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ύκθσλν ζπλεξγαζίαο
ΒΔΘ-Οηθνλνκηθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διβεηίαο –Διιάδαο
Σηο δπλάκεηο ηνπο απνθάζηζαλ λα ελώζνπλ ην Βηνηερληθό
Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο θαη ην Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην
Διβεηίαο –Διιάδαο πξνρσξώληαο ζηελ ππνγξαθή πκθώλνπ
Φηιίαο θαη πλεξγαζίαο. Σν ύκθσλν ππνγξάθεθε ζηε Επξίρε
από ηνλ πξόεδξν ηνπ ΒΔΘ, Παλαγηώηε Παπαδόπνπιν θαη ηνλ
πξόεδξν ηνπ Οηθνλνκηθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διβεηίαο –Διιάδαο,
Νηθόιαν Αγγειηδάθε.
ην πιαίζην ησλ θαηαζηαηηθώλ ησλ
ζθνπώλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ηα δύν επηκειεηήξηα ζα
δξνκνινγήζνπλ ζεηξά δξάζεσλ ζηελ ειιεληθή θαη ειβεηηθή αγνξά
κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε ειιεληθώλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ. Οη
δξάζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ κεηαμύ άιισλ θαη ηα αθόινπζα:
-Αλάπηπμε ησλ ακνηβαίσλ νηθνλνκηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ ζρέζεσλ
κεηαμύ Διιάδαο θαη Διβεηίαο. πλεξγαζία θαη αληαιιαγή ηδεώλ ζε
δεηήκαηα θνηλσληθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ πεξηερνκέλνπ αιιειέλδεηα
κε ηνπο ζηόρνπο ησλ δύν επηκειεηεξίσλ.
-Παξνρή πιεξνθνξηώλ, ζπκβνπιώλ, γλσκνδνηήζεσλ, κειεηώλ θαη
εθζέζεσλ γηα ηελ ειβεηηθή θαη ηελ ειιεληθή αγνξά θαη ησλ νηθνλνκηώλ
ηνπο. Σν νηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην Διβεηίαο -Διιάδαο ζην πιαίζην ηεο
θηιίαο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ δύν επηκειεηεξίσλ ζα πξνζθέξεη
έθπησζε ηεο ηάμεσο ησλ 500 επξώ ζηα κέιε ηνπ ΒΔΘ, ζηελ
πεξίπησζε πνπ επηζπκνύλ λα εγγξαθνύλ θαη ζην κεηξών κειώλ ηνπ
πξώηνπ πξνθεηκέλνπ λα ηύρνπλ ζηαζεξήο, εμεηδηθεπκέλεο ζηήξημεο
θαη ζπλδξνκήο.
-Παξνρή ζηνηρείσλ γηα ηε δηάζεζε ή ηελ πξνκήζεηα πξντόλησλ θαη
ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδύζεσλ ζηηο δύν ρώξεο.
- Γηακεζνιάβεζε γηα ηε ζύλαςε ζρέζεσλ κεηαμύ πξνζώπσλ,
επηρεηξήζεσλ θαη ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθώλ θύθισλ ησλ δύν
ρσξώλ, κε ζθνπό ηελ αλάπηπμε θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο.
-Γηνξγάλσζε θιαδηθώλ θαη κεηθηώλ επηρεηξεκαηηθώλ απνζηνιώλ ζηε
Διβεηία θαη ηελ Διιάδα.
- Γηνξγάλσζε εθζέζεσλ θαη ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο ζηελ Διβεηία θαη
ηελ Διιάδα.
- Γηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ θαη ελεκεξσηηθώλ εθδειώζεσλ ζηελ
Διβεηία θαη ηελ Διιάδα.
- Γηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, ζπκπνζίσλ, ζπλαληήζεσλ, αληαιιαγώλ
θαη θάζε άιιεο λόκηκεο δξαζηεξηόηεηαο ζε Διβεηία θαη Διιάδα, πνπ
αληαπνθξίλεηαη, εμππεξεηεί θαη ελαξκνλίδεηαη κε ηνπο ζθνπνύο ησλ
Δπηκειεηεξίσλ.
-Γηακεζνιάβεζε ζε πεξίπησζε δηελέμεσλ κεηαμύ πξνζώπσλ
ζπκκεηερόλησλ ζηηο ειιελν-ειβεηηθέο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο.
Δπηπξόζζεηα ην Βηνηερληθό Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο θαη ην
Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην Διβεηίαο – Διιάδνο ζπκθώλεζαλ πσο
γηα ηελ επηηπρία όισλ ησλ αλσηέξσ δξαζηεξηνηήησλ απαηηείηαη
ζπληνληζκόο θαη ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ θνξέσλ θαη
δεζκεύνληαη λα ηνλ παξέρνπλ κε θάζε κέζν πνπ δηαζέηνπλ.
ην πιαίζην απηό ην Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην Διβεηίαο –
Διιάδνο ζα ελεκεξώλεη εγθαίξσο ην Βηνηερληθό Δπηκειεηήξην
Θεζζαινλίθεο γηα ην ζρεδηαζκό νπνηαζδήπνηε από ηηο
παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηεο ηνπ έηζη ώζηε λα δίδεηαη ε
επθαηξία ζην ΒΔΘ λα ελεκεξώλεη επίζεο έγθαηξα ηα κέιε
ηνπ ζρεηηθά ώζηε απηά λα κπνξνύλ λα ηηο αμηνπνηνύλ, αιιά
θαη
γηα
λα
απνθεύγνληαη
ρξνληθέο
θαη
νκνεηδείο
αιιεινεπηθαιύςεηο. Σν ΒΔΘ θαη ην Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην
Διβεηίαο – Διιάδνο (Επξίρε) ζα εξγάδνληαη από θνηλνύ γηα ηελ
νξγάλσζε ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε Θεζζαινλίθε θαη Βόξεηα
Διιάδα γηα ηελ θαιύηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε εμππεξέηεζε
ησλ επηρεηξήζεσλ-κειώλ ηνπ Βηνηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ
Θεζζαινλίθεο αιιά θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλόηεηαο ζηελ
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επξύηεξε πεξηνρή.Δπίζεο ζα παξέρεη θάζε πιεξνθνξία
θαη ελεκέξσζε γηα ηνλ ηνκέα επζύλεο ηνπ, θαζώο θαη ησλ
απνηειεζκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο θνηλέο ελέξγεηεο.
Σν Βηνηερληθό Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο ζα αμηνινγεί
θάζε ηέηνηα δξαζηεξηόηεηα ώζηε λα κπνξεί λα απνθαζίδεη
θαη πεξί ηεο εηδηθόηεξεο δηθήο ηνπ ζεζκηθήο ζπκκεηνρήο ζε
απηήλ. Γηα ηελ θαιύηεξε νξγάλσζε όισλ ησλ αλσηέξσ
θνηλώλ δξαζηεξηνηήησλ ην Βηνηερληθό Δπηκειεηήξην
Θεζζαινλίθεο θαη ην Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην Διβεηίαο –
Διιάδνο ζα νξίδνπλ θαηά πεξίπησζε ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπο.

