Έηνο 14ν

Αύγνπζηνο 2015

Σεύρνο 31

πκκεηνρή Β.Δ.Θ. ζηελ
80ε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο

Γηνξγάλσζε εκηλαξίσλ Τγηεηλήο
θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ από ην Β.Δ.Θ

Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο ζα ζπκκεηέρεη ζηελ
80ε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ
5 έσο 13 επηεκβξίνπ 2015, δηνξγαλψλνληαο νκαδηθή ζπκκεηνρή
γηα ηηο επηρεηξήζεηο - κέιε ηνπ.

Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, ζηελ
πξνζπάζεηά ηνπ λα ζηεξίμεη ηηο επηρεηξήζεηο – κέιε ηνπ κε
αληηθείκελν εξγαζηψλ ηελ παξαγσγή, επεμεξγαζία θαη
δηάζεζε ηξνθίκσλ θαη ζε φζνπο εκπιέθνληαη κε ηε
δηαρείξηζε ηξνθίκσλ κε νηνδήπνηε ηξφπν θαηά ην ζηάδην
ηεο δηαηξνθηθήο αιπζίδαο, δηνξγαλψλεη
εθπαηδεπηηθά
ζεκηλάξηα γηα ηηο «Βαζηθέο αξρέο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο
Σξνθίκσλ», ζχκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε
ΤΑ.14708/10.08.2007/ΦΔΚ.1616/Β/17.08.2007.

Οη επηρεηξήζεηο - κέιε ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ
Θεζζαινλίθεο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζα βξίζθνληαη ζην πεξίπηεξν
13 κε ηδηαίηεξν stand θαη ζα ηχρνπλ, φρη κφλνλ ηεο εμαηξεηηθήο
εθπησηηθήο ηηκήο, αιιά θαη ηεο επηδφηεζεο ηνπ 50% ελφο stand
12 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ [πνπ ζα δηαζέηεη ην βαζηθφ εμνπιηζκφ]
απφ ην Δπηκειεηήξην.
Πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο
Πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ
εηαηξηψλ πνπ ζα είλαη εθζέηεο ζην ΠΔΡΗΠΣΔΡΟ ηνπ Β.Δ.Θ., ζηελ
νπνία ζα ηεξεζεί απζηεξά ε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, είλαη:






ε επηρείξεζε λα είλαη κέινο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ
λα έρεη εμνθιεζεί ε ζπλδξνκή ηνπ έηνπο 2015
λα ζπκπιεξσζεί ε δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπ Β.Δ.Θ.
λα γίλεη θαηάζεζε ζε ινγαξηαζκφ ηεο ΓΔΘ - HELEXPO
Α.Δ. ηνπ ππφινηπνπ πνζνχ [πέξαλ ηεο επηδφηεζεο] πνπ
αληηζηνηρεί ζηε ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ
λα απνζηαιεί αληίγξαθν ηνπ θαηαζεηεξίνπ ηνπ πνζνχ
ζπκκεηνρήο ζην Β.Δ.Θ. [ ην νπνίν ζα απνηειεί
απνδεηθηηθφ πξνηεξαηφηεηαο ζπκκεηνρήο]

εκεηψλνπκε φηη ην ΒΔΘ ζα επηδνηήζεη ηηο πξψηεο πελήληα (50)
επηρεηξήζεηο - κέιε ηνπ πνπ ζα δειψζνπλ ζπκκεηνρή.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη
λα επηθνηλσλνχλ κε ην Γξαθείν Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ Β.Δ.Θ.,
ηειέθσλν επηθνηλσλίαο 2310 271708, email: public@veth.gov.gr
Γειψζεηο ζπκκεηνρήο ζα γίλνληαη
Παξαζθεπή 14 Απγνχζηνπ 2015.

