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Οη πξνηάζεηο ηνπ ΒΔΘ ζηνλ Σδηηδηθώζηα γηα ηα
εθθξεκή πξνβιήκαηα ηεο Θεζζαινλίθεο

ΣΔΠΙΥ I - Δπηρεηξεκαηηθή Δπαλεθθίλεζε
(ελδηάκεζν)

Σελ αλάγθε ε κεηαπνίεζε θαη δε ηεο Βφξεηαο Διιάδαο, πνπ ρξφλν
κε ην ρξφλν ζπξξηθλψλεηαη, λα απνηειέζεη εθ λένπ κνριφ
αλάπηπμεο ηεο ρψξαο επηζήκαλε ν πξφεδξνο ηνπ Βηνηερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο, Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο ζηνλ
πεξηθεξεηάξρε Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Απφζηνιν Σδηηδηθψζηα. Ο θ.
Παπαδφπνπινο, ζπλνδεπφκελνο απφ ηε λέα δηνηθεηηθή επηηξνπή
ηνπ ΒΔΘ θαηά ηελ επίζθεςε ηνπο ζηνλ θ. Σδηηδηθψζηα, αλαθέξζεθε
ζε κία ζεηξά πξνβιεκάησλ πνπ ηαιαηπσξνχλ ην επηρεηξείλ θαη
ρξήδνπλ άκεζεο ιχζεο. «Πέξα απφ ηα γεληθά πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεησπίδνπλ φιεο νη επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο, γηα ηηο επηρεηξήζεηο
ηεο Βφξεηαο Διιάδαο ηδηαίηεξε ζεκαζία έρνπλ ηα θφζηε πνπ
επηβαξχλνπλ θαη κεηαηξέπνπλ ζε κε αληαγσληζηηθέο ηηο εγρψξηεο
κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο, κεηαμχ άιισλ ελέξγεηα, κεηαθνξέο,
ηεισλεία, δεκνηηθά ηέιε θαη θφξνη» ππνγξάκκηζε ν θ.
Παπαδφπνπινο επηζεκαίλνληαο πσο «ε αηρκή ηνπ δφξαηνο γηα ηελ
αχμεζε ηεο κεηαπνίεζεο σο πνζνζηνχ ηνπ ειιεληθνχ ΑΔΠ ζα
πξέπεη λα είλαη νη ηδησηηθέο επελδχζεηο. Σερλνγλσζία ππάξρεη,
πξντφληα κε δπλαηφηεηεο ππάξρνπλ θαζψο θαη αλζξψπηλν
δπλακηθφ κε πςειά πξνζφληα πνπ κπνξεί λα πξνζαξκνζζεί ζηα
δεδνκέλα ηνπ αληαγσληζκνχ. Σν κφλν πνπ ιείπεη είλαη ην
θαηάιιειν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ».Ο θ. Παπαδφπνπινο έθαλε
ηδηαίηεξε κλεία ζηε ζεκαζία ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ ιηκαληνχ ηεο
Θεζζαινλίθεο κέζα ζηα θαζνξηζκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα φπσο
απηή πξνθχπηεη απφ ηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο ηνπ 67% ηνπ ΟΛΘ
ζηε South Europe Gateway Thessaloniki Limited. «Κνκβηθήο
ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρή αλάπηπμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ιηκέλα
απνηειεί ε νινθιήξσζε ηεο ζπκθσλίαο γηα ηε ζηδεξνδξνκηθή θαη
νδηθή ζχλδεζε ηνπ ιηκαληνχ κε ηα αληίζηνηρα δίθηπα. Ηδηαίηεξεο
ζεκαζίαο είλαη ε ζχλδεζε ηνπ ιηκαληνχ ηεο πφιεο κε ηνλ
αληζφπεδν θφκβν Κ16» ζεκείσζε ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ
ππελζπκίδνληαο ηελ αλάγθε εμεχξεζεο ιχζεο ζην πξφβιεκα πνπ
έρεη πξνθχςεη κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο
Πχιεο 16 ηνπ ΟΛΘ. Δπηπιένλ ηφληζε ηελ αλάγθε: πάηαμεο ηνπ
παξαεκπνξίνπ πνπ απνηειεί, κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο πιεγέο ηνπ
θέληξνπ ηεο Θεζζαινλίθεο, ηεο νινθιήξσζε ησλ έξγσλ ζην
αεξνδξφκην „Μαθεδνλία‟, εληφο ρξνλνδηαγξάκκαηνο, πξνθεηκέλνπ
λα κε βιέπνπκε αεξνπνξηθέο εηαηξείεο λα θεχγνπλ απφ ην
αεξνδξφκην ηεο πφιεο, ηεο άκεζεο αλάπιαζεο ηνπ εθζεζηαθνχ
θέληξνπ ηεο ΓΔΘ – Helexpo, ζέκα ην νπνίν ρξνλίδεη θαζψο θαη ηεο
ελίζρπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ κέζσλ ησλ ηεισλείσλ ζηηο
κεγάιεο πχιεο εηζφδνπ ηεο ρψξαο.

Δλεξγνπνηήζεθε
ε
Γξάζε
«Δπηρεηξεκαηηθή
Δπαλεθθίλεζε» ηνπ
Σακείνπ
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο
(ΣΔΠΗΥ)
κε
ζηφρν
ηελ
πξνψζεζε
ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ησλ
επηρεηξήζεσλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ ελίζρπζε ησλ
επελδχζεσλ κέζσ ηεο παξνρήο δαλείσλ κε εμαηξεηηθά
επλντθνχο φξνπο, αθνχ ην κηζφ θεθάιαην θάζε δαλείνπ
είλαη άηνθν, θαζψο ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Σακείν
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ππφ ηε δηαρείξηζε ηνπ ΔΣΔΑΝ. Οη
πφξνη ηεο Γξάζεο αλέξρνληαη ζε 192 εθαη. επξψ, νη
νπνίνη πξνέξρνληαη απφ ηηο έσο ζήκεξα επηζηξνθέο
θεθαιαίνπ δαλείσλ ηνπ Σακείνπ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο Η,
ελψ ζα κνριεπηνχλ κε ηζφπνζνπο πφξνπο απφ ηηο
ζπλεξγαδφκελεο
Σξάπεδεο.
Δπηιέμηκεο
γηα
λα
ζπκκεηέρνπλ
ζηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε
είλαη νη
πθηζηάκελεο θαη ππφ ίδξπζε πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη
κεζαίεο επηρεηξήζεηο ησλ επηιέμηκσλ νηθνλνκηθψλ
θιάδσλ, πνπ αλαπηχζζνπλ βηψζηκε επηρεηξεκαηηθή
δξάζε ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Σα πξνζθεξφκελα
δάλεηα
είλαη
δχν
θαηεγνξηψλ:
1) Γάλεηα
επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο εηδηθνχ ζθνπνχ (θεθάιαηα
θίλεζεο), χςνο δαλείνπ: €10.000 έσο €300.000 αλάινγα
κε ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο επηρεηξήζεσο,δηάξθεηα
απνπιεξσκήο: έσο 48 κήλεο. 2) Γάλεηα επελδπηηθνύ
ζθνπνύ, χςνο δαλείνπ: €10.000 έσο €800.000, δηάξθεηα
απνπιεξσκήο: 5-12 έηε κε δπλαηφηεηα πεξηφδνπ ράξηηνο
απφ 6 κήλεο έσο 2 έηε, αλάινγα κε ην ρξφλν πινπνίεζεο
ηεο επέλδπζεο. Tα δάλεηα αθνξνχλ είηε ζε αλεμάξηεηα
φζν θαη ζε επελδπηηθά ζρέδηα πνπ εληάρζεθαλ ζε
πξνγξάκκαηα θξαηηθήο ελίζρπζεο θαη δελ έρνπλ
πινπνηεζεί. Οη ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηα θαηαζηήκαηα ησλ ζπλεξγαδφκελσλ
Σξαπεδψλ γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή
αηηήκαηνο: ALPHA BANK, ATTICA BANK, ΔΘΝΗΚΖ
ΣΡΑΠΔΕΑ, EFG EUROBANK, ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ,
ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ
ΣΡΑΠΔΕΑ
ΖΠΔΗΡΟΤ,
ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ
ΣΡΑΠΔΕΑ
ΘΔΑΛΗΑ,
ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΡΓΗΣΑ, ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ
ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ
ΣΡΑΠΔΕΑ,
ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ
ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ.

