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ΑΝΑΚΟ ΗΝΩΖ
Ζ Δθινγηθή Δπηηξνπή ηνπ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ αλαθνηλώλεη φηη, ζχκθσλα κε ηνλ Ν.2081/92 φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 58 ηνπ Ν. 4484/2017 θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην Π.Γ. 372/1992, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
ζήκεξα, θπξώζεθε ν εθινγηθφο θαηάινγνο θαη εθηίζεηαη ζηελ έδξα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, επί ηξείο ζπλερείο εξγάζηκεο εκέξεο , ήηνη
Πέκπηε 2 Ννεκβξίνπ, Παξαζθεπή 3 Ννεκβξίνπ θαη Γεπηέξα 6 Ννεκβξίνπ 2017. Γίλεηαη κλεία φηη νη έρνληεο αληηξξήζεηο επί ησλ
εθινγηθψλ θαηαιφγσλ κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ελζηάζεηο ζηελ Δθινγηθή Δπηηξνπή εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηξηψλ εκεξψλ απφ
ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο έθζεζήο ησλ ήηνη απφ Σξίηε 7 Ννεκβξίνπ, Σεηάξηε 8 Ννεκβξίνπ θαη Πέκπηε 9 Ννεκβξίνπ 2017, ηηο ψξεο
απφ 7:30 πκ έσο 3:30 κκ. Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη ελζηάζεηο θνηλνπνηνύληαη ζηελ Δθινγηθή Δπηηξνπή κε δηθαζηηθό Δπηκειεηή.
Μεηά ηελ εθδίθαζε ηπρφλ ελζηάζεσλ νη νξηζηηθνί εθινγηθνί θαηάινγνη ζα θπξσζνχλ απφ ηελ Δθινγηθή Δπηηξνπή ηελ Παξαζθεπή 10
Ννεκβξίνπ 2017.
Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΚΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ Β.Δ.Θ.
ΔΛΔΝΖ ΕΗΟΤΣΑ
ΓΗΚΖΓΟΡΟ

Βηώζηκεο ιύζεηο δεηνύλ νη νθεηιέηεο από ην
αξκόδην ηκήκα ηνπ ΒΔΘ
Έρνληαο θηάζεη ν θφκπνο ζην ρηέλη ηεο ππεξρξέσζεο
νθεηιέηεο
αλαδεηνχλ
γξήγνξεο,
βηψζηκεο
ιχζεηο
απεπζπλφκελνη ζην λενζχζηαην Σκήκα Δλεκέξσζεο
Οθεηιεηψλ ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο,
πνπ άθξσο επαηζζεηνπνηεκέλν πξνζπαζεί λα ζπλδξάκεη ζηελ
επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ζπλερψο δηνγθψλεηαη. ην
πιαίζην απηφ, γηα ηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπ,
ρζεο, ην ΒΔΘ πξαγκαηνπνίεζε ελεκεξσηηθή εθδήισζε ζηελ
αίζνπζα ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ δεκαξρείνπ Αγίνπ
Αζαλαζίνπ, πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ εξσηήζεηο απφ
ελδηαθεξφκελνπο αιιά θαη απαληήζεηο απφ ηνπο νκηιεηέο
δηακεζνιαβεηέο. «Καζπζηεξνχκελεο νθεηιέο πξνο ην
δεκφζην, ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, ηξάπεδεο θαη πξνκεζεπηέο
παξνπζηάδεη ε κηα ζηηο ηέζζεξηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο»
αλέθεξε ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ θαη α΄αληηπξφεδξνο ηεο ΚΔΔ,
Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο επηζεκαίλνληαο πσο ην πνζνζηφ
ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ σο πξνο ην ζχλνιν ηνπο
αλέξρεηαη, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΣηΔ, ζε επίπεδν
ηξαπεδψλ ζε 44,8%. «Πίζσ απφ ηα λνχκεξα ππάξρνπλ
εμνλησκέλνη θαη εμαληιεκέλνη νθεηιέηεο, πνπ δελ κπνξνχλ πηα
λα εμππεξεηνχλ ηηο νθεηιέο ηνπο κε ζπλέπεηα λα βξίζθνληαη ζε
έλα δχζθνιν ζηαπξνδξφκη γηα ηελ επφκελε εκέξα.
Υξεηάδνληαη νπζηαζηηθέο ιχζεηο γηα λα ζπλερίζνπλ
απξφζθνπηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο» ηφληζε ν θ. Παπαδφπνπινο
ππνγξακκίδνληαο πσο ην ΒΔΘ γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε
ησλ «θφθθηλσλ» δαλείσλ επηρεηξήζεσλ θαη λνηθνθπξηψλ, αιιά
θαη ησλ νθεηιψλ θάζε κνξθήο, δεκηνχξγεζε ην Σκήκα
Δλεκέξσζεο Οθεηιεηψλ, πνπ ιεηηνπξγεί ππφ ηε ζθέπε ηνχ
πξφζθαηα ηδξπζέληνο Κέληξνπ Γηακεζνιάβεζεο ηνπ ΒΔΘ. Σν
λενζχζηαην ηκήκα, πνπ απεπζχλεηαη ηφζν ζε επηρεηξήζεηοκέιε ηνπ ΒΔΘ, φζν θαη ζε κε κέιε, ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ
νθεηιεηψλ ηηο ππεξεζίεο θαηαξηηζκέλσλ νηθνλνκνιφγσλ θαη
λνκηθψλ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ κία ζεηξά απφ
εμαηνκηθεπκέλα εξγαιεία. ηφρνο ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο είλαη
γεληθφηεξε ππνζηήξημε κε θάζε πξφζθνξν εξγαιείν (Κψδηθαο
Γενληνινγίαο Σξαπεδψλ, Δμσδηθαζηηθφο Μεραληζκφο