δεθηέο

κέρξη

θαη

ηελ

ηφρνο ησλ ζεκηλαξίσλ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο
ζηελ παξαγσγή – ζπληήξεζε θαη δηάζεζε ηξνθίκσλ κε
αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ , ζχκθσλα
κε ηνλ Καλνληζκφ
852/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004
γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ.
Σα ζεκηλάξηα είλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 10 σξψλ ην θαζέλα
θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ αίζνπζα ζεκηλαξίσλ ηνπ
ΒΔΘ – Αξηζηνηέινπο 27, 4νο φξνθνο.
Σν θφζηνο ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε 50 επξψ ,
πνζφ ην νπνίν πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζπγρξφλσο κε ηελ
θαηάζεζε ηεο αίηεζεο ζην Οηθνλνκηθφ ηκήκα ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηα κέιε ηνπ
ΒΔΘ είλαη ε ηακεηαθή ηαθηνπνίεζή ηνπο , φζνλ αθνξά ηελ
θαηαβνιή ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο ηνπο. Ζ αίηεζε
ζπκκεηνρήο βξίζθεηαη αλαξηεκέλε θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Β.Δ.Θ www.veth.gov.gr.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζχλεζηε
ζην ηκήκα Βηνηερληθψλ Θεκάησλ ηνπ ΒΔΘ, αξκφδηνο
θ..Γ.Γειεράηζηνο, ζην ηειέθσλν : 2310-241383 θαη ζην
emai : sme-industry@veth.gov.gr.

πλέδξην κε ζέκα: «Διιάδα – Σνπξθία: Γύν ρώξεο – έλαο Σνπξηζηηθόο Πξννξηζκόο»

.

Ο Δπηκειεηεξηαθφο Όκηινο Αλάπηπμεο Διιεληθψλ Νεζηψλ (Δ.Ο.Α.Δ.Ν.) , δηνξγαλψλεη Διιελνηνπξθηθφ ζπλέδξην γηα ηνλ Σνπξηζκφ
κε νκηιεηέο απφ Διιάδα θαη Σνπξθία, κε ζθνπφ ηε ζπλεξγαζία ηνπξηζηηθψλ πξαθηνξείσλ θαη επηρεηξήζεσλ Διιάδαο -Σνπξθίαο, ζην
επίθεληξν ν ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο, φπνπ ζα δηεμαρζεί ζηελ Μπηηιήλε ζηηο 22 Απγνύζηνπ 2015.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει:2271041170, fax: 2271044722, email: eoaen@chi.forthenet.gr

Δθηόο «ΣΔΗΡΔΗΑ» Δπηηαγέο, πλαιιαγκαηηθέο θαη
Γξακκάηηα έσο 30/9

Αιιαγέο ζηνπο όξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο απαιιαγήο
από ηνλ ΦΠΑ

Δπηηαγέο, γξακκάηηα θαη ζπλαιιαγκαηηθέο κε εκεξνκελία
πιεξσκήο ιήμεο απφ ηηο 20 Ηνπιίνπ έσο ηηο 31 Απγνχζηνπ,
πνπ δελ εμνθινχληαη, δελ ζα κπνπλ ζηνλ «Σεηξεζία», εάλ
εμνθιεζνχλ κέρξη 30 επηεκβξίνπ, αλαθέξεη αλαθνίλσζε ηνπ
ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Απηφ πξνβιέπεηαη κεηαμχ άιισλ ζε
λέα Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΠΝΠ), ελψ ε παξάηαζε
δίλεηαη γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εμαηηίαο ησλ
πεξηνξηζκψλ, πνπ ηζρχνπλ ζηελ ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ δελ
κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ εγθαίξσο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο
ππνρξεψζεηο.