Νέεο νδεγίεο γηα ηε δηεπζέηεζε ρξεώλ έωο θαη 50.000 επξώ
πξνο ΑΑΓΔ θαη ΦΚΑ

11 Δθδήιωζε Κνηλωληθήο Τπεπζπλόηεηαο

Δπηρεηξήζεηο, Διεχζεξνη Δπαγγεικαηίεο, αιιά θαη νθεηιέηεο πνπ
απνθηνχλ έζησ θαη κέξνο ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο απφ «κπινθάθηα»
κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζηε ξχζκηζε ησλ 120 δφζεσλ γηα ρξέε έσο
50.000 επξψ. Ζ αλσηέξσ δηεπθξίληζε πεξηέρεηαη ζε λεφηεξν
αλαιπηηθφ νδεγφ, κε εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο, γηα ηελ ελ ιφγσ
ξχζκηζε νθεηιψλ ζε Γ.Ο.Τ. (ΑΑΓΔ) θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία
(ΦΚΑ), πνπ έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα θαη θνηλνπνίεζε ζηνπο θνξείο
ε Δηδηθή Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο Ηδησηηθνχ Υξένπο (ΔΓΓΗΥ). Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηδηθήο
Γξακκαηείαο
Γηαρείξηζεο
Ηδησηηθνχ
Υξένπο
(Δ.Γ.Γ.Η.Υ.):
www.keyd.gov.gr

ε

ε

Σελ
11
Δθδήισζε
Κνηλσληθήο
Τπεπζπλφηεηαο
δηνξγαλψλεη ην Σκήκα Μαθεδνλίαο ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο
Γηνηθήζεσο Δπηρεηξήζεσλ (ΔΔΓΔ) κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ
Γηθηχνπ Κνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη Αξσγήο, ηε Γεπηέξα
12 Φεβξνπαξίνπ 2018, ζηελ αίζνπζα ΑΣΔΡΗΑ ηνπ
μελνδνρείνπ ΠΑΝΟΡΑΜΑ. Σα θαζαξά έζνδα ηεο
εθδήισζεο ζα δηαηεζνχλ ππέξ ησλ ζθνπψλ ηνπ
Οξθαλνηξνθείνπ Θειέσλ ΜΔΛΗΑ. Ζ Δίζνδνο είλαη
ειεχζεξε. Διάρηζηε θαηαλάισζε αλά άηνκν 15 επξψ.
Πιεξνθνξίεο
θαη
δειψζεηο
ζπκκεηνρψλ:
Σει.
2310553319, www.eede.gr, email: aristotelis@eede.gr ,
αξκφδηα θα Φιψξα αιαγηάλλε.

Δμωζηξέθεηα & ελίζρπζε επηρεηξεκαηηθόηεηαο
αλαπηπμηαθά & ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία
Σν Δπηκειεηήξην Φζηψηηδαο ζαο πξνζθαιεί ζηελ ελεκεξσηηθή
εκεξίδα
κε
ζέκα
«Δμωζηξέθεηα
&
ελίζρπζε
επηρεηξεκαηηθόηεηαο αλαπηπμηαθά & ρξεκαηνδνηηθά
εξγαιεία», πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην άββαην 10
Φεβξνπαξίνπ 2018 θαη ψξα 10:30 πκ ζηελ αίζνπζα
εθδειψζεσλ ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ Γ. Λακηέσλ (Λεσλίδνπ
9-11) ζηε Λακία.
Δθδήιωζε Δπθαηξίεο γηα Δπηρεηξήζεηο θαη
Δπαγγεικαηίεο ζηε Νηγεξία, ηε κεγαιύηεξε νηθνλνκία
ηεο Αθξηθήο
Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ θαη ην
Διιελν- Νηγεξηαλφ Δπηκειεηήξην, δηνξγαλψλνπλ Δθδήισζε
κε ζέκα: «Δπθαηξίεο γηα Δπηρεηξήζεηο θαη Δπαγγεικαηίεο
ζηε Νηγεξία, ηε κεγαιύηεξε νηθνλνκία ηεο Αθξηθήο» ηελ
Πέκπηε, 15 Φεβξνπαξίνπ 2018 θαη ψξα 14:30 , ζην θηίξην
ηνπ ΔΒΔΑ, Αθαδεκίαο 7. ηελ ελ ιφγσ εθδήισζε, ζα δνζεί
έκθαζε ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα γηα
δηείζδπζε ζηελ ηεξάζηηα αγνξά ηεο Νηγεξίαο θαη ζα γίλεη
αλαθνξά ζηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο πνπ έρνπλ κεγαιχηεξν
ελδηαθέξνλ (ελέξγεηα, ηαηξηθέο ππεξεζίεο, γεσξγηθά
πξντφληα, θάξκαθα, δνκηθά πιηθά, πξντφληα γηα παηδηά, είδε
γπλαηθείνπ θαιισπηζκνχ, θαιιπληηθά, ζλαθ θηι). Δπίζεο, ζα
ζπδεηεζνχλ πξαθηηθά ζέκαηα γηα ηε Νηγεξία, ην ζεζκηθφ θαη
θνξνινγηθφ πιαίζην, ε νηθνλνκία θαη νη πξννπηηθέο ηεο, ελψ
ηέινο ειιεληθή επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε
ζπγθεθξηκέλε ρψξα ζα παξνπζηάζεη
ηελ εκπεηξία
ηεο. Παξαθαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη, φπσο απνζηείινπλ
ειεθηξνληθά
ην
Γειηίν
πκκεηνρήο
https://docs.google.com/forms/d/1p6bA5v2aScYcsQMjZIkkY
VHFkr7nxpXlAIlwQc0sVhs/viewform?edit_requested=true .
Σει. Δπηθνηλσλίαο: 210 3382342, 210 3382466 ,Σκήκα
Γηεζλψλ
ρέζεσλ
ηνπ
ΔΒΔΑ
ή 6948517176, Γηψηα Γεξνχιηα, Διιελν- Νηγεξηαλφ
Δπηκειεηήξην.