Ρχζκηζεο Οθεηιψλ Δπηρεηξήζεσλ θ.α.) κε ζηφρν
ηελ εμεχξεζε βέιηηζηεο ιχζεο γηα θάζε πεξίπησζε.
Σν πξνθίι ηωλ νθεηιεηώλ πνπ απεπζύλνληαη ζην Σκήκα
Δλεκέξωζεο Οθεηιεηώλ
Βηνηέρλεο θαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο απαξηίδνπλ ηε κεξίδα
ηνπ ιένληνο φζσλ έρνπλ κέρξη ζήκεξα επηζθεθηεί ην Σκήκα
Δλεκέξσζεο Οθεηιεηψλ, πνπ κεηξά ιίγνπο κήλεο δσήο.
Μέρξη ζήκεξα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 100 ξαληεβνχ.
Πξφθεηηαη θπξίσο γηα επηρεηξεκαηίεο κε νθεηιέο άλσ ησλ
100.000 επξψ πξνο ηηο ηέζζεξηο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο θαη ηα
δεκφζηα ηακεία. Οη κεγάιεο, δε, πξνζαπμήζεηο ησλ νθεηιψλ
πξνο ηα δεκφζηα ηακεία είλαη απηέο πνπ ηαιαλίδνπλ ηηο
επηρεηξήζεηο πνπ ρξσζηνχλ άλσ ησλ 100.000 επξψ.
Ζ
πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ ραξαθηεξίδεηαη πεξίπινθε κε
απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία γηα ηελ
έληαμε ηνπ είηε ζην εμσδηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ, πνπ
αληηκεησπίδεη ηηο δηθέο ηνπ παζνγέλεηεο, είηε ζην λφκν
Καηζέιε.
χκθσλα κε ηελ Όιγα Σζηπηζέ, δηθεγφξν,
δηακεζνιαβήηξηα θαη ππεχζπλε ηνπ Κέληξνπ Γηακεζνιάβεζεο
ηνπ ΒΔΘ, ε αλαδήηεζε γξήγνξσλ, βηψζηκσλ ιχζεσλ απφ
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο είλαη ην δεηνχκελν πξνθεηκέλνπ λα
δηαηεξήζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο. Αμίδεη δε λα ζεκεησζεί
πσο νη πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη ρεηξηζηεί ην
αξκφδην ηκήκα ηνπ ΒΔΘ δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηνλ
εμσδηθαζηηθφ θαζψο έρνπλ πξνρσξήζεη ζε ξπζκίζεηο
νθεηιψλ πξηλ απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2016, παξάκεηξνο πνπ είλαη
απαγνξεπηηθή γηα ηε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο. εκεηψλεηαη
πσο ην ΒΔΘ έρεη δεηήζεη , πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα
εληαρζνχλ πεξηζζφηεξνη νθεηιέηεο λα κελ ππάξρεη ην
θξηηήξην ηεο ξχζκηζεο κεηά ηνλ Ηνχιην ηνπ 2016, πνπ
πξνβιέπεηαη, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί ν ελδηαθεξφκελνο λα
αθνινπζήζεη ηελ νδφ ηνπ εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ. ηελ
εθδήισζε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην ΒΔΘ εθηφο απφ ηελ θ.
Σζηπηζέ,
νκηιεηήο
ήηαλ
θαη
ν
νηθνλνκνιφγνο,
δηαπξαγκαηεπηήο Γηάλλεο Ρνπθάο, ν νπνίνο αλέθεξε πσο
«γηα ηελ νπνηαδήπνηε ξχζκηζε, επεηδή ε θάζε πεξίπησζε
είλαη κνλαδηθή, ρξεηάδεηαη δηαπξαγκάηεπζε γηα λα θηάζεη ζην
επηζπκεηφ απνηέιεζκα».

ν

Sap Innovation Forum Digital Business

22 Βαιθαληθό Φεζηηβάι Κνκκωηηθήο & Μαθηγηάδ

To Sap Innovation Forum Digital Business ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ππφ ηελ αηγίδα ηνπ πλδέζκνπ Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο
ζηηο 7.11.2017 ζην
THE MET Hotel ζηε Θεζζαινλίθε.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε :
http://sap.msnd3.com/show_campaign/5b7dd425-d674-4185959f-fd67ec2c68c1/be2d4263-6548-40c3-8104-92b756fbb098/

Ο Πξφεδξνο θαη ην Γ.. ηνπ ζσκαηείνπ θνκκσηψλ
Θεζζαινλίθεο, ζαο πξνζθαινχλ λα ηηκήζεηε κε ηελ
ν
παξνπζία ζαο ην 22 Βαιθαληθφ Φεζηηβάι Κνκκσηηθήο &
Μαθηγηάδ ζηηο 12 Κπξηαθή θαη 13 Γεπηέξα Ννεκβξίνπ 2017
ψξα 11 π.κ. ζην μελνδνρείν Grand Hotel Palace
Μνλαζηεξίνπ 305 – 307 Θεζζαινλίθε.

Έλαξμε ιεηηνπξγίαο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο «Απόθηεζε
Αδεηαο Υξήζεο Πλεπκαηηθώλ - Μνπζηθώλ Γηθαηωκάηωλ»
Ζ ΚΔΔ, ζην πιαίζην ηεο ζπλερνχο αλαβάζκηζεο ησλ ππεξεζηψλ
πνπ πξνζθέξεη ζηα Δπηκειεηήξηα, έρεη αλαπηχμεη θεληξηθή
δηαδηθηπαθή εθαξκνγή: musicroyaltiespayments.uhc.gr, ε νπνία
ζα εμππεξεηεί ηα ελδηαθεξφκελα κέιε ησλ Δπηκειεηεξίσλ γηα
ηελ απφθηεζε άδεηαο ρξήζεο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, ρσξίο
λα απαηηείηαη ε παξέκβαζε ή ε απαζρφιεζε ππαιιήινπ/ισλ
ησλ Δπηκειεηεξίσλ. Ζ φιε δηαδηθαζία ζα γίλεηαη δηαδηθηπαθά, κε
απηφκαην έιεγρν ηακεηαθήο ελεκεξφηεηαο ηεο επηρείξεζεοκέινπο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε δηαδηθηπαθή θαηάζεζε
ελππφγξαθεο αίηεζεο, απηφκαην ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο
απφθηεζεο άδεηαο ρξήζεο κνπζηθψλ δηθαησκάησλ, πιεξσκή
ηνπ θφζηνπο κέζα απφ ην δηαηξαπεδηθφ ζχζηεκα ΓΗΑ θαη κε ηελ
ρξήζε Ζιεθηξνληθψλ Κσδηθψλ Πιεξσκήο. Σα βήκαηα γηα ηελ
απφθηεζε άδεηαο ρξήζεο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, ηα νπνία
έρνπλ απινπνηεζεί θαη ζα αθνξνχλ πηα απνθιεηζηηθά ζηνλ
ελδηαθεξφκελν επηρεηξεκαηία -επαγγεικαηία, είλαη ηα εμήο:
- Καηατώρηζη ΑΦΜ ηεο επηρείξεζεο.
- Απηόκαηνο έιεγρνο ηακεηαθήο ελεκεξόηεηαο ηεο
επηρείξεζεο ζην Δπηκειεηήξην πνπ αλήθεη.
. - Απηόκαηνο ππνινγηζκόο ηνπ θόζηνπο ηνπ παξαβόινπ πνπ
ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί απφ ηνλ αηηνχληα, ζχκθσλα κε ηνλ
ηηκνθαηάινγν πνπ έρεη νξίζεη ν θνξέαο «Απηνδηαρείξηζε» ή
αξγφηεξα θαη θάπνηνο άιινο θνξέαο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ.
- Διαδικησακή σποβολή ενσπόγραθης αίηηζης.
- Ασηόμαηη δημιοσργία Ηλεκηρονικού Κωδικού Πληρωμής
ΔΙΑΣ θαη απνζηνιή ηνπ εληχπνπ πιεξσκήο ζην e-mail ηνπ
αηηνχληα.
- Απηφκαηε εηζαγσγή πιεξσκψλ απφ ην ΓΣΑ.
εκεηψλεηαη επίζεο φηη κέζα απφ ην ζχζηεκα ν ρξήζεο
«επηρείξεζε» έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξηζηεί φιεο ηηο αηηήζεηο
πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηνλ ίδην ΑΦΜ, θαζψο επίζεο θαη λα
αθπξψζεη αίηεζε πνπ δελ έρεη πιεξσζεί θαη λα ππνβάιεη
θαηλνχξγηα. Ζ εκεξνκελία έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο ελ ιφγσ
ε
εθαξκνγήο, ζα είλαη ε 6 /11/2017. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο :
Τηλ: (210) 3387105 (-06), Fax: 36.22.320, e-mail:
keeuhccifgtuhc.gr, http://www.uhc.gr