Απφθαζε, ε νπνία πξνβιέπεη αιιαγέο ζηνπο φξνπο, ηηο
πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία απαιιαγήο απφ ηνλ ΦΠΑ
γηα ηελ αγνξά ή ηελ εηζαγσγή αγαζψλ, πνπ πξννξίδνληαη γηα
εμαγσγή θαη ελδνθνηλνηηθή παξάδνζε, απηνχζηα ή
κεηαπνηεκέλα, θαζψο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζπλδένληαη
άκεζα κε ηηο πξάμεηο απηέο, εμέδσζε ε Γεληθή Γξακκαηέαο
Γεκνζίσλ Δζφδσλ, θα Καηεξίλα αββαΐδνπ, κε ζθνπφ ηε
δεκηνπξγία επλντθφηεξνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο
ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε
ρψξα καο. πγθεθξηκέλα, γηα λα ηχρνπλ απαιιαγήο ηα
ππνθείκελα ζηνλ θφξν πξφζσπα, πξέπεη λα ππνβάινπλ
ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ, φπσο αλαθέξεη ην ΑΠΔ-ΜΠΔ: α) Έληππε
αίηεζε, πνπ ζα πξσηνθνιιείηαη θαη ζα θαηαρσξείηαη ζε εηδηθφ
βηβιίν- κεηξψν, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ
ζεηξψλ «Δηδηθνχ Γηπινηχπνπ Γειηίνπ Απαιιαγήο (ΔΓΓΑ)»,
πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαζψο θαη ην δηαθξηηηθφ
ηνπο. Σν ΔΓΓΑ εθδίδεηαη ζε δχν αληίηππα, απφ ηνλ αγνξαζηή
ή ηνλ εηζαγσγέα ή ην ιήπηε ππεξεζηψλ, πξνο ηνλ
πξνκεζεπηή ηνπ ή ην ηεισλείν εηζαγσγήο, είηε ρεηξφγξαθα,
είηε κε κεραλνγξαθηθά κέζα θαη θέξεη αιιεινδηάδνρε
αξίζκεζε. β) πγθεληξσηηθή θαηάζηαζε εμαγσγψλ, νη νπνίεο
ζεσξνχληαη νξηζηηθνπνηεκέλεο θαη δελ έρνπλ αθπξσζεί θαηά
ην θξηλφκελν δηάζηεκα, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ζηνηρεία
φπσο ελδεηθηηθά, ν αξηζκφο θαηαρψξεζεο (MRN) ησλ
δηαζαθήζεσλ εμαγσγήο, ε ρψξα θαη ε αμία εμαγσγήο, ην
ζχλνιν αμίαο εμαγσγψλ θιπ. γ) πγθεληξσηηθή θαηάζηαζε
ελδνθνηλνηηθψλ παξαδφζεσλ, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη,
αλά θξάηνο κέινο θαη ΑΦΜ/ΦΠΑ, ε ζπλνιηθή θαζαξή αμία
ησλ παξαδφζεσλ. Ο πξντζηάκελνο ηεο ΓΟΤ, αθνχ ιάβεη
ππφςε ηνπ ηα παξαπάλσ θαηαηεζεηκέλα ζηνηρεία, θαη εθφζνλ
δηαπηζηψζεη φηη ην δηθαηνχρν πξφζσπν, θαηά ηε δηαρεηξηζηηθή
πεξίνδν ζηελ νπνία ππνβιήζεθε ε αίηεζε ή ζε θάπνηα απφ
ηηο ηξεηο πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο, δελ έρεη
ππνπέζεη ζε παξαβάζεηο θνξνδηαθπγήο, δελ έρεη θάλεη
ρξήζε ΔΓΓΑ ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε, ή ππέξβαζε ηνπ
ρνξεγεζέληνο νξίνπ, ή ππέξβαζε ηνπ δσδεθακήλνπ γηα ην
νπνίν ρνξεγήζεθε ην φξην, ζα εθδίδεη άκεζα απφθαζε γηα
ηελ έγθξηζε ηνπ νξίνπ απαιιαγήο, ε νπνία θαηαρσξείηαη ζε
εηδηθφ βηβιίν απνθάζεσλ. Ο ππνινγηζκφο ηνπ νξίνπ
απαιιαγήο πξνβιέπεηαη ιεπηνκεξψο ζηελ απφθαζε, ηφζν
γηα ηα παιηά, φζν θαη γηα ηα λέα ή κεηαζρεκαηηδφκελα
δηθαηνχρα πξφζσπα. ε πεξίπησζε κε πιήξσζεο κηαο εθ
ησλ παξαπάλσ πξνυπνζέζεσλ απαιιαγήο, ε έγθξηζε
αλαθαιείηαη κε θνηλνπνηεζείζα ζην δηθαηνχρν απφθαζε ηνπ
πξντζηακέλνπ ηεο ΓΟΤ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα ΔΓΓΑ πνπ ήδε
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο, εμαθνινπζνχλ λα
ηζρχνπλ έσο ηελ εμάληιεζε ηνπ νξίνπ απαιιαγήο ή
παξέιεπζεο ηνπ δσδεθακήλνπ γηα ην νπνίν ρνξεγήζεθε.