Οη
ειεύζεξνη
επαγγεικαηίεο
ζηελ
ειεθηξνληθή
πιαηθόξκα ηνπ εμωδηθαζηηθνύ κεραληζκνύ ξύζκηζεο
νθεηιώλ
ηελ
ειεθηξνληθή
πιαηθφξκα
ηνπ
εμσδηθαζηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ ξχζκηζεο νθεηιψλ επηρεηξήζεσλ, κπνξνχλ λα
πξνζθεχγνπλ νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο (γηαηξνί,
δηθεγφξνη, κεραληθνί, ινγηζηέο, δεκνζηνγξάθνη, αγξφηεο θ.α.)
πξνθεηκέλνπ λα ξπζκίζνπλ νθεηιέο πξνο ηελ Αλεμάξηεηε
Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ θαη ηνλ Δληαίν Φνξέα Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο. Ζ αίηεζε κπνξεί λα αθνξά νθεηιέο έσο 50.000
επξψ πξνο ηελ ΑΑΓΔ θαη επηπξφζζεηα νθεηιέο έσο 50.000
επξψ πξνο ηνλ ΔΦΚΑ. Σνπο επφκελνπο κήλεο ζα ππάξμεη
δπλαηφηεηα ξχζκηζεο θαη γηα φζνπο έρνπλ πςειφηεξεο
νθεηιέο. Ζ πξφζβαζε ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ
εμσδηθαζηηθνχ γίλεηαη κέζσ ηνπ ηζηνηφπνπ ηεο ΔΓΓΗΥ, ζηε
δηεχζπλζε www.keyd.gov.gr Δπίζεο ελεξγνπνηήζεθε ε λέα
αλαβάζκηζε
ηεο
ειεθηξνληθήο
πιαηθφξκαο
ηνπ
εμσδηθαζηηθνχ,
πεξηιακβάλνληαο
πξφζζεηνπο
απηνκαηηζκνχο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηελ θαηαρψξεζε ησλ
ζηνηρείσλ νθεηιψλ πξνο ηελ ΑΑΓΔ. Πιένλ, δειαδή, φιεο νη
νθεηιέο πξνο ηξάπεδεο, ΔΦΚΑ θαη ΑΑΓΔ θαηαρσξνχληαη
απηφκαηα.

Δπελδύζεηο ζε επηρεηξήζεηο νηλνπαξαγωγήο ζύκθωλα κε
ην άξζξν 50 ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ.1308/2013 πεξηόδνπ
2017-2018
Με
ηελ
κε
αξηζκ.Πξση.271/15981/30.01.2018(ΑΓΑ:
ΧΠ2Τ4653ΠΓ-Ζ0Η) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαζνξίδνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο
θαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζηήξημεο πνπ αθνξά ζηηο επελδχζεηο ζε επηρεηξήζεηο
νηλνπαξαγσγήο γηα ηελ ακπειννηληθή πεξίνδν 2017-2018,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 50 ηνπ Καλ. (Δ.Δ.) 1308/2013 ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (εθεμήο
«πξφγξακκα»), φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. Δηδηθφηεξα
θαζνξίδνληαη νη αξκφδηεο αξρέο, ε δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ
αηηήζεσλ, ε δηαδηθαζία βαζκνιφγεζεο θαη θαηάηαμεο, νη
δηνηθεηηθνί έιεγρνη, ε δηαδηθαζία έγθξηζεο θαζψο θαη ε
δηαδηθαζία θαηαβνιήο ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο. Οη
ελδηαθεξφκελνη γηα έληαμε ζην πξφγξακκα θαηαζέηνπλ
εγγξάθσο θαη ςεθηαθά (CD) ζηε Γηεχζπλζε Αμηνπνίεζεο θαη
Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ηνπ ΤΠΑΑΣ θάθειν ζηνλ νπνίν
πεξηιακβάλεηαη ε αίηεζε (Τπφδεηγκα 1) καδί κε ηα απαξαίηεηα
ε
δηθαηνινγεηηθά ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο παξνχζαο απφ ηελ 1
Φεβξνπαξίνπ 2018 έωο θαη ηελ 20ε Φεβξνπαξίνπ 2018 θαη
ζπγρξφλσο απνζηέιινπλ αληίγξαθν θαθέινπ (ζε έγγξαθε θαη
ζε ςεθηαθή κνξθή) θαη ζηε Γ..Α.Ο.Κ. ζηελ πεξηνρή
αξκνδηφηεηαο ηεο νπνίαο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη δξάζεηο. Ο
θάθεινο αίηεζεο πξσηνθνιιείηαη απφ ηε Γηεχζπλζε
Αμηνπνίεζεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ηνπ ΤΠΑΑΣ θαη κπνξεί
λα ππνβιεζεί άκεζα ζηε Γξακκαηεία απηήο επί ηεο Μελάλδξνπ
22, 2νο φξνθνο, γξαθείν 213 ή λα απνζηαιεί ηαρπδξνκηθά κε
ζπζηεκέλε επηζηνιή. ε πεξίπησζε απνζηνιήο ηεο αίηεζεο κε
ζπζηεκέλε επηζηνιή ζα πξέπεη ν θάθεινο λα έρεη ζθξαγίδα
ηαρπδξνκείνπ κέρξη ηελ 20ε Φεβξνπαξίνπ 2018. Πιεξνθνξίεο:
Γ. Γξακκαηηθφο, ηει. 2102125162, Fax. 2102125159, email:
dgrammatikos@minagric.gr, site: www.minagric.gr

Δθπαηδεπηηθή απνζηνιή ζηελ Ιαπωλία γηα εηαηξείεο
κεηαπνίεζεο
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Διιεληθήο Πξεζβείαο ζην Σφθπν ηεο Ηαπσλίαο (Tει. +81-3-3404
5853,Φαμ +81-3-3404 5845 email:ecocom-tokyo@mfa.gr
www.japan-greecebusiness.gr ) καο ελεκέξσζε φηη ην
Δπξσπατθφ Κέληξν Βηνκεραληθήο πλεξγαζίαο ΔΔ – Ηαπσλίαο
δηνξγαλψλεη πελζήκεξε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζηελ Ηαπσλία
θαηά ην δηάζηεκα 25-29 Ηνπλίνπ 2018 κε ζηφρν λα γλσξίζνπλ νη
ζπκκεηέρνληεο ηηο ηαπσληθέο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζηελ
κεηαπνίεζε θαη ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηελ
κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ησλ επξσπατθψλ εηαηξεηψλ.Σν
ζεκηλάξην θαη ε επίζθεςε απεπζχλνληαη ζε ζηειέρε
κεηαπνηεηηθψλ εηαηξεηψλ ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ. κε
γλψζε ησλ αξρψλ ηνπ “world class manufacturing” θαη ηερληθφ
εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν.Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ ιήγεη
ζηηο 22 Μαξηίνπ 2018. Γελ ππάξρεη θφζηνο ζπκκεηνρήο θαη ε
Δπξσπατθή Δπηηξνπή επηδνηεί ηελ ζπκκεηνρή κε ην πνζφ ησλ
€600.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα ζπκβνπιεπζνχ λ ηελ ηζηνζειίδα https://www.eujapan.eu/events/world-class-manufacturing (θα Diane Lula,
Email: d.lula@eu-japan.eu, Σει. +32 2 282 0040 ).