Δγθύθιηνο ηνπ Κ.Δ.Α.Ο γηα ηελ θνηλή δεκνζηνπνίεζε
νθεηιώλ πξνο δεκόζην & ΔΦΚΑ
Με ηελ εγθχθιην 40/17 ηνπ Κ.Δ.Α.Ο. θνηλνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ Ν.4410/2016 κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηήζεθε ην
άξζξν 9 ηνπ Ν.3943/2011 θαη ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε
ππνρξέσζε δεκνζηνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ θπζηθψλ θαη
λνκηθψλ πξνζψπσλ κε ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πξνο ην
Γεκφζην, φπσο πξνΐζρπε, εθαξκφδεηαη πιένλ θαη γηα ηηο
ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο απφ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πξνο ηνλ
Δ.Φ.Κ.Α.. Δπηπξφζζεηα, θνηλνπνηείηαη θαη ε ΠΟΛ.1158/2017, κε
ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ Τθππνπξγψλ Δξγαζίαο,
Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο,
Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο
θαη
Οηθνλνκηθψλ, ε νπνία εμεηδηθεχεη ηηο επηκέξνπο πξνυπνζέζεηο
δεκνζηνπνίεζεο, ηνλ ηξφπν θαη ην κέζν δεκνζηνπνίεζεο, ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο παξαγσγήο ησλ δεκνζηνπνηνχκελσλ
θαηαζηάζεσλ, ηα αξκφδηα φξγαλα, ηε δηαδηθαζία θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο άξζεο ή δηφξζσζεο ησλ δεκνζηεπζέλησλ
δεδνκέλσλ, θιπ, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.

Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα κε πιεξωκή θαηώηαηεο
εηζθνξάο
Σξεηο ζεηηθέο, γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο, αιιαγέο ζηε
ρνξήγεζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο πξνβιέπεη εγθχθιηνο
(ΑΡ.ΠΡΧΣ. 2128/30.10.2017) πνπ ππέγξαςε ν πθππνπξγφο
Δξγαζίαο,
Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο
θαη
Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο, Αλαζηάζηνο Πεηξφπνπινο. Ζ εγθχθιηνο,
ιακβάλνληαο ππφςε ην λέν πιαίζην θαηαβνιήο ησλ
εηζθνξψλ ζε κεληαία βάζε, ηε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο ησλ
εηζθνξψλ κε βάζε ηα εηζνδήκαηα ηνπ 2016 θαζψο θαη ηελ
επηθείκελε εθαξκνγή ηεο έθδνζεο εληαίαο ελεκεξφηεηαο απφ
ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΔΦΚΑ: (1). Πξνβιέπεη ηε ρνξήγεζε
βεβαίσζεο 6κελεο (αληί κεληαίαο) δηάξθεηαο ζε θπζηθά
πξφζσπα πνπ είλαη κε κηζζσηνί αζθαιηζκέλνη, εθφζνλ
έρνπλ θαηαβιεζεί νη αλαινγνχζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο
γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξνεγείηαη ηεο ρνξήγεζεο
ηεο βεβαίσζεο, (2) Δηδηθά γηα ην δηάζηεκα απφ 1-1-2017 θαη
κέρξη ηελ εθθαζάξηζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ βάζεη
ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ 2016, ν αζθαιηζκέλνο ζεσξείηαη
ελήκεξνο εθφζνλ έρεη θαηαβάιεη, θαη’ ειάρηζηνλ, ην πνζφ
πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θαηά πεξίπησζε θαηψηαηε κεληαία
βάζε ππνινγηζκνχ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (πνζφ
168,00 €) γηα φινπο ηνπο κήλεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο
ρνξήγεζεο ηεο βεβαίσζεο, (3) Γηα ηνπο κε κηζζσηνχο
αζθαιηζκέλνπο πνπ θαηά ην έηνο 2017 απαζρνινχληαη
παξάιιεια θαη σο κηζζσηνί, ζα ιακβάλνπλ βεβαίσζε
αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο γηα ηελ κε κηζζσηή ηνπο
δξαζηεξηφηεηα, εθφζνλ δελ βαξχλνληαη κε νθεηιέο
πξνεγνχκελσλ εηψλ, ρσξίο ηνλ έιεγρν ηεο θαηαβνιήο ηεο
ειάρηζηεο, θαηά πεξίπησζε, εηζθνξάο, δεδνκέλνπ φηη
θαηαβάινπλ ήδε ηελ ειάρηζηε αζθαιηζηηθή εηζθνξά απφ ηελ
κηζζσηή απαζρφιεζε.

