23/02/2018 ΑΝΟΗΚΣΟ, ΓΖΜΟΗΟ, ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΝΧΠΧΝ ΚΑΗ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ ΗΥΘΤΖΡΧΝ ΚΑΗ
ΟΣΡΑΚΟΔΗΓΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ-ΤΠΖΡΔΗΧΝ
(ΛΔΥΔ, ΚΑΑΤ, ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ) ΣΖ ΦΡΟΤΡΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, ΚΗΛΚΗΝΔΑ ΑΝΣΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΚΑΑΤ ΝΔΑ
23/02/2018
ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΝΧΠΧΝ
ΚΑΗ
ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ
ΗΥΘΤΖΡΧΝ
ΚΑΗ
ΟΣΡΑΚΟΔΗΓΧΝ ΣΖΛ.2310 025278
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ΠΔΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ - ΓΔΝΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ
''ΚΟΤΣΛΗΜΠΑΝΔΗΟ &
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΔΗΟ
ΠΡΔΒΔΗΑ ΔΛΛΑΓΟ ΣΑ ΣΗΡΑΝΑ

Γ. Ν. ΕΑΚΤΝΘΟΤ - ''ΑΓΗΟ
ΓΗΟΝΤΗΟ''
Γ. Ν. ΕΑΚΤΝΘΟΤ - ''ΑΓΗΟ
ΓΗΟΝΤΗΟ''
Γ. Ν. ΕΑΚΤΝΘΟΤ - ''ΑΓΗΟ
ΓΗΟΝΤΗΟ''
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΝΗΚΑΗΑ-ΠΔΗΡΑΗΑ ''ΑΓΗΟ
ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ''
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΝΗΚΑΗΑ-ΠΔΗΡΑΗΑ ''ΑΓΗΟ
ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ''
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ
''ΚΟΤΣΛΗΜΠΑΝΔΗΟ &
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΔΗΟ''
Γ. Ν. ΕΑΚΤΝΘΟΤ - ''ΑΓΗΟ
ΓΗΟΝΤΗΟ''
Γ. Ν. ΕΑΚΤΝΘΟΤ - ''ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΟ''
ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ /
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΝΗΚΑΗΑ-ΠΔΗΡΑΗΑ ''ΑΓΗΟ
ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ''
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ "ΘΖΔΑ"

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖΔΦΟΗΑΜΟΤ/
ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ - Γ/ΝΖ
ΔΦΟΓ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

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.