Καηαγγειίεο πεξί απνζηνιήο πιαζηώλ SWIFT ζηε Ρνπκαλία
Σν Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο ζην Βνπθνπξέζηη καο ελεκέξσζε φηη ζχκθσλα κε θαηαγγειίεο Διιήλσλ εμαγσγέσλ
λσπψλ θξνχησλ, αιιά θαη ηξνθίκσλ ζηε Ρνπκαλία, παξαηεξείηαη θαηλφκελν απνζηνιήο πιαζηψλ “SWIFT”, κέζσ e-mail, σο
απνδεηθηηθφ πιεξσκήο εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, νη θεξφκελεο σο αγνξάζηξηεο ξνπκαληθέο εηαηξείεο δελ
πθίζηαληαη ή παξνπζηάδνπλ αζαθή ζηνηρεία. Χζηφζν, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ γίλεηαη ρξήζε ζηνηρείσλ πθηζηάκελσλ εηαηξεηψλ
απφ ηξίηνπο. Χο εθ ηνχηνπ, ζπληζηάηαη, πξηλ ηελ απνζηνιή ηνπ εκπνξεχκαηνο, θάζε Έιιελαο εμαγσγέαο λα ειέγρεη ηελ θαηάζεζε ηνπ
SWIFT ζηελ ειιεληθή ηξάπεδα κε ηελ νπνία ζπλεξγάδεηαη θαζψο επίζεο λα απνθεχγεη λα απνζηείιεη πξνθαηαβνιηθά πξντφληα γηα
πξψηε θνξά ζε αγλψζηνπο, νη νπνίνη νκηινχλ πνιιέο θνξέο ηελ ειιεληθή, ρσξίο λα ππάξρεη πξνεγνχκελε ελέγγπνο πίζησζε θαη άλεπ
ειέγρνπ ζηελ ειιεληθή ηξάπεδα, φηη ην πνζφ έρεη ήδε θαηαηεζεί ζηνλ ινγαξηαζκφ ηεο εμαγσγηθήο εηαηξείαο .

ε ιεηηνπξγία από 05.02.2018 ε ειεθηξνληθή πιαηθόξκα
γηα ηε ξύζκηζε νθεηιώλ αζθαιηζκέλωλ ηνπ ηέωο ΟΑΔΔ
πξνο Φνξείο Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο
χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο,
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο
δηαζέζηκε είλαη απφ 5 Φεβξνπαξίνπ 2018 ε ειεθηξνληθή
πιαηθφξκα ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Γηαρείξηζεο Ηδησηηθνχ
Υξένπο (ΔΓΓΗΥ) γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ξχζκηζεο νθεηιψλ
ζε έσο 120 δφζεηο απφ νθεηιέηεο- αζθαιηζκέλνπο ηνπ ηέσο
ΟΑΔΔ ζην πιαίζην ηνπ εμσδηθαζηηθνχ κεραληζκνχ θαη ζε
εθαξκνγή ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο κε αξηζ. νηθ.
62134/4100
(ΦΔΚ
Β΄4640/29-12-2017).
Ζ
αίηεζε
ππνβάιιεηαη
κέζσ
ηεο
ηζηνζειίδαο
ηεο
ΔΓΓΗΥ
(http://www.keyd.gov.gr/np_ocw_aithsh-link/)
,
ζηελ
εθαξκνγή γηα ηνλ Δμσδηθαζηηθφ Μεραληζκφ Ρχζκηζεο
Οθεηιψλ. Αηηήζεηο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ:
α) θπζηθά πξφζσπα πνπ απνθηνχλ εηζφδεκα απφ
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα
Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Ν. 4172/2013) θαη δελ έρνπλ
πησρεπηηθή ηθαλφηεηα. Πξνυπφζεζε είλαη λα έρνπλ θάλεη
έλαξμε εξγαζηψλ, νη νθεηιέο πξνο ηνπο ΦΚΑ λα κελ
μεπεξλνχλ ηηο 50.000 επξψ, λα έρνπλ δεκηνπξγεζεί έσο ηηο
31/12/2016 θαη, ηέινο, λα πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα
επηιεμηκφηεηαο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4469/2017.
β) Φπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ απνθηνχλ εηζφδεκα απφ
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα
Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Ν. 4172/2013) θαη έρνπλ
πησρεπηηθή ηθαλφηεηα. Πξνυπφζεζε είλαη λα έρνπλ θάλεη
έλαξμε εξγαζηψλ, λα έρνπλ θνξνινγηθή θαηνηθία ζηελ
Διιάδα, λα έρνπλ νθεηιέο πξνο ηνπο ΦΚΑ απφ 20.000 έσο
50.000 επξψ, νη νθεηιέο απηέο λα απνηεινχλ ηνπιάρηζηνλ ην
85% ησλ ζπλνιηθψλ νθεηιψλ ηνπο, λα έρνπλ δεκηνπξγεζεί
έσο ηηο 31/12/2016 θαη, ηέινο, λα πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα
επηιεμηκφηεηαο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4469/2017.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη αζθαιηζκέλνη ηνπ ηέσο ΟΑΔΔ κε
πησρεπηηθή ηθαλφηεηα θαη νθεηιέο θάησ ησλ 20.000 επξψ ζα
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε ζηνπο
επφκελνπο κήλεο. Σέινο, ιφγσ ησλ παξαηάζεσλ πνπ έρνπλ
δνζεί γηα ηελ εμφθιεζε αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπ έηνπο
2016, νη αζθαιηζκέλνη ηνπ ηέσο ΔΣΑΑ ζα έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα ξπζκίζνπλ απφ ηηο 19 Μαξηίνπ 2018 θαη
αληίζηνηρα νη αζθαιηζκέλνη ηνπ ηέσο ΟΓΑ απφ ην Μάην.

Καηαγγειία γηα δηαθίλεζε παξόλνκωλ εκπνξεπκάηωλ
κέζω ηνπ Σειωλείνπ Κήπωλ
Ζ Β8 Γηεχζπλζε Δπηρεηξεκαηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ κε ην έγγξαθφ ηεο κε αξηζκ. Πξση. Φ.Α
7815/06.02.2018 καο γλσξίδεη φηη, ζχκθσλα κε ελεκέξσζε
πνπ πεξηήιζε απφ ην Γξαθείν ΟΔΤ Κσλζηαληηλνχπνιεο, έρεη
θαηαηεζεί θαηαγγειία γηα ππφζεζε δηαθίλεζεο παξάλνκσλ
εκπνξεπκάησλ (απνκηκήζεσλ εηδψλ έλδπζεο θαη ππφδεζεο)
εηο βάξνο ηεο ηνπξθηθήο εηαηξείαο GUNDUZ GIYIM
SANAYIVE TICARET LTD STI, ε νπνία έρεη έδξα ηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε. Ζ ελ ιφγσ θαηαγγειία θαηαηέζεθε απφ
ηνλ νδεγφ ηνπ θνξηεγνχ πνπ κεηέθεξε ηα παξάλνκα
εκπνξεχκαηα κε πξννξηζκφ ηελ Οπγγαξία, αθνχ απηά
θαηαζρέζεθαλ ζην Σεισλείν Κήπσλ. Πξνο πιεξέζηεξε
ελεκέξσζή καο παξαζέηνπλ ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο: GUNDUZ
GIYIM SANAYIVE TICARET LTD STI, Mustafa Kemal Pașa
Mah. Mutluluk sok no 51 Avcilar Istanbul, Cihangir Mah.
Meșrutiyet Cad, no 15 Avcilar Istanbul.