Απόθηεζε Φεθηαθήο Τπνγξαθήο από ην ΒΔΘ
Σν Βηνηερληθό Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο πξνζθέξεη ζηηο
επηρεηξήζεηο - κέιε ηνπ ηε ιύζε ηεο απνκαθξπζκέλεο
ςεθηαθήο ππνγξαθήο πνπ επηηξέπεη ηελ επηθύξσζε ησλ
εγγξάθσλ
από
νπνηνλδήπνηε,
νπνπδήπνηε
θαη
νπνηεδήπνηε θαη ε νπνία ζπλεξγάδεηαη άςνγα κε όιεο ηηο
δεκνθηιείο κνξθέο εγγξάθσλ θαη επηρεηξεκαηηθώλ
εθαξκνγώλ. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο
είλαη ηα εμήο:

Ο θάηνρνο κπνξεί λα ππνγξάςεη ειεθηξνληθά έλα
ςεθηαθό έγγξαθν από θάζε ηύπνπ ζπζθεπή
(desktop, laptop, tablet, smartphone) αξθεί λα είλαη
ζπλδεδεκέλνο ζην δηαδίθηπν

ν θάηνρνο δελ ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη
θάπνην usb stick, θαζώο ην ζύζηεκα απνζηέιιεη
απηόκαηα ζην θηλεηό ηνπ ηειέθσλν ηνλ απαξαίηεην
θσδηθό.