Ξεθίλεζαλ νη αηηήζεηο γηα ζύληαμε κε ζπκςεθηζκό ρξεώλ
ζηνλ Ο.Α.Ε.Ε.
Μέρξη 30 επηεκβξίνπ έρνπλ πξνζεζκία λα ππνβάινπλ αίηεζε
γηα ζχληαμε, νη νθεηιέηεο ηνπ O.A.E.E., ψζηε λα κπνξνχλ λα
ξπζκίζνπλ ρξέε κέρξη 50.000 επξψ, κέζσ ζπκςεθηζκνχ ησλ
νθεηιψλ κε πνζφ απφ ηε ζχληαμε πνπ ζα εθδνζεί. Δηδηθφηεξα,
πξνβιέπεηαη πσο, φζνη ππνβάινπλ αίηεζε ζπληαμηνδφηεζεο
κέρξη 30/9/2015, κπνξνχλ λα ζπκςεθίζνπλ ην ζχλνιν ή
κέξνο ηεο νθεηιήο ηνπο (θεθάιαην, πξφζζεηα ηέιε, ηφθνη,
επηβαξχλζεηο, νθεηιέο απφ αλαγλψξηζε ρξφλσλ αζθάιηζεο)
θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 50.000 επξψ κε ηηο αλαδξνκηθά
δηθαηνχκελεο

ζπληάμεηο

ηνπιάρηζηνλ

18

κελψλ.

Σπρφλ

επηπιένλ πνζφ νθεηιήο, πνπ ππεξβαίλεη δειαδή ηα 50.000
επξψ,

θαηαβάιιεηαη

εθάπαμ

εληφο

δηκήλνπ

απφ

ηε

γλσζηνπνίεζε ηεο νθεηιήο. Aλ ην πνζφ ηεο νθεηιήο δελ
θαιχπηεηαη απφ ηηο 18 αλαδξνκηθέο ζπληάμεηο, ην ππφινηπν
παξαθξαηείηαη ζε ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο - κέρξη θαη εμήληααπφ ηηο ζπληάμεηο.

ΟΑΔΔ: ηηο 100 Γόζεηο Παιαηέο Οθεηιέο άλσ ησλ 15.000
ΔΤΡΩ
Απηνδίθαηα ζηε ξχζκηζε ησλ 100 δφζεσλ εκπίπηνπλ νη
νθεηιέηεο ηνπ ΟΑΔΔ κε ρξέε άλσ ησλ 15.000 επξψ, πνπ είραλ
ππαρζεί ζηνλ πξνζσξηλφ δηαθαλνληζκφ ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ
Νφκνπ 3943 ηνπ 2011. Με εγθχθιηφ ηνπ ν δηνηθεηήο ηνπ ΟΑΔΔ
θ Πεηξφπνπινο δηεπθξηλίδεη φηη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΖΓΗΚΑ
πινπνηήζεθε
κεραλνγξαθηθά
ε
κεηάπησζε
ησλ
αζθαιηζκέλσλ, πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο
δηάηαμεο, ζην θαζεζηψο ηεο ξχζκηζεο ησλ 100 δφζεσλ
(Ν.4321/2015). Πξφθεηηαη γηα νθεηιέηεο πνπ θαηά ηελ
21.3.2015 (εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο δηάηαμεο) είραλ
ελεξγφ πξνζσξηλφ δηαθαλνληζκφ (Ν.3943/2011) θαη ην
ππφινηπν ηεο νθεηιήο ηνπο ππεξέβαηλε ηηο 15.000 επξψ.
Όπσο αλαθέξεηαη ξεηά ζηε δηάηαμε, ε κεηάπησζε ζηηο
πεξηπηψζεηο απηέο είλαη απηνδίθαηε.
Χο εθ ηνχηνπ δελ απαηηείηαη λέα αίηεζε θαη δελ γίλεηαη
επαλππνινγηζκφο ηεο νθεηιήο κε βάζε ηελ εκεξνκελία ηεο
λέαο αίηεζεο (φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο κεηαπηψζεηο ξπζκίζεσλ
Ν.4305/2014,Ν.4152/2013).