Πξόγξακκα «ΟΠΑΠ Forward»
Σν πξφγξακκα «ΟΠΑΠ Forward» ζρεδηάζηεθε γηα λα δψζεη κηα
κνλαδηθή πξννπηηθή ζε αλαπηπζζφκελεο κηθξνκεζαίεο
επηρεηξήζεηο , ψζηε κέζα απφ ηελ εμέιημε ηνπο λα
δεκηνπξγήζνπλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα δηεπξχλνπλ ηνπο
επηρεηξεκαηηθνχο ηνπο νξίδνληεο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο, ν ΟΠΑΠ ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ δηεζλή κεθεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ Endeavor. Ζ Endeavor ζηεξίδεη ηηο πην
ππνζρφκελεο επηρεηξήζεηο αλά ηνλ θφζκν θαη ηηο βνεζάεη λα
αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο κέζσ ελφο αζπλαγψληζηνπ
δηθηχνπ θνξπθαίσλ επαγγεικαηηψλ . Οη επηιεγκέλεο επηρεηξήζεηο
κε ηε βνήζεηα ηεο Endeavor έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
αλαπηπρζνχλ γξήγνξα, λα δεκηνπξγήζνπλ ζέζεηο εξγαζίαο θαη
λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε.
Πεξηγξαθή Πξνγξάκκαηνο: Οη αλαπηπζζφκελεο µηθξνµεζαίεο
επηρεηξήζεηο δηαδξακαηίδνπλ ζπνπδαηφηαην ξφιν ζηνλ θνηλσληθφ
θαη νηθνλνκηθφ ηζηφ ηεο ρψξαο καο. Ζ αλάπηπμε θαη ε αχμεζε
ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηνπο δεκηνπξγεί λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζε
κηα επνρή πνπ ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο είλαη αξθεηά νμπκέλν.
Δπηπιένλ απνηεινχλ ην θιεηδί γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ζεκαληηθφ κνριφ θαηλνηνκίαο γηα ηελ
ειιεληθή αγνξά. Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν
ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ πξφζβαζε ζε δεδνκέλα θαη
πιεξνθνξίεο θαζψο θαη ζε έλα ζεκαληηθφ επηρεηξεκαηηθφ δίθηπν
, πνπ ηηο βνεζά λα μεπεξάζνπλ ηπρφλ εκπφδηα θαη δπζθνιίεο
πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη λα εμειηρζνχλ ζε κεγάιεο θαη
επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο πνπ θαηλνηνκνχλ, εμάγνπλ, αιιάδνπλ
ηα δεδνκέλα ζηνλ θιάδν ηνπο θαη θαη‟επέθηαζε δεκηνπξγνχλ
λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή
πιεξνθνξία αλαθνξηθά κε ηηο αηηήζεηο ζαο ζην πξφγξακκα
«ΟΠΑΠ Forward» κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε ζην ηειέθσλν
210 3624812 ή λα ζηείιεηε e-mail: opapforward@endeavor.org,
site: https://csr.opap.gr/ .

Greek
Extra
Virgin
Olive
22 & 23 Απξηιίνπ 2018, Excel Λνλδίλν

Oil

Bar

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηεκέξνπ ηεο έθζεζεο ζα ιεηηνπξγήζεη
απφ κηα νκάδα αλαγλσξηζκέλσλ γεπζηγλσζηψλ ειαηνιάδνπ ην
Μπαξ Έμηξα Παξζέλνπ Διιεληθνύ Διαηνιάδνπ (Greek Extra
Virgin Olive Oil Bar). ηφρνο ηεο ελέξγεηαο απηήο είλαη λα
ελεκεξσζεί ην απαηηεηηθφ αγνξαζηηθφ θνηλφ ηεο Αγγιίαο γηα ηα
πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειιεληθψλ έμηξα παξζέλσλ
ειαηνιάδσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αξκνλία γεχζεο θαη θαγεηνχ
ησλ δηαθφξσλ πνηθηιηψλ.Απηφ ζα επηηεπρζεί κέζσ ηεο
νξγαλνιεπηηθήο κεζφδνπ ε νπνία είλαη απαξαίηεηε ζχκθσλα κε
ηνλ θαλνληζκφ ηνπ παγθφζκηνπ ζπκβνπιίνπ ειαηνιάδνπ ψζηε λα
θαηεγνξηνπνηεζεί έλα ειαηφιαδν σο εμαηξεηηθά παξζέλν (EVOO)
ελψ ηα απνηειέζκαηα ηεο είλαη ηζνδχλακα κε ηα απηά κηαο
ρεκηθήο αλάιπζεο. Ζ νκάδα θξηηψλ ζα ζπληνλίδεηαη απφ ηνλ
Οδπζζέα Βιαράβα, o νπνίνο είλαη πηζηνπνηεκέλνο «Pro Olive
Oil Expert», ζπκκεηέρεη σο θξηηήο ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο
ειαηνιάδνπ θαη παξάιιεια δηνξγαλψλεη θαη δηδάζθεη ζε
εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα
ειαηφιαδνπ.
Κόζηνο
πκκεηνρήο: 350€. Σν θφζηνο ζπκκεηνρήο αθνξά ηελ
πξνβνιή θαη γεπζηγλσζία έσο έμη εηηθεηψλ/κπνπθαιηψλ. Σν
πνζφ ζπκκεηνρήο δελ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο κεηαθνξάο ησλ
δεηγκάησλ ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν (42€ αλά 6άδα). Ζ ηηκνιφγεζε
γίλεηαη πάληα απφ ηελ Μ.Βξεηαλία θαη απαιιάζζεηαη απφ ΦΠΑ.
Γηα πιεξνθνξίεο θαη ζπκκεηνρέο παξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε
ζην 231 231 5310 ή ζην info@reco-exports.gr

Γωξεάλ Δλεκεξωηηθή Δθδήιωζε γηα πνπδέο
Σελ Πέκπηε 15/02/2018 ζηελ Αζήλα ζα πξαγκαηνπνηεζεί δσξεάλ εθδήισζε παξνπζίαζεο θαη εμαηνκηθεπκέλεο ζπκβνχιεπζεο γηα
κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο πνπ νδεγνχλ ζε δηεζλή θαξηέξα. Οη ελδηαθεξφκελνη ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ιάβνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο
δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο δίλεη ην Κξαηηθφ Βξεηαληθφ Παλεπηζηήκην Heriot Watt (Δδηκβνχξγνπ) θαζψο θαη γηα ηα εληειψο εηδηθά δίδαθηξα
Α
πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο Έιιελεο ζπνπδαζηέο. Ζ εθδήισζε ζα γίλεη ζην θηίξην ηεο iCon (Γεκεηξαθνπνχινπ 49 , Κνπθάθη) (11:00 -20:00).
Οη ελδηαθεξφκελνη επηιέγνπλ ηελ ψξα πνπ ηνπο εμππεξεηεί. Οη ελδηαθέξνκελνη εθηφο Αζελψλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο κε
livestreaming. Γειψζεηο ζπκκεηνρήο (ιφγσ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ ζέζεσλ) ζηα ηειέθσλα: 210-9248065 & 210-9248534, FAX: 2109248695 ζην www.icon.gr θαη email: icon@icon.gr , info@icon.gr