Δπξωπαϊθή Δκπεηξία Δκπνξεπκαηηθώλ Κέληξωλ γηα
Απνηειεζκαηηθέο Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο
ηηο 4 Ννεκβξίνπ 2017 θαη ψξα 10 ην πξσί ζα δηεμαρζεί
εκεξίδα ηνπ Διιεληθνχ Δπηκειεηεξηαθνχ πλδέζκνπ
Μεηαθνξψλ – Europlatforms ζην πιαίζην ησλ LOGI.C ζηελ
ε
6 Γηεζλή Έθζεζε «Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα & Logistics» κε
ζέκα «Δπξσπατθή Δκπεηξία Δκπνξεπκαηηθψλ Κέληξσλ γηα
Απνηειεζκαηηθέο Δθνδηαζηηθέο Αιπζίδεο». Ζ εκεξίδα ζα
ιάβεη κέξνο ζην Δθζεζηαθφ Κέληξν Metropolitan Expo θνληά
ζην Γηεζλέο Αεξνδξφκην Αζελψλ «Διεπζέξηνο Βεληδέινο»
ζηα πάηα Αηηηθήο. Σελ θφξκα ζπκκεηνρήο κπνξείηε λα ηελ
βξείηε ζην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο (ηει.
2310241668, e-mail: info@veth.gov.gr), ηελ νπνία αθνχ ηελ
ζπκπιεξψζεηε ηελ επηζηξέθεηε ζην θάμ: 2104274043 ή
ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: info@eesym.gr . Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.2104274042.
Γηεζλείο Γηαγωληζκνί
ΗΠΑΝΗΑ
Πξνο ελεκέξσζε, ε δηαδηθηπαθή πχιε δεκνζίσλ
δηαγσληζκψλ
ζηελ
Ηζπαλία
είλαη
https://contrataciondelestado.es.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ηει.2103682767, e-mail:
b08@mfa.gr

Πξόζθιεζε ηνπ Οηθνλνκηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηνπ Εάγθξεκπ
πνπ αθνξά ηελ Γηεζλή Έθζεζε Οηθνλνκίαο, Βηνηερλίαο θαη
Γεωξγίαο viroexpo 2018
Απφ ηελ Οκνζπνλδία Δπαγγεικαηηψλ θαη Δκπφξσλ Ννκνχ καο
ελεκέξσζαλ γηα ηελ πξφζθιεζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ
Εάγθξεκπ πνπ αθνξά ηελ Γηεζλή Έθζεζε Οηθνλνκίαο, Βηνηερλίαο
θαη Γεσξγίαο VIROEXPO 2018, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ 23
έσο 25 Φεβξνπαξίνπ 2018 ζηελ πφιε Virovitica, 150 ρηιηφκεηξα
βνξείσο ηνπ Εάγθξεκπ. Πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθζεζε ζηελ
ηζηνζειίδα : http://viroexpo.com.hr/hr . ηα πιαίζηα ηνπ
Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο πνπ έρεη ππνγξάςεη ε πξναλαθεξφκελε
Οκνζπνλδία κε ην ελ ιφγσ Δπηκειεηήξην, ε ζπκκεηνρή είλαη
δσξεάλ θαη αθνξά θιάδνπο γεσξγίαο, επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ θαη
ηνπξηζκνχ. Δάλ πξνηίζεζζε λα ζπκκεηάζρεηε ζηελ σο άλσ
έθζεζε, παξαθαινχκε λα ελεκεξψζεηε ζρεηηθά ηα γξαθεία ηεο
Οκνζπνλδίαο
Δπαγγεικαηηψλ
θαη
Δκπφξσλ
Ννκνχ
Θεζζαινλίθεο (ηει. επηθνηλσλίαο: 2310.270027) ην ζπληνκφηεξν
δπλαηφλ.

Jordan Belfort Live
Ζ εηαηξεία Economist Hellas S.A, ηε Γεπηέξα 13 Ννεκβξίνπ 2017,
ζην Δθζεζηαθφ Κέληξν, Metropolitan Expo, δηνξγαλψλεη ηε
κεγαιχηεξε εθδήισζε ηνπ 2017 ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε,
κε θαιεζκέλν γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα ηνλ δηάζεκν
Ακεξηθάλν motivational speaker, Jordan Beltfort. ηελ νκηιία ηνπ
ν Jordan Beltfort ζα αλαθεξζεί ζε δχν ζεκαηηθνχο ηνκείο:
1. ηελ πεηπρεκέλε ζηξαηεγηθή πψιεζεο STRAIGHT LINE
PERSUASION METHOD.
2. ηελ Διιάδα ηεο θξίζεο θαη ηξφπνη επηηπρίαο κέζα απφ
απηή.
Μεηά ην πέξαο ηεο νκηιίαο ηνπ ν Beltfort ζα ππνγξάςεη ην βηβιίν
ηνπ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα
ηνπ
δηνξγαλσηή
http://www.economist-sa.gr,
e-mail:
info@economist-sa.gr ή πάξηε ζην ηειέθσλν 2103222000 ή
επηζθεθηείηε
ηελ
ηζηνζειίδα
ηνπ
νκηιεηή
http://www.jordanbelfort.gr
Δμαγωγηθό εκηλάξην ΔΒΔΘ – MANAGER΄S OFFICE
Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο θαη ε
εηαηξεία MANAGER΄S OFFICE, ζπλδηνξγαλψλνπλ εμαγσγηθφ
ζεκηλάξην, ηε Γεπηέξα 13 Ννεκβξίνπ 2017 θαη ψξεο 16.30-20.30,
ζηελ Αίζνπζα Δθδειψζεσλ ηνπ ΔΒΔΘ (Σζηκηζθή 29, 2νο νξ).
Καηά ηε 4σξε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ ζα αλαπηπρζνχλ ηα
ζέκαηα: «Δθαξκνζκέλεο εμαγσγηθέο δηαδηθαζίεο & ηξφπνη
δηείζδπζεο ζε μέλεο ρψξεο θαη «Cross-border e-commerce:Tips
γηα επηηπρεκέλε δξαζηεξηνπνίεζε ζην εμσηεξηθφ». Οη
ελδηαθεξφκελνη, παξαθαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ην ζρεηηθφ
Γειηίν πκκεηνρήο θαη λα ην απνζηείινπλ
ζηα e-mail:
(georgiou@ebeth.gr ή beni@ebeth.gr), ή ζην θαμ 2310-370.136,
ην αξγφηεξν κέρξη ηελ Παξαζθεπή 10 Ννεκβξίνπ 2017. Σκήκα
Γεκνζίσλ ρέζεσλ, Σχπνπ & Δθδφζεσλ ηνπ ΔΒΔΘ
ηει.2310370132.