εκηλάξην κε Θέκα
Βαζηθά ζηνηρεία κάλαηδκελη: Νέεο Σάζεηο &
Πξόηππα Δξγαιεία
Ζ νκάδα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη δηα βίνπ κάζεζεο
Management Laboratories (ManLab) ππφ ηελ αηγίδα ηνπ
επηζηεκνληθνχ θνξέα ηνπ ΔΓΔΔΚ (Δπηζηεκνληθφ Γίθηπν
Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ Κξήηεο) ζαο πξνζθαιεί ζην
εκηλάξην πνπ δηνξγαλψλεη κε ζέκα βαζηθά ζηνηρεηά
κάλαηδκελη: λέεο ηάζεηο & πξφηππα εξγαιεία, πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί απφ 21 έσο 30 επηεκβξίνπ 2015 ν ρψξνο
δηεμαγσγήο ζα αλαθνηλσζεί κέζσ email κε ηελ εγγξαθή. Σν
θφζηνο ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζηα 120επξψ/άηνκν,
90επξψ/θνηηεηέο-άλεξγνη.Οη δειψζεηο ζπκκεηνρήο ζα
γίλνληαη ειεθηξνληθά http://goo.gl/forms/GPW8JWM5Ie απφ
Γεπηέξα 3/8 κέρξη θαη Πέκπηε 3/9 .
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:ηει.:
69784272856949733069,email:managementlaboratories@gmail com

Γηεζλέο πλέδξην
2015 World Technopolis Association (WTA) Daejeon
Business Meeting event
Ζ KOTRA-Athens θαη ην Δκπνξηθφ Σκήκα ηεο Πξεζβείαο ηεο
Κνξέαο ζηελ Διιάδα καο ελεκεξψλεη γηα ην Γηεζλέο πλέδξην
2015 World Technopolis Association (WTA) Daejeon
Business Meeting event, πνπ ζα γίλεη ζην Daejeon ζηελ
Κνξέα , ζηηο 24 επηεκβξίνπ 2015.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο : ηει: (+030) 2106543623-4, fax:
(+030) 2106543508 e-mail : kotraath@gmail.com

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα

Εήηεζε ζπλεξγαζίαο από ην Ηξάθ
Σν Ηξαθηλν-Αζηαηηθφ Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ
Δπηκειεηήξην απεπζχλεηαη ζε ειιεληθέο θαη μέλεο
επηρεηξήζεηο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν
αλνηθνδφκεζεο ηνπ Ηξάθ ζηα πιαίζηα ηνπ “Progect re-build
Iraq”.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη γηα φζνπο επηζπκνχλ λα
ζπκκεηάζρνπλ ζε απηφ ην έξγν ηει:+964 750 211 9067 ext
102, +44 70 319 93294, Fax:+964 780 380 0101, +44 70
240 10405, email:contractbids@iacci.comxa.com
Πξνζθνξά ζπλεξγαζίαο από επηρεηξήζεηο ζηελ
Σνπξθία

ε

13 Δκπνξνβηνηερληθή θαη Γεσξγηθή Έθζεζε Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο
Πόιε : Δθζεζηαθφ Κέληξν Κνίισλ Κνδάλεο, Κνδάλε
Ζκεξνκελία:16 – 21 επηεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: Γεληθή Έθζεζε
Πιεξνθνξίεο :ηει. 2461045980
THESSALONIKI TUNINGSHOW
Πόιε :ΓΔΘ- HELEXPO, Θεζζαινλίθε
Ζκεξνκελία:25 – 27 επηεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: αληαιιαθηηθά επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ, αμεζνπάξ,
ιηπαληηθά, εμνπιηζκνί ήρνπ θαη εηθφλαο γηα ην απηνθίλεην,
ειαζηηθά – δάληεο, βειηησηέο θαη βειηησηηθά πξντφληα
Πιεξνθνξίεο :ηει. 2310 330500, site:
www.thessalonikituningshow.gr