Φζελόηεξν θόζηνο απόθηεζεο θαηά 30%
ζπγθξηηηθά κε ηελ θιαζηθή ςεθηαθή ππνγξαθή

Δπθνιία απόθηεζεο κε επίζθεςε ζην Δπηκειεηήξην

Βήκαηα:
Πξώην βήκα – Ζιεθηξνληθέο Τπνβνιέο Αηηήζεσλ
Α) ειεθηξνληθή ππνβνιή αίηεζεο ζην site ηεο Κεληξηθήο
Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ – Τπεξεζία Αξρήο Δγγξαθήο
ΤΠ.Α.Δ.
Β) ειεθηξνληθή ππνβνιή αίηεζεο ζηε δηαδηθηπαθή πύιε
"ΔΡΜΖ
Γεύηεξν βήκα - έιεγρνο ηακεηαθήο ελεκεξόηεηαο
Σξίην βήκα - ειεθηξνληθή πιεξσκή ηνπ θόζηνπο
απόθηεζεο Φεθηαθήο Τπνγξαθήο.
Σέηαξην βήκα - ηαπηνπνίεζε & ελεξγνπνίεζε
Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο Φεθηαθήο Τπνγξαθήο γίλεηαη ζην
Δπηκειεηήξην κε ηελ βνήζεηα ηνπ αξκόδηνπ ππαιιήινπ από
εηδηθή ζέζε εξγαζίαο. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο Σκήκα
Βηνηερληθώλ
Θεκάησλ
ΒΔΘ,
ηει.2310241383.
Ηκεξίδα 100 ρξόληα από ηε γέλλεζε ηνπ Ilya
Prigogine,90 ρξόληα από ηελ ίδξπζε ηεο ρνιήο Θεηηθώλ
Δπηζηεκώλ ηνπ Α.Π.Θ.
ηηο 25 Ηαλνπαξίνπ 2017 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην
πλεδξηαθό Κέληξν ΚΔΓΔΑ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ
εο
Θεζζαινλίθεο, νδόο 3 επηεκβξίνπ - Παλεπηζηεκηνύπνιε
εκεξίδα κε ζέκα 100 ρξόληα από ηε γέλλεζε ηνπ Ilya
Prigogine, 90 ρξόληα από ηελ ίδξπζε ηεο ρνιήο Θεηηθώλ
Δπηζηεκώλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο.