Πξόζθιεζε ζηελ νκαδηθή εζληθή ζπκκεηνρή ζηελ
έθζεζε ambiente india 2018
Ζ δηνξγαλψηξηα εηαηξεία εθζέζεσλ Φξαλθθνχξηεο
Messe Frankfurt γξαθείν Διιάδαο – Κχπξνπ καο
ελεκεξψλεη
γηα
ηελ
ηαπηφρξνλε
δηεμαγσγή
επηρεηξεκαηηθήο απνζηνιήο + νκαδηθήο ζπκκεηνρήο
ζηελ έθζεζε ηεο ambiente INDIA πνπ ζα δηεμαρζεί 2729 Ηνπλίνπ 2018 ζην Νέν Γειρί ηεο Ηλδίαο. Σν 8ήκεξν
ηαμίδη ζα ζαο δψζεη ηελ επθαηξία φρη κφλν λα ιάβεηε
κέξνο ζηελ έθζεζε κε επλνϊθόηεξνπο όξνπο απφ κία
αηνκηθή ζπκκεηνρή ζε κία απνκαθξπζκέλε αγνξά, αιιά
θαη λα δείηε & λα εμεηάζεηε από θνληά ην θπξίωο
εκπνξηθό θέληξν ηνπ Νένπ Γειρί, λα γλσξίζεηε θαη λα
κηιήζεηε
κε
εκπφξνπο
θαη
λα
αλαπηύμεηε
επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο καδί ζηνπο.
Ζ πξσηνβνπιία απηή έρεη ζθνπφ λα ζπγθεληξψζεη
επηρεηξεκαηίεο
κε
ακηγψο
ειιεληθά
πξντφληα
θαηαζθεπαζκέλα κε κεξάθη πνπ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ
θαη λα αλζίζνπλ ζηελ αγνξά ηεο Ηλδίαο θαη ησλ
επξχηεξσλ πεξηνρψλ ηεο ηλδηθήο ρεξζνλήζνπ. Σέηνηα
πξντφληα είλαη: αληηθείκελα ηέρλεο, εηθαζηηθά θαη ρξεζηηθά
αληηθείκελα, ρεηξνπνίεηα αληηθείκελα & ιατθήο ηέρλεο,
δηαθνζκεηηθά πνπ δηαθξίλνληαη γηα ην πξσηφηππν design
ηνπο, δεκηνπξγίεο απφ θπζηθά πιηθά φπσο πέηξα, μχιν,
γπαιί, κέηαιιν, θ.α., πξντφληα ηδηαίηεξα πνπ ζα
μερσξίζνπλ ζηελ Ηλδηθή αγνξά απφ ηνλ κνλαδηθφ
ραξαθηήξα ηνπο, ζπκβνιηθά αληηθείκελα & δψξα πνπ
δηαθξίλνληαη απφ παξαδνζηαθά, ηζηνξηθά ή κπζνινγηθά
ζηνηρεία. Κφζηνο ζπκκεηνρήο αλά εηαηξεία απφ 3.124 €
(ελνίθην + θαηαζθεπή 9 η.κ., έμνδα ηαμηδίνπ). Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλήζηε κε ην Σκήκα
Marketing ηεο Messe Frankfurt Διιάδα : Ακαιία Εαθείξε
email:
a.Zafeiri@messefrankfurt.gr,
site
:
www.messefrankfurt.gr

Δπθαηξίεο γηα κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζηνλ ηνκέα
ηεο ηερλνινγίαο ζηελ Ηαπωλία
Σν Δπξσπατθφ Δπηρεηξεκαηηθφ Κέληξν ζηελ Ηαπσλία
παξνπζίαζε κειέηε αλαθνξηθά κε ηηο επθαηξίεο γηα ηηο
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο.
ηφρνο ηεο κειέηεο είλαη λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζε
επξσπατθέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα ηεο
ηερλνινγίαο λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο επθαηξίεο ζηελ ηαπσληθή
αγνξά, παξνπζηάδνληαο πξαθηηθνχο ηξφπνπο ζπλεξγαζίαο
κε ηαπσληθέο εηαηξείεο θαη θαζνδεγψληαο ηηο πξνο πεγέο
θαη νξγαληζκνχο πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ πεξαηηέξσ
ππνζηήξημε.
Ζ ελ ιφγσ κειέηε/ παξνπζίαζε είλαη δηαζέζηκε ζηελ
ειεθηξνληθή δ/λζε : www.japan-greece-business.gr/tokyo2020-olympic-games Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ηει.
2103682767, e-mail: b08@mfa.gr

Πξαγκαηνπνίεζε πδήηεζεο κε ζέκα «Βηνκεραληθή ηδηνθηεζία θαη κεηαθνξά ηερλνγλωζίαο ζε εγρεηξήκαηα ΚΑΛΟ»
ηα πιαίζηα ηεο 1εο Έθζεζεο Κνηλσληθήο & Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο (ΚΑΛΟ), πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο,
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Σερλφπνιε ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ απφ ηελ 1ε έσο
ηηο 3 Ννεκβξίνπ 2017, ν Οξγαληζκφο Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο (ΟΒΗ) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Κνηλσληθή πλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε
CommonsLab Makerspace, ζα πξαγκαηνπνηήζεη πδήηεζε κε ζέκα «Βηνκεραληθή ηδηνθηεζία θαη κεηαθνξά ηερλνγλωζίαο ζε
εγρεηξήκαηα ΚΑΛΟ», ηελ Παξαζθεπή 3/11 θαη ώξα 16:00 – 17:00. θνπφο ηεο ζπδήηεζεο είλαη ε θαιιηέξγεηα κηαο θνπιηνχξαο
ζπλεξγαζίαο θαη δηακνηξαζκνχ ηδεψλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο θαη ηελ ελίζρπζε
ηεο Κνηλσληθήο & Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο, θαζψο θαη ηε δηακφξθσζε ζπλζεθψλ θαη ηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ αλάπηπμε
εηαηξηθψλ ζπκπξάμεσλ επί ηε βάζεη ηεο απφ θνηλνχ εθκεηάιιεπζεο Γηθαησκάησλ Γηαλνεηηθήο Ηδηνθηεζίαο. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: http://www.obi.gr/obi/?tabid=60&ncId=21&ncode=707