πκκεηνρή ζην κεηξών πξνκεζεπηώλ ηνπ ΟΗΔ
Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ ζην
πιαίζην ηεο επξχηεξεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ην ΟΖΔ θαη
εηδηθφηεξα ηεο ππνζηήξημεο ησλ 10 αξρψλ ηνπ Οηθνπκεληθνχ
πκθψλνπ ηνπ ΟΖΔ (Global Compact), ελεκεξψλεη ηηο
επηρεηξήζεηο - κέιε ηνπ
θαη φιεο ηηο ελδηαθεξφκελεο
επηρεηξήζεηο γηα ηελ δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζην
κεηξψν πξνκεζεπηψλ θαη ηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο
πξνκεζεηψλ ηνπ ΟΖΔ. Ζ Γηεχζπλζε Πξνκεζεηψλ ηνπ ΟΖΔ
(https://www.un.org/Depts/ptd/ ), ε έδξα ηνπ νπνίνπ
βξίζθεηαη ζηε Νέα Τφξθε, είλαη ην γξαθείν πνπ είλαη
εμνπζηνδνηεκέλν λα δεζκεχεη ηα Ζλσκέλα 'Έζλε ζηηο
ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη λα επηθνηλσλεί κε ηνπο
πξνκεζεπηέο πνπ ζέινπλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηηο ππεξεζίεο
ηνπ ΟΖΔ. ηφρνο ηεο Γξακκαηείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ
είλαη λα δεκηνπξγήζεη έλα κεηξψν πξνκεζεπηψλ πνπ ζα
είλαη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν θαη πνηθίιν θαη ζα
πεξηιακβάλεη πξνκεζεπηέο απ' φια ηα θξάηε-κέιε ηνπ.
πγθεθξηκέλα, γηα λα κπνξέζεη έλαο ελ δπλάκεη
πξνκεζεπηήο λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ ΟΖΔ, πξέπεη πξψηα λα
εγγξαθεί ζηελ παγθφζκηα δηαδηθηπαθή πχιε - United Nations
Global Marketplace (https://www.ungm.org/) πξνκεζεπηψλ
ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ ΟΖΔ. Ζ εγγξαθή είλαη
απιή θαη δσξεάλ θαη πεξηιακβάλεη ζε πξψηε θάζε ηελ
ζπκθσλία ησλ ελδηαθεξφκελσλ εηαηξεηψλ κε ηνλ Κψδηθα
Γενληνινγίαο
ησλ
Πξνκεζεπηψλ
ηνπ
ΟΖΔ
(https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-codeconduct) θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο δήισζεο επηιεμηκφηεηαο,
κέζσ ηεο επηινγήο ησλ θσδηθψλ ηεο ηππνπνηεκέλεο
ηαμηλφκεζεο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ ΟΖΔ, φπνπ
κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ
Οξγαληζκνχ πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηηο εθάζηνηε αλάγθεο
ζε πξνκήζεηεο. Οη εηαηξείεο - κέιε ηνπ Δ.Β.Δ.Α. θαη νη
ππφινηπεο
πνπ ελδηαθέξνληαη λα ιάβνπλ πεξαηηέξσ
ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ εγγξαθή ζην κεηξψν
πξνκεζεπηψλ ηνπ ΟΖΔ, κπνξνχλ λα αλαηξέμνπλ ζηνλ
νδεγφ «Doing Business with the
United Nations» πνπ
έρεη κεηαθξαζηεί ζην ειιεληθά
κέζσ
ηνπ ζπλδέζκνπ
<https://www,unric.org/el/index.php?option=com_content&vi
ew=artic!e&id=27458:2017-10-04-13-17-55&catid=12:aboutun>. Δπίζεο, κπνξνχλ θαη λα απεπζχλνληαη ζην ηειέθσλν:
+1 (212) 963-4816 θαζψο θαη ζην e-mail: register@un.org
θαη ηελ ηζηνζειίδα: www.un.org/depts/ptd/register.htm.
Δπηπιένλ, δηαηίζεληαη ε εθαξκνγή ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ
(Mobile Application) γηα ηηο αγνξέο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ
πνπ είλαη δηαζέζηκε ζην Αξξ store ηεο εηαηξείαο Apple θαη
ζην Google Play.

Γηεζλείο Γηαγωληζκνί
ΙΡΑΗΛ
Σo Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Σει Αβίβ
απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν κε πξνθήξπμε θξαηηθνχ
δηαγσληζκνχ πνπ αθνξά:
Πξνκήζεηα
δηαρσξηζηηθνχ απηφκαηνπ ηειεζθνπηθνχ
δηαρσξηζηή κε δηπιφ αλπςσηήξα απφ ηελ Δηαηξία Ληκέλνο
ηεο Υάτθα , αλαθνξηθά κε ηνλ ππ΄ αξηζκφλ 3/18 δηεζλή
δηαγσληζκφ.
Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 19/03/2018, 12:00
(ηνπηθή ψξα ηνπ Ηζξαήι).
Με ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνθήξπμε πξνζθαινχληαη
νη
ελδηαθεξφκελεο εηαηξίεο λα ππνβάινπλ πξνηάζεηο ζηα
πιαίζηα κηαο δηαδηθαζίαο απηνκαηνπνηεκέλεο πξνζθνξάο
(δπλακηθή απηνκαηνπνηεκέλε πξνζθνξά – πξναηξεηηθή) γηα
ηελ πξνκήζεηα απηφκαηνπ ηειεζθνπηθνχ δηαρσξηζηή κε δχν
αλειθπζηήξεο γηα ηελ Haifa Port Company Ltd.
Σα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη δηαζέζηκα, άλεπ θφζηνπο
ζηνπο ππνςήθηνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο HPC ζηε δηεχζπλζε
http://www.haifaport.co.il/tenders/default_e.aspx
Πιεξνθνξίεο: ηει: +972-3-605.52.99,
e-mail: ecocomtelaviv@mfa.gr

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηε Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 27 Φεβξνπαξίνπ κε 3 Μαξηίνπ 2018
πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Έθζεζε «SERAMIC,
BATHROOM, KITCHEN FAIR» απφ ηελ εηαηξία ITF ISTANBUL
TRADE FAIRS ζηελ Σνπξθία – ISTANBUL – ζην CNR EXPO
CENTER - κε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ θνξέα
εμαγσγήο. ηελ έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ
δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο:
Κεξακηθψλ Πιαθηδίσλ, Μπάληνπ, Κνπδίλαο. 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 (26 Φεβξνπαξίνπ κε 1
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 (26 Φεβξνπαξίνπ κε
1 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 19/02/2018 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 κύξλε ηεο Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 7 – 11 Μαξηίνπ 2018 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Έθζεζε «IZMIR FURNITURE» απφ
ηελ εηαηξία Efor Fair ζηελ Σνπξθία –IZMIR– ζην Fuar Izmir- κε
ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο. ηελ
έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο: Έπηπια ζπηηηνχ,
Κξεβαηνθάκαξεο, Παηδηθά έπηπια, Σξαπέδηα, Καξέθιεο,
Καλαπέδεο, Πνιπζξφλεο θαη Αμεζνπάξ γηα έπηπια. 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 (6 – 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 26/02/2018 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.