Απαιιαγή από ην ΦΠΑ εηδώλ πξνο εμαγσγή
ύκθσλα κε ηελ ΠΟΛ.1203/28.12.2016 νξίδνληαη ηα εμήο: "Γηα
ηελ απαιιαγή από ην θόξν πξνζηηζεκέλεο αμίαο ησλ
παξαδόζεσλ αγαζώλ πνπ ελεξγνύληαη από ππνθείκελν ζην ΦΠΑ
πσιεηή-εμαγσγέα ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο ζε αγνξαζηή
εγθαηεζηεκέλν εθηόο Δ.Δ. απαηηείηαη: α) Τπνβνιή ηεισλεηαθνύ
παξαζηαηηθνύ εμαγσγήο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ελσζηαθήο
ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο. Δπί ηνπ νηθείνπ ηεισλεηαθνύ
παξαζηαηηθνύ εμαγσγήο δειώλεηαη ν ΑΦΜ ηνπ ππνθείκελνπ ζην
θόξν πσιεηή-εμαγσγέα. β) Σηκνιόγην πώιεζεο πνπ εθδίδεηαη
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4308/2014 «Διιεληθά Λνγηζηηθά
Πξόηππα» κε ηελ έλδεημε «ΑΠΑΛΛΑΓΖ ΑΠΟ ΦΠΑ - ΑΡΘΡΟ 24
λ. 2859/2000 «ΚΧΓΗΚΑ ΦΠΑ» θαη δειώλεηαη επί ηνπ νηθείνπ
ηεισλεηαθνύ παξαζηαηηθνύ εμαγσγήο. Δηδηθά γηα ηηο ιηαληθέο
πσιήζεηο αγαζώλ πνπ ελεξγνύληαη από ππνθείκελν ζην ΦΠΑ
πσιεηή-εμαγσγέα εγθαηεζηεκέλν ζηελ Διιάδα ζε αγνξαζηήηδηώηε εγθαηεζηεκέλν εθηόο Δ.Δ δύλαηαη λα εθδίδεηαη, θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηνπ αλσηέξσ λόκνπ, ζηνηρείν ιηαληθήο πώιεζεο
(απόδεημε ιηαληθήο πώιεζεο) από ηελ νπνία λα πξνθύπηνπλ ηα
ζηνηρεία ηνπ πειάηε. γ) Απνδεηθηηθό εμόδνπ ησλ αγαζώλ από ην
ηεισλεηαθό έδαθνο ηεο Δ.Δ όπσο πξνθύπηεη από ην ειεθηξνληθό
κήλπκα ΗΔ 599 «Γλσζηνπνίεζε νινθιήξσζεο εμαγσγήο» «Export Notification» ην νπνίν εθδίδεηαη από ην Σεισλείν
Δμαγσγήο κέζσ ηνπ ππνζπζηήκαηνο Διέγρνπ Δμαγσγώλ ηνπ
ICISnet.. ε πεξίπησζε ππνβνιήο από ηνλ ππνθείκελν ζην θόξν
πσιεηή-εμαγσγέα ηνπ νηθείνπ ηεισλεηαθνύ παξαζηαηηθνύ
εμαγσγήο ζε άιιν Κξάηνο Μέινο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο
ελσζηαθήο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο, νπνηνδήπνηε απνδεηθηηθό
εμόδνπ ησλ αγαζώλ από ην ηεισλεηαθό έδαθνο ηεο Δ.Δ ην νπνίν
παξέρεηαη από αξκόδηα ηεισλεηαθή αξρή άιινπ Κξάηνπο Μέινπο
ηεο Δ.Δ. δ) Σξαπεδηθό κέζν πιεξσκήο από ην νπνίν ζα
πξνθύπηεη ε θαηαβνιή ηνπ αληηηίκνπ ηεο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ
πώιεζεο, γηα θάζε ζπλαιιαγή μερσξηζηά ή ζπγθεληξσηηθά γηα
πεξηζζόηεξεο ζπλαιιαγέο, θαηά ην κέξνο ηεο αληηπαξνρήο πνπ
δελ θαηαβάιιεηαη ζε είδνο θαη δελ ζπκςεθίδεηαη ινγηζηηθά έλαληη
νθεηιήο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ γηα
ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο, ή γηα ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο
ιόγσ ηεο θύζεο ησλ εξγαζηώλ ηνπο, ε πξνζθόκηζε ηξαπεδηθνύ
κέζνπ πιεξσκήο είλαη αδύλαηε ή εμαηξεηηθά δπζρεξήο, ν ιόγνο
ηεο αδπλακίαο εμόθιεζεο κε ηε ρξήζε ηξαπεδηθνύ κέζνπ
πιεξσκήο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη πάλσ ζην ζώκα ηνπ
θνξνινγηθνύ ζηνηρείνπ πνπ εθδίδεηαη θαη λα απνδεηθλύεηαη κε
νπνηνδήπνηε πξόζθνξν κέζν. Δπίζεο ην αλσηέξσ γεγνλόο ζα
γλσζηνπνηείηαη ζηελ αξκόδηα θνξνινγηθή θαη ηεισλεηαθή αξρή
απνθιεηζηηθά πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εμαγσγήο
πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγνύληαη ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαηά
ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, αλεμαξηήησο ηνπ ρξόλνπ πνπ ν
ηειεπηαίνο ζα δηελεξγεζεί. Δθόζνλ ε εμόθιεζε ηεο ζπλαιιαγήο
γίλεηαη κε κεηξεηά ή παξαδίδνληαη ζπλαιιαγκαηηθέο νη νπνίεο
εμνθινύληαη εθηόο ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο, ν ππνθείκελνο ζην
θόξν πσιεηήο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη εληόο δύν εξγάζηκσλ
εκεξώλ από ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εμαγσγήο ζε ηξαπεδηθό
ινγαξηαζκό πνπ ηεξεί ζε νπνηαδήπνηε αλαγλσξηζκέλε ηξάπεδα
ή πηζησηηθό νξγαληζκό ην πνζό ησλ κεηξεηώλ πνπ εηζέπξαμε.
Γηα ηελ απαιιαγή από ην θόξν πξνζηηζεκέλεο αμίαο ζηελ
παξάδνζε αγαζώλ πνπ εμάγνληαη εθηόο ηεο Κνηλόηεηαο από ην
κε εγθαηεζηεκέλν ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο αγνξαζηή,
ππνθείκελν ή κε ζην θόξν πξόζσπν, ν νπνίνο δύλαηαη ζε
πεξηζηαζηαθή βάζε θαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο
ηεισλεηαθέο δηαηάμεηο λα ππνβάιιεη ηεισλεηαθά παξαζηαηηθά
εμαγσγήο, αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία: α) Ο ππνθείκελνο ζην
θόξν πσιεηήο ησλ αγαζώλ παξαδίδεη ηα πξνο εμαγσγή αγαζά
ζηνλ αγνξαζηή εθδίδνληαο ηηκνιόγην πώιεζεο κε Φ.Π.Α. ή
απόδεημε ιηαληθήο πώιεζεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
λ. 4308/2014 «Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα». β) Ο αγνξαζηήο εμαγσγέαο, εθόζνλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο θάλνπλ απνδεθηό ην
αίηεκα ππνβνιήο ηεισλεηαθνύ παξαζηαηηθνύ εμαγσγήο,
απνζηέιιεη ζηνλ πσιεηή, εληόο 90 εκεξώλ από ηελ νινθιήξσζε
ηεο εμαγσγήο, ην ειεθηξνληθό κήλπκα ΗΔ 599 «Γλσζηνπνίεζε
νινθιήξσζεο εμαγσγήο» - «Export Notification». Καη' εμαίξεζε
ην αλσηέξσ απνδεηθηηθό δύλαηαη λα απνζηέιιεηαη ζε
κεηαγελέζηεξν ρξόλν, εθόζνλ δηθαηνινγείηαη από ηα πξαγκαηηθά
πεξηζηαηηθά ηεο ζπλαιιαγήο. γ) Ο πσιεηήο εμαγσγέαο εθδίδεη
πηζησηηθό ηηκνιόγην ζην όλνκα ηνπ αγνξαζηή - εμαγσγέα