ν

4 Παλειιήλην πλέδξην γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Διιεληθήο
Γεωξγίαο κε Θέκα: Καηλνηνκία & Γλώζε ζην Πξωηνγελή
Σνκέα : Απειεπζεξώλνληαο ηε Γπλακηθή ηωλ Αγξνηηθώλ
Πεξηνρώλ.
ν

Σν 4 Παλειιήλην πλέδξην γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Διιεληθήο
Γεσξγίαο κε Θέκα: Καηλνηνκία & Γλψζε ζην Πξσηνγελή
Σνκέα : Απειεπζεξψλνληαο ηε Γπλακηθή ησλ Αγξνηηθψλ
Πεξηνρψλ δηνξγαλψλεηαη απφ ηε Gaia ΔΠΗΥΔΗΡΔΗΝ ζε
ζπλεξγαία κε ηνλ χλδεζκν Δμαγσγέσλ Β. Διιάδνο θαη ππφ
ηελ αηγίδα ηεο Έλσζεο Πεξηθεξεηψλ Διιάδνο , ηελ
Παξαζθεπή 10 Ννεκβξίνπ θαη ψξα 9.00 ζην μελνδνρείν Porto
Palace ζηε Θεζζαινλίθε. Πιεξνθνξίεο : Σει. 2130187300,
email: e-pollimenakou@c-gaia.gr θαη ζην tz@seve.gr .

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΑΗΓΤΠΣΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Κάηξν, απέζηεηιε Οδεγφ Δπηρεηξείλ
γηα ηελ Αίγππην 2017.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηελ Αίγππην (www.agora.mfa.gr/eg50), email: ecocomcairo@mfa.gr, tel: (+202) 27952036 - 27948482, fax: (+202)
27940684, ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr.
Β8 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Ζκεξίδα κε ζέκα : «Ζ εμωζηξέθεηα ηωλ ειιεληθώλ
επηρεηξήζεωλ ηξνθίκωλ»
Ζ Alpha Plan Consultants ζαο θαιεί ζε εκεξίδα, ηελ Πέκπηε
09 Ννεκβξίνπ 2017, ζην ζπλεδξηαθφ θέληξν Ν. Γεξκαλφο
(HELEXPO) απφ ηηο 17:00 – 20:00, πνπ ζα γίλεη κε ηελ
ππνζηήξημε ηνπ ΤΔΠ, ηεο HELEXPO, ηνπ Διιελν-Ηηαιηθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Θεζ/λίθεο, ηνπ Διιελν-Γαιιηθνχ Δκπνξηθνχ θαη
Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ θαη ηνπ Διιελν-Πνισληθνχ
χλδεζκνπ κε ζέκα: «Ζ εμσζηξέθεηα ησλ ειιεληθψλ
επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ». Γήισζε ζπκκεηνρήο
ζην
ζχλδεζκνhttps://www.aplan.gr/el/?option=com_chronoforms5&
chronoform=hmer_trofima
Δπηρνξεγνύκελν Πξόγξακκα «Δλίζρπζε Πηπρηνύρωλ ηεο
Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο» Β΄ Κύθινο

Ζ Β8 Γηεχζπλζε απέζηεηιε ην κεληαίν ελεκεξσηηθφ δειηίν
επηρεηξεκαηηθήο πιεξνθφξεζεο «Γλνπο Πξάηηε» γηα ηνλ
Οθηψβξην 2017.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηθνηλσλνχλ κε : ηει: 210 3682766, θαμ: 210 3682771, email: b08@mfa.gr , ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr.
ΒΔΛΓΗΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηηο Βξπμέιιεο, απέζηεηιε
«Δπηρεηξεκαηηθφ Οδεγφ – Βέιγην 2017». Ο Δπηρεηξεκαηηθφο
Οδεγφο έρεη επίζεο αλαξηεζεί θαη ζηελ ηζηνζειίδα:
www.agora.mfa.gr/infofiles/Doing&20Business%20in%20belgiu
m%202017%20be.pdf
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηηο Βξπμέιιεο (www.agora.mfa.gr/be58) ,ηει. 00 32 2 545 55
06-7, Email: ecocom-brussels@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ΒΔΘ www.veth.gov.gr.

ε

Ξεθηλάεη ζηηο 8 Ννεκβξίνπ 2017 ε 3 πεξίνδνο ππνβνιήο
πξνηάζεσλ
γηα ην Πξφγξακκα «Δλίζρπζε ηεο
Απηναπαζρφιεζεο
Πηπρηνχρσλ
ηεο
Σξηηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο Β΄ Κχθινο». Σν πξφγξακκα ζηνρεχεη ζηελ
ππνζηήξημε πηπρηνχρσλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αλέξγσλ,
κηζζσηψλ θαη απηναπαζρνινχκελσλ, γηα
ηελ
έλαξμε/ππνζηήξημε
ηεο
άζθεζεο
επαγγεικαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ζπλαθνχο κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο ζε απηνηειή
επαγγεικαηηθφ ρψξν. Δπηδίσμε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε
ελίζρπζε ηεο απηναπαζρφιεζεο ησλ πηπρηνχρσλ θαη ε
δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.Σν πνζνζηφ επηρνξήγεζεο
είλαη 100% γηα επελδπηηθά έξγα χςνπο απφ 5.000 ΔΤΡΧ έσο
θαη 25.000 ΔΤΡΧ, ελψ ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο
δξάζεο αλέξρεηαη ζε 80 εθ επξψ. Ζ ππνβνιή ησλ
αηηήζεσλ ιήγεη ζηηο 13.12.2017 θαη γίλεηαη κφλν ειεθηξνληθά
κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο www.ependyseis.gr . Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο : Σει. 8011136300, email:
infoepan@mou.gr
,
site:
www.efepae.gr
,
www.antagonistikotita.gr

Γηνξγάλωζε εκεξίδαο από ην Δπηκειεηήξην Υαιθηδηθήο
γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ERASMUS+ πνπ ζπκκεηέρεη
To Δπηκειεηήξην Υαιθηδηθήο, πνπ ζπκκεηέρεη σο εηαίξνο ζην
επξσπατθφ πξφγξακκα