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηε Νηηγηάξκπαθηξ ηεο
Σνπξθίαο

Β8 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Ζ Β8 Γηεχζπλζε απέζηεηιε ην κεληαίν ελεκεξσηηθφ δειηίν
επηρεηξεκαηηθήο πιεξνθφξεζεο «Γλνπο Πξάηηε» γηα ηνλ
Ηαλνπάξην 2018. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε : ηει: 210
3682766, θαμ: 210 3682771, e-mail: b08@mfa.gr , ή ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr.
ΑΙΓΤΠΣΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ζηελ
Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζην Κάηξν 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
Κάηξν
(www.agora.mfa.gr/eg50) , email: ecocom-cairo@mfa.gr ή ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr.
ΒΔΛΓΙΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηηο Βξπμέιιεο, απέζηεηιε ην
ελεκεξσηηθφ δειηίν Οηθνλνκηθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ
εηδήζεσλ απφ ην Βέιγην πνπ ζπλέηαμε ην Γξαθείν ΟΔΤ
Βξπμειιψλ γηα ηνλ κήλα Ηαλνπάξην 2018. 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.
ΡΩΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Μφζρα, απέζηεηιε Δλεκεξσηηθφ
Γειηίν (16 Ηαλνπαξίνπ - 5 Φεβξνπαξίνπ 2018). Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηε Μφζρα (www.agora.mfa.gr/kr91), email: ecocommoscow@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr .

Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 15 – 18 Μαξηίνπ 2018 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί
Γηεζλήο
Έθζεζε
«MIDDLE
EAST
CONSTRUCTION FAIR» απφ ηελ εηαηξεία Tuyap Fair ζηελ
Σνπξθία – Diyarbakir – ζην TUYAP Diyarbakir Fair and
Congress Center - κε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ
θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ
δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο
ηνκείο: Οηθνδνκηθά πιηθά, Σερλνινγίεο θαηαζθεπήο, Ζιεθηξηθά
ζπζηήκαηα, Μεραλήκαηα θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ, ζέξκαλζε,
ςχμε, θιηκαηηζκφο θαη εγθαηαζηάζεηο. 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 (14 – 17 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 (14 – 17 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 01/03/2018 ζην
θαμ: 2310254448 ή ζην email: selanik@ekonomi.gov.tr. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
ζην ηει. 2310254460, θαμ:
2310254448,
e-mail:
selanik@ekonomi.gov.tr
,
site:
http://lifestyle-turkey.com/index.html.

ΠΓΓΜ

Save The Date 22.02.2018 – Νέν θαζεζηώο πξνζηαζίαο
δεδνκέλωλ – General Data Protection Regulation – Σξόπνη
γηα ηελ θαιύηεξε πξνζαξκνγή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζηα λέα
δεδνκέλα

Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηα θφπηα, απέζηεηιε Δλεκεξσηηθφ
Γειηίν Νν.12 Φεβξνπάξηνο 2018 κε ζέκα «Δπηζθφπεζε
νηθνλνκηθψλ εκπνξηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ εηδήζεσλ γηα ηελ
πΓΓΜ». Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ
ηεο Διιάδαο ζηα θφπηα: www.agora.mfa.gr, e-mail: ecocomskopje@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr.

Σν Μάην ηνπ 2018 ζα εθαξκνζηεί ην λέν θαζεζηψο πξνζηαζίαο
δεδνκέλσλ „General Data Protection Regulation‟ κε αιιαγέο
πνπ ζα επεξεάζνπλ θάζε νξγαληζκφ θαη εηαηξία ζηελ Δπξψπε.
Ζ Αιεμάλδξεηα Εψλε Καηλνηνκίαο (ΑΕΚ) ζα είλαη
ζπλδηνξγαλσηήο ζηελ εθδήισζε πνπ ζα δηεμαρζεί ζηηο 22
Φεβξνπαξίνπ 2018 ζηελ Αίζνπζα Δθδειψζεσλ, ΔΒΔΘ,
Σζηκηζθή 29 ζηηο 17:00, γηα κηα πιήξε ελεκέξσζε γηα ηα
ηειεπηαία λέα ζε κηα ζεηξά λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ ηεο Δ.Δ. θαη
ηξφπνη πξνζαξκνγήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα λέα δεδνκέλα.

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 15 – 18
Μαξηίνπ 2018 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Έθζεζε «HARDWARE FAIR» απφ ηελ εηαηξεία Voli 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: Ζιεθηξηθά εξγαιεία θαη αμεζνπάξ, Μεραληθά εξγαιεία ρεηξφο θαη
αμεζνπάξ, πγθνιιεηηθέο κεραλέο θαη ειεθηξφδηα, πκπηεζηήο θαη εξγαιεία πεπηεζκέλνπ αέξα, Τδξαπιηθά θαη πλεπκαηηθά εξγαιεία
ρεηξφο, Λεηαληηθά, Δμαξηήκαηα αεξίνπ, Όξγαλα θαη εμνπιηζκφο κέηξεζεο, Δξγαιεία θνπήο κεηάιισλ, Μεραλέο εμαγσγήο ζθφλεο.
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 (14-17 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 (14-17 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
01/03/2018 ζην θαμ: 2310254448 ή ζην email: selanik@ekonomi.gov.tr. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 2310254460, θαμ:
2310254448, e-mail: selanik@ekonomi.gov.tr , site: http://lifestyle-turkey.com/index.html.

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα

Γηεζλείο Δθζέζεηο

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

DEFILE KIDS EXHIBITION
Πόιε: Κάηξν, Αίγππηνο
Ηκεξνκελία: 16 – 18 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Παηδηθή κφδα
Πιεξνθνξίεο: site: http://defiledegypte.com/main.htm , ηει: +
(202) 24019488,+ (202) 24035345, + (2010) 2189855, e-mail:
info@defiledegypte.com defiledegypte@yahoo.com

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

WOOD-TECH EXHIBITION
Πόιε: Κάηξν, Αίγππηνο
Ηκεξνκελία: 16 – 18 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε μχινπ, εζσηεξηθή δηαθφζκεζε κε μχιν
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.woodtechegypt.com/ , ηει: +
(202) 2289295 – 2289296 , e-mail: info@woodtech-forum.com
EGYPTIAN DENTAL SHOW
Πόιε: Κάηξν, Αίγππηνο
Ηκεξνκελία: 21-23 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Οδνληηαηξηθφο Δμνπιηζκφο
Πιεξνθνξίεο: ηει: +(202) 2405-1400
GRAIN TECH 2018
Πόιε: Κάηξν, Αίγππηνο
Ηκεξνκελία: 21-23 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Σερλνινγηθέο κεραλέο ζηινχ βηνκεραληψλ
ζηηαξηνχ, Απηνκαηηζηηθέο αξηνπνητθέο γξακκέο, Σξνθνδνζία,
Δμνπιηζκφο δαραξνπιαζηηθήο, Δξγαιεία ξπδηνχ θαη ιαδηνχ
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.grainexpo.com.ua/en/aboutthe-project.html,
ηει:
+38
0444619368,
+38
0444906469,
e-mail:
agro@kmkya.kiev.ua