Δθζέζεηο ζηνλ Δμσηεξηθό
SPOGAGAFA
Υώξα: Κνισλία, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 30 Απγνχζηνπ-1 επηεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: είδε θήπνπ
Πιεξνθνξίεο: ηει:+49 221 821-2296, fax: ,
email:k.schoen@koelnmesse.de,site:http://www.spogagafa.com/
spogagafa/index-2.php
MUNICH FABRICSTART
Υώξα: Μφλαρν, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 1-3 επηεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: πθάζκαηα
Πιεξνθνξίεο: ηει:+49 (0) 89 45 22 47-0, fax:+49(0)89 45 22
47-22, email: info@munichfabricstart.com ,
site:http://www.munichfabricstart.com/
ASIA FRUIT LOGISTICA
Πόιε : Υφλγθ Κφλγθ, Κίλα
Ζκεξνκελία: 2 - 4 επηεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: ηξφθηκα , πνηά
Πιεξνθνξίεο: site: www.asianfruitlogistica.com
RIGA FOOD 2015
Πόιε : Ρίγα, Λεηνλία
Ζκεξνκελία: 2 - 5 επηεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: ηξφθηκα, πνηά, επεμεξγαζία ηξνθίκσλ, ηερλνινγίεο,
ζπζθεπαζίεο, catering, μελνδνρείν, νηθηαθφο εμνπιηζκφο θαη
εμνπιηζκφο θαηαζηεκάησλ
Πιεξνθνξίεο: ηει. +371 67065011, e-mail:
inese.libere@bt1.lv
ISTANBUL WATER EXPO
Πόιε : Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 3 - 5 επηεκβξίνπ 2015
Δθζέκαηα: λεξφ, ηερλνινγίεο λεξνχ
Πιεξνθνξίεο: site: www.istanbulwaterexpo.com , email:
info@istanbulwaterexpo.com

Σν Διιελν-Σνπξθηθφ Δπηκειεηήξην Βνξείνπ Διιάδνο καο
ελεκεξψλεη γηα ηηο παξαθάησ πξνζθνξέο ζπλεξγαζίαο
απφ εηαηξείεο ζηελ Σνπξθία:
Ζ KOMET KOZMETIK SAN. VETIC. LTD. STI., επηζπκεί
λα
εμάγεη
θαιιπληηθά
πξντφληα.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει +902163139015, θαμ:
+902163133820, site: www.kometkozmetik.com.tr
,email: info@kometkozmetik.com.tr
Ζ Noya Bar. Sist. İnş. Mak. Dem. Çlk. Tek. ve Dek. Ayd.
San. Tic. Ltd. Şti., επηζπκεί λα εμάγεη Μεηαιιεχκαηα,
Καηαζθεπαζκέλα πξντφληα θαη πιηθά, Μεραλήκαηα,
εμνπιηζκφ, ζπζθεχεο, φξγαλα θαη ζπλαθή πξντφληα,
κεραλνθίλεηα νρήκαηα ξπκνπιθνχκελα θαη κέξε νρεκάησλ
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει 02323752565, θαμ:
3752563,
site:
noya@noyacelik.com.tr ,email:

www.noyacelik.com.tr
Ζ ATAKLAR GIDA VE MADENCILIK SAN. VE
TIC.LTD.STI., επηζπκεί λα εμάγεη Μεηαιιεχκαηα, νξπθηά
θαη
άιια
ζπλαθή
πξντφληα.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει 03662152896, θαμ:
2150121, email: ataklar37@mynet.com

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα

ΟΤΚΡΑΝΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηελ Οδεζζφ απέζηεηιε Δηήζηα
Έθζεζε γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Οπθξαλίαο θαη ηηο Διιελννπθξαληθέο νηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο ζρέζεηο γηα ην έηνο
2014.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζηελ Οδεζζφ (www.agora.mfa.gr/ua99 ),
email:ecocom-odessa@mfa.gr, , ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr
ΚΤΠΡΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Λεπθσζία, απέζηεηιε
επηρεηξεκαηηθφ νδεγφ γηα ηελ Κχπξν.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζηε Λεπθσζία (, www.agora.mfa.gr/cy93),email:
ecocom-nikosia@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr.