Erasmus + ζηελ Γξάζε ΚΑ2 _

πλεξγαζία γηα ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ αληαιιαγή ησλ θαιψλ
πξαθηηθψλ κε ηίηιν : “TRAM-WBL Engaging SMEs for Quality
Transnational WBL experiences”, πξνζθαιεί ηηο επηρεηξήζεηο –
κέιε ηνπ, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο ζπνπδαζηέο ηεο
επαγγεικαηηθήο
παξνπζίαζε

εθπαίδεπζεο
ηεο

ειεθηξνληθήο

θαη

θαηάξηηζεο,
πιαηθφξκαο

ζηελ
πνπ

δεκηνπξγήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κέζσ ηεο
νπνίαο ζα γίλεηαη ε αλαδήηεζε γηα ηνπνζέηεζε ζε ζέζεηο

Ζ Δκπνξηθή πκθωλία κεηαμύ Δ.Δ. θαη Καλαδά (CETA) θαη
ηα νθέιε ηεο γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο

καζεηείαο ζην εμσηεξηθφ. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε
δηεπθφιπλζε

ησλ

ζπνπδαζηψλ

ηεο

επαγγεικαηηθήο

εθπαίδεπζεο ζηελ εχξεζε θαηάιιειεο γη’ απηνχο ζέζεο γηα
Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο ζε
ζπλεξγαζία κε ην χλδεζκν Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδνο
δηνξγαλψλνπλ ελεκεξσηηθή εθδήισζε κε ζέκα: «Ζ Δκπνξηθή
πκθσλία κεηαμχ Δ.Δ. θαη Καλαδά (CETA) θαη ηα νθέιε ηεο γηα
ηηο
κηθξνκεζαίεο
επηρεηξήζεηο».
Ζ
εθδήισζε
ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ ΔΒΔΘ
νο
(Σζηκηζθή 20, 2 φξνθνο) ηελ Σεηάξηε 15 Ννεκβξίνπ 2017 θαη
ψξα 18:00. Γιψζζα εθδήισζεο ειιεληθή- αγγιηθή κε
ηαπηφρξνλε δηεξκελεία. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ηει.
ΔΒΔ- 2310535533, ΔΒΔΘ - 2310370132

πξαθηηθή εμάζθεζε (καζεηεία) ζε επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα θαη
ην εμσηεξηθφ, αιιά θαη ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ λα
πξνζειθχζνπλ απνθνίηνπο απφ ηελ Διιάδα αιιά θαη ην
εμσηεξηθφ ζε πξνζθεξφκελεο απφ απηνχο ζέζεηο καζεηείαο
(international work based learning - WBL). Ζ παξνπζίαζε ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζην πλεδξηαθφ Κέληξν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ
Υαιθηδηθήο, ζηνλ Πνιχγπξν ηελ Σεηάξηε, 15 Ννεκβξίνπ 2017
θαη ψξα 18:00 κ.κ.

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα

Γηεζλείο Δθζέζεηο (ζπλέρεηα)

6 ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ «ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ &
LOGISTICS»
Πόιε : Αζήλα, Διιάδα
Ζκεξνκελία : 4 – 6 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : logistics
Πιεξνθνξίεο: Site: www.sce.gr , www.supply-chain.gr , ηει. 210
9010040

AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, POULTRY AND
DAIRY INDUSTRY FAIR
Πόιε: Άδαλα, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 08 -12 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: γεσξγία, ζεξκνθήπηα, ακπεινθαιιηέξγεηα,
νηλνπνηία, ηερλνινγίεο άξδεπζεο, ζπφξνη, θεπνπξηθή,
νηθνινγηθή γεσξγία, θηελνηξνθία, πηελνηξνθία θαη
κεραλήκαηα. Πιεξνθνξίεο: ηει. 2310254460, θαμ:
2310254448, e-mail: selanik@ekonomi.gov.tr,
site:http://www.tuyap.com.tr/webpages/adanaagriculture/in
dex.php?main=pageen&id=1

Ζ

Ζ

19 ΔΚΘΔΖ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΚΑΗ ΠΟΣΩΝ FOODEX RETALL 2017
Πόιε : Αζήλα, Διιάδα
Ζκεξνκελία : 06-08 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : ηξφθηκα, πνηά
Πιεξνθνξίεο:
Site:
http://foodex.verticom.gr
,
e-mail:
info@verticom.gr , ηει. 210 9245577
ERGO MARATHON EXPO 2017
Πόιε: Αζήλα, Διιάδα
Ζκεξνκελία: 9 – 11 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Νέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο γηα ηνλ αζιεηηζκφ, ην
fitness, ηελ πγεία θαη ηε δηαηξνθή
Πιεξνθνξίεο: ηει: 210 8250128 – 129, 210 2626267, fax: 210
8250130, e-mail: info@be-best.gr , site: www.be-best.gr
Ζ

33 ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ PHILOXENIA 2017
Πόιε : ΓΔΘ, Θεζζαινλίθε
Ζκεξνκελία : 10-12 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : ηνπξηζκφο,μελνδνρεηαθφο εμνπιηζκφο
Πιεξνθνξίεο: ηει: 2310291111, fax: 2310 284732, site:
www.helexpo.gr
HOTELIA ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
Πόιε : Θεζζαινλίθε
Ζκεξνκελία : 10-12 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : μελνδνρεηαθφο εμνπιηζκφο
Πιεξνθνξίεο: ηει: 2310291111, fax: 2310 284732, site:
www.helexpo.gr
SUPER MARKET MINIMARKET ΚΑΗ ΠΔΡΗΠΣΔΡΟ
Πόιε : Αζήλα, Διιάδα
Ζκεξνκελία : 20-22 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : αγνξά ιηαληθήο πψιεζεο ηξνθίκσλ θαη πξντφλησλ
επξείαο θαηαλάισζεο
Πιεξνθνξίεο: ηει: 2111801801, site: www.rota.gr
Ζ

2 ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΣΔΥΝΖ
Πόιε : Θεζζαινλίθε
Ζκεξνκελία : 23-26 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : ζχγρξνλε ηέρλε . Πιεξνθνξίεο: ηει: 2310291111,
fax: 2310 284732, site: www.helexpo.gr