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

TTR) ROMANIAN INTERNATIONAL TOURISM FAIR
ROMEXPO I
Πόιε: Βνπθνπξέζηη, Ρνπκαλία
Ηκεξνκελία: 22-25 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: ηνπξηζκφο, μελνδνρεία, ηνπξηζηηθά γξαθεία,
αεξνπνξηθέο εηαηξίεο
Πιεξνθνξίεο:
http://www.expodatabase.com/tradeshow/ttr-romaniantourism-fair-24435.html

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

INTERNATIONAL FAIR OF TOURISM (IFT)
Πόιε: Βειηγξάδη, εξβία
Ηκεξνκελία: 22-25 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: ηνπξηζκφο θαη ηαμίδηα
Πιεξνθνξίεο:
http://www.tofairs.com/expo.php?fair=108351

FURNIDEC BUSINESS
Πόιε: ΓΔΘ, Θεζζαινλίθε, Διιάδα
Ηκεξνκελία: 9-11 Μαξηίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έπηπια
Πιεξνθνξίεο: site: http://furnidecbusiness.helexpo.gr/ , ηει:
+30 2310 291161

EURASIA MOTO BIKE EXPO 2018
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 22- 25 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Μνηνζηθιέηα, πνδήιαην θαη αμεζνπάξ
Πιεξνθνξίεο: site: https://www.tradefairdates.com/MotobikeM10230/Istanbul.html , ηει: +90 (0)212 2903333

FOOD EXPO GREECE
Πόιε: Metropolitan Expo, Αζήλα
Ηκεξνκελία: 10-12 Μαξηίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ
Πιεξνθνξίεο:
Site:http://www.foodexpo.gr/?gclid=EAIaIQobChMIwYLq59rH2
AIVCOAbCh3VNQZ6EAAYASAAEgLFovD_BwE, ηει.: 210
5242100, e-mail: info@forumsa.gr

BOAT SHOW
Πόιε: Βνπδαπέζηε, Οπγγαξία
Ηκεξνκελία: 22-25 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε γηα ηε βηνκεραλία θαηαζθεπαζηψλ κηθξψλ
ζθαθψλ θαη λαπηηιηαθψλ εηδψλ ζρεηηθά κε ηνλ λαπηαζιεηηζκφ.
Πιεξνθνξίεο: site: http://boatshow.hu/en , email:
boatshow@hungexpo.hu , ηει: (+361)2636101
θαμ: (+361)2636066

ATHENS FUR EXCELLENCE
Πόιε: Αζήλα, Διιάδα
Ηκεξνκελία: 23-25 Μαξηίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε Γνχλαο
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.furexcellence.com/

EGY HOME TEX EXHIBITION
Πόιε: Κάηξν, Αίγππηνο
Ηκεξνκελία: 22-25 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Οηθηαθά θαη Οηθνινγηθά πξντφληα
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.egyhometex.com/ , ηει: +(202)
3335-5423, +(202) 3336-7979
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20/02/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΧΝ ΓΑΝΣΗΧΝ ΣΖΛ. 23213 51297
20/02/2018
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΤΓΗΔΗΝΖ ΑΠΟ ΥΑΡΣΗ (ΥΑΡΣΟΒΑΜΒΑΚΑ) ΣΖΛ. 2313
308154
20/02/2018
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΝΣΖΡΖΖ
ΗΑΣΡΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (ΣΡΗΧΝ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ
PRESTIGE SI HIRIS GE, SILHOUETTE VR GE ΚΑΗ ΦΟΡΖΣΟ
ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟ
ΜΖΥΑΝΖΜΑ
JOLLY
ΜΔ
ΠΛΖΡΖ
ΚΑΛΤΦΖ
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΔΚΣΟ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΛΤΥΝΗΧΝ ΣΖΛ. 23
21/02/2018
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΠΟΗΚΗΛΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΖΛ. 2313
308154
21/02/2018 ΓΖΜΟΗΑ, ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΖ, ΠΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ
ΣΧΝ
ΣΔΑΡΧΝ
ΑΝΘΟΠΧΛΔΗΧΝ ΠΟΤ
ΒΡΗΚΟΝΣΑΗ ΣΑ ΝΔΑ ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΑ ΑΝΑΣΑΔΧ ΣΟΤ ΚΤΡΗΟΤ ΣΖΛ.
2313 317249
21/02/2018 ΓΖΜΟΗΑ, ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΖ, ΠΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΔΚΜΗΘΧΖ ΣΟΤ ΚΤΛΗΚΔΗΟΤ, ΑΛΟΝΗΟΤ ΚΑΗ WC ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ
ΘΔΑΣΡΟΤ ΑΝΔΣΟΝ ΣΖΛ. 2313 317249
22/02/2018 ΣΑΚΣΗΚΟ, ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΝΣΤΠΧΝ (ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΧΝ) ΣΖΛ. 2313 317545
26/02/2018 ΑΝΟΗΚΣΟ, ΣΑΚΣΗΚΟ, ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΜΔ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ
ΣΖΛ. 2313 304461
26/02/2018
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΑΝΑΘΔΖ
ΔΡΓΑΗΧΝ
ΖΥΟ-ΦΧΣΗΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ
ΓΖΜΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΣΟΤ 2018 ΣΖΛ. 2313 317511
28/02/2018 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΔΘΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ
ΣΧΝ
ΚΣΖΡΗΑΚΧΝ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ (ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ) ΣΟΤ
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΓΗΑ 2 ΥΡΟΝΗΑ ΣΖΛ. 2710 372111
28/02/2018
ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΣΑΞΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΔΗΗΣΖΡΗΧΝ ΑΠΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΑ ΣΑΞΗΓΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΝ
ΑΝΑΘΔΖ ΞΔΝΑΓΖΔΧΝ Δ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΑ ΣΑΞΗΓΗΧΝ ΣΖΛ. 2313 317757
05/03/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΤΟ
ΚΟΥΛΗΑΚΧΝ ΔΜΦΤΣΔΤΜΑΣΧΝ ΣΖΛ. 2313 307184
06/03/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΑΓΧΣΧΝ ΣΖΛ. 22540 85243
06/03/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΔΞΧΧΜΑΣΗΚΖ ΓΟΝΗΜΟΠΟΗΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΖ Α' ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ
ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ ΣΖΛ. 2313 323119
8/3/2018
ΑΝΟΗΚΣΟ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΝ ΔΓΥΤΖ ΣΖΛ. 2313 303063
08/03/2018
ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΗΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΤΛΗΚΟΤ AHRU ΑΠΟ AH-800 Δ LCR-100 ΚΑΗ ΤΛΗΚΟΤ
ΣΤΠΟΤ AHRU LCR-100 ΣΖΛ. 210 8705010

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΡΡΧΝ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο ΑΓΗΟ
ΓΔΧΡΓΗΟ»
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ»

Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ»
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
Γ. Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ''ΑΓΗΟ
ΠΑΤΛΟ''
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Γ.Ν. Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ
88Ζ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
''ΛΖΜΝΟ''
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΥΔΠΑ
ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

Δπηζθεθζείηε κέζω ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο www.veth.gov.gr

Σελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα πνπ πξνζθέξεη Τπεξεζίεο Ηιεθηξνληθνύ πλεγόξνπ ηνπ Βηνηέρλε
ζην www.bizhelp.gr γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα αληηκεηωπίδεηε κε Γεκόζηα Τπεξεζία ή ζέιεηε λα
ππνβάιιεηε νπνηνδήπνηε εξώηεκα.

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