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα
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20/08/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΓΡΑΝΧΝ
ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΗΜΔΝΣΟΤ ΣΖΛ. 2313317532
21/08/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΑΦΑΛΣΟΜΗΓΜΑΣΟ ΣΖΛ. 2313317532
24/08/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΔΘΝΖ ΑΝΟΗΥΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖ ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΣΗΜΖ ΑΝΑ
ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟ ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ
ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ ΣΖΛ.213 2005152
25/08/2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΑΡΣΗΝΧΝ ΑΚΟΤΛΧΝ-ΠΔΡΤΣΗΛΗΓΜΑΣΧΝ
ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ ΣΖΛ.2310381080
31/08/2015 ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΔΛΔΣΧΝ ΜΔ ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΗ ΣΟΥΟΤ "ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΔΘΝΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ
ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΝΧΜΑΣΧΖ
ΣΟΤ ΑΞΟΝΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 1,2,3-ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΡΑΞΖ-MIS
296175 - ΔΠ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ» ΣΖΛ.
2109220238
31/08/2015 ΑΝΟΗΚΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΠΔΓΚΑΣΑΣΑΖ - ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
ΣΧΝ ΜΖΥΑΝΟΤΡΓΔΗΧΝ ΚΑΗ ΣΟΤ ΥΡΧΣΖΡΗΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ
ΒΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ (ΚΔΑ) ΣΖΝ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΒΑΖ ΔΛΔΤΗΝΑ ΣΖΛ.
2108705013
31/08/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ
ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: "ΜΗΘΧΖ (3) ΛΔΧΦΟΡΔΗΧΝ
ΣΧΝ 50 ΘΔΔΧΝ ΜΔ (6) ΤΝΟΓΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΧΝ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΟΜΔΝΧΝ ΣΖ ΠΡΟΣΤΠΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ (ΠΒΜ)
ΛΑΚΚΗΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΑ ΣΟ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ
01/09/2015 ΑΝΟΗΚΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ
ΔΡΓΟΛΑΒΟΤ "ΠΛΤΖ ΑΚΑΘΑΡΣΟΤ ΗΜΑΣΗΜΟΤ" ΣΖΛ. 2108705015
01/09/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΣΖ
ΤΝΑΦΖ ΤΝΦΧΝΗΑ ΠΛΑΗΗΟ 3ΔΣΟΤ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΟΤ ΚΔΠΗΥ/ΓΔ ΣΖΛ.
2103483215
02/09/2015 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
"ΑΔΡΟΦΤΚΣΟΤ ΦΤΚΣΗΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ" ΣΖΛ.2108916264
03/09/2015 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΔ ΑΡΖ ΒΛΑΒΧΝ
ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΧΝ ΣΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
ΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ-ΣΖΛΔΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ
ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΚΑ-ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΑΣΗΑΚOY
ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΟΤ ΑΘΖΝΧΝ ΣΖΛ.2105297261
04/09/2015 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΧΝ
ΚΑΤΗΜΧΝ ΣΖΛ.2713 601709
04/09/2015 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΔΘΝΖ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ ΣΖΛ.
2313313172
06/09/2015 ΑΝΟΗΚΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΜΔ ΚΟΠΟ ΣΖΝ
ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΠΑΡΟΥΟΤ ΤΠΖΡΔΗΧΝ « ΑΝΔΦΟΓΗΑΜΟΤ (CATERING) ΣΧΝ
ΑΦΧΝ VIP» ΣΖΛ 2108705015

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ

424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΧΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΧΝ

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ
ΑΦΑΛΗΖ & ΠΡΟΝΟΗΑ

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ ΘΖΔΑ

ΤΠ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ
ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ &
ΝΑΤΣΗΛΗΑ
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ
ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΓΔΝΗΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΓΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΣΡΗΠΟΛΖ "Ζ
ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ"
ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ - ΤΚΔΧΝ

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ

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

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