POLYURETHANE INDUSTRY EXHIBITION
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 09 -11 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: ρεκηθά πνιπνπξεζάλεο, κεραλήκαηα θαη
εμνπιηζκφο πνιπνπξεζάλεο, εθαξκνγέο θαη θφιιεο
Πιεξνθνξίεο: : ηει: 2310254460 ,
email:selanik@ekonomi.gov.tr ,
site: http://www.putecheurasia.com/
EIMA INTERNATIONAL
Πόιε: Ρψκε, Ηηαιία
Ζκεξνκελία: 09 – 13 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: αγξνηηθά κεραλήκαηα θαη κεραλήκαηα
θεπνπξηθήο . Πιεξνθνξίεο: www.eima.it,
www.agora.mfa.gr/it75
NATURALSTONE TURKEY
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 09 -12 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: πξντφληα απφ θπζηθή πέηξα
Πιεξνθνξίεο:
https://expobase.com/events/expo/turkey/istanbul/naturalstone-turkey
CHEM SHOW EURASIA
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 10 -12 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: ρεκηθά πξντφληα
Πιεξνθνξίεο: http://www.chemshoweurasia.com/
ER-CON
Πόιε: Ηξάθ
Ζκεξνκελία: 13 – 16 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: θαηαζθεπή, ειεθηξηζκφο & ελέξγεηα
Πιεξνθνξίεο: e-mail: info@expoerbil.com site:
www.expoerbil.com , ηει: 0212 272 61 20 .
ε

Γηεζλείο Δθζέζεηο
THE BIG 5 CONSTRUCT INDONESIA
Πόιε: Σδαθάξηα, Ηλδνλεζία
Ζκεξνκελία: 8 – 10 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Καηαζθεπέο
Πιεξνθνξίεο: www.thebig5constructindonesia.com

8 CASPIAN ECOLOGY INTERNATIONAL
ENVIRONMENTAL EXHIBITION
Πόιε: Μπαθνχ, Αδεξκπατηδάλ
Ζκεξνκελία: 14 -16 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: νηθνινγία θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
ζηελ πεξηνρή ηεο Καζπίαο θαη ηνπ Καπθάζνπ
Πιεξνθνξίεο: e-mail: ecology@ceo.az ,ecocombaku@mfa.gr site: www.cte.az , ηει: +994 124048975

MASTERS OF LXRY
Πόιε: Άκζηεξληακ, Οιιαλδία
Ζκεξνκελία: 8 – 12 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Πνιπηειή πξντφληα
Πιεξνθνξίεο: site: http://lxry.nl/contact/ ,e-mail: info@lxry.nl ,
ηει: 0031 (0) 20-85 11 450

COSMOPROF HONG KONG
Πόιε: Υνλγθ Κνλγθ, Κίλα
Ζκεξνκελία: 14 – 17 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Καιιπληηθά θαη πξντφληα νκνξθηάο
Πιεξνθνξίεο: site: www.cosmoprof-asia.com

INTERNATIONAL TURKEYBUILD FAIR
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 08 -12 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Καηαζθεπή θηηξίσλ, δνκηθά πιηθά, έπηπια &
δηαθφζκεζε. Πιεξνθνξίεο: site: http://mardinfuarlari.com/

AGRITECHNICA 2017
Πόιε: Αλλφβεξν, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 14 – 18 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: γεσξγηθά κεραλήκαηα, πξάζηλν κέιινλ,
έμππλε ηερλνινγία . Πιεξνθνξίεο: site:
https://www.agritechnica.com/en/

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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07/11/2017 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖΛ. 22813 62723
08/11/2017 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ (ΔΠΗΝΧΣΗΧΝ ΠΤΡΟΒΔΣΖΡΧΝ)
ΣΖΛ. 22813 62723
09/11/2017 ΑΝΟΗΚΣΟ ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΓΤΟ ΦΟΡΖΣΧΝ ΑΚΣΗΝΟΓΡΑΦΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛ. 213 2076214
10/11/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ ΣΖΛ. 213
2076214
10/11/2017 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ
ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΣΟ Γ.Ν.Κ. ΣΖΛ. 2741 361 503
13/11/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΑΝΑΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΑΡΑΥΧΡΖΜΔΝΧΝ ΥΧΡΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΠΑΤΛΟΤ
ΜΔΛΑ ΚΑΗ ΥΧΡΟΤ Δ ΚΣΗΡΗΑΚΖ ΓΟΜΖ ΣΟΤ Φ.Ν.Θ. ΓΗΑ ΣΖ ΤΔΓΑΖ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ-ΣΜΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛ. 2313 320584
14/11/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ
ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ΣΖΛ. 2413 504379
20/11/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΡΖΖ ΣΖΛ. 2313 307195
22/11/2017 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΤΗΜΧΝ
ΣΖΛ. 25313 51551
23/11/2017 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΣΖΛ. 26953 60606
23/11/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ ΔΝΓΟΚΟΠΗΚΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖΛ. 2313 307195
24/11/2017 ΑΝΟΗΥΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΔΗΚΟΝΟΘΔΣΖ ΣΖΛ. 210 8705015
27/11/2017 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΟΡΖΣΧΝ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΖΛ. 210 8705010
28/11/2017 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
ΣΖΛ. 2313 318445
30/11/2017
ΑΝΟΗΚΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΑΝΑΛΧΗΜΟΤ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΣΖΛ. 213 2054468
30/11/2017 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΘΔΡΜΑΝΖ ΣΖΛ. 2313 320533
04/12/2017 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΣΖΛ. 210 3483161
07/12/2017 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΑΗΘΟΤΧΝ ΛΤΟΜΔΝΖ ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ 7ΟΤ ΚΑΗ 14ΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΧΝ Γ.Δ. ΝΔΑΠΟΛΖ
ΣΖΛ. 2310 679172
11/12/2017
ΑΝΟΗΚΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ ΚΑΘΔΣΖΡΧΝ ΣΖΛ. 2313 308154

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ

Γ.Ν.Ν.Π. ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ Γ.Ν.Γ.Α. ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
Γ.Ν.Ν.Π. ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ Γ.Ν.Γ.Α. ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
Γ.Ν.ΚΟΡΗΝΘΟΤ

ΓΗΟΗΚΖΖ 3Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Γ.Ν. ΛΑΡΗΑ
Γ.Ν.ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ''Γ.
ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ''
Γ.Ν. ΚΟΜΟΣΖΝΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΟ
Γ.Ν.ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ''Γ.
ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ''
ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ
ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ
ΓΗΟΗΚΖΖ 3Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΑΓΤ/ΓΠΜ
ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ - ΤΚΔΧΝ

Γ.Ν.ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ''Γ.
ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ''

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.