θαηαβάιιεη ην πνζό ηνπ Φ.Π.Α. ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό
ηνπ δηθαηνύρνπ. Δηδηθά γηα ιηαληθέο πσιήζεηο αγαζώλ ζε
ηαμηδηώηεο, θαη ηα νπνία κεηαθέξνληαη ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο
απνζθεπέο, εθαξκόδεηαη ε πξνβιεπόκελε από ηελ
ΑΤΟ ΠΟΛ.1338/30.12.1996 δηαδηθαζία απαιιαγήο.

Η Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα σο αξκόδηα αξρή γηα ηελ
απνδνρή ησλ αηηήζεσλ θαη ηε ρνξήγεζε άδεηαο
εγγεγξακκέλνπ εμαγσγέα
Με ηελ αξηζ ΓΓΘΣΟΚΒ1176336 01-12-2016 2016 ΑΤΟ
ΦΔΚ 4119 Β 21/12/16 θαη ηελ αξηζ. ΓΓΘΣΟΚΒ1189833
29.12.2016 ΔΓΤΟ, ΑΓΑ Χ3ΣΗΖ-5ΖΝ κε ηελ νπνία
θαζνξίδεηαη ε Σεισλεηαθή Πεξηθέξεηα σο αξκόδηα αξρή γηα
ηελ απνδνρή ησλ αηηήζεσλ θαη ηε ρνξήγεζε άδεηαο
εγγεγξακκέλνπ εμαγσγέα. ύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο
δηαηάμεηο ηνπ Δλσζηαθνύ Σεισλεηαθνύ Κώδηθα ν
Δγγεγξακκέλνο Δμαγσγέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα
ζπληάζζεη ν ίδηνο βεβαηώζεηο πξνηηκεζηαθήο θαηαγσγήο
ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηνπ πζηήκαηνο Γεληθεπκέλσλ
Πξνηηκήζεσλ γηα εκπνξεύκαηα αμίαο άλσ ησλ 6.000 € αληί
ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ form A. Γηα ηελ απόθηεζε απηήο ηεο
άδεηαο πξέπεη λα ππνβιεζεί αίηεζε ζύκθσλα κε ην έληππν
πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξάξηεκα 22-06 ηνπ
Δθηειεζηηθνύ Καλνληζκνύ 2015/2447 ζηελ Σεισλεηαθή
Πεξηθέξεηα ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο.
Πξόζθιεζε ζπκκεηνρήο ζηελ 63ε δηεζλή έθζεζε
ηξνθίκσλ & πνηώλ “Summer Fancy Food Show 2017”
Ζ Enterprise Greece ( Διιεληθή Δηαηξεία Δπελδύζεσλ θαη
Δμσηεξηθνύ Δκπνξίνπ ΑΔ) δηνξγαλώλεη ηελ Δζληθή
ζπκκεηνρή ζηελ 63ε Γηεζλή Έθζεζε «Summer Fancy
Food Show». Ζ 63ε Γηεζλήο Έθζεζε “Summer Fancy
Food Show”, είλαη κία εηήζηα επαγγεικαηηθή εθζεζηαθή
εθδήισζε ηξνθίκσλ-πνηώλ πνπ δηνξγαλώλεηαη ζηε Νέα
Τόξθε, από 25 έσο 27 Ηνπλίνπ 2017, ζηνλ Δθζεζηαθό ρώξν
JACOB
JAVITS
Convention
Center.
Δθηίζεληαη
πεξηζζόηεξα από 180.000 πξντόληα. Κόζηνο ζπκκεηνρήο:
5.887€/ Booth πιένλ Φ.Π.Α. 24%
Σν θόζηνο ηνπ γσληαθνύ πεξηπηέξνπ ζα αλέιζεη ζε 6.473€/
Booth πιένλ Φ.Π.Α. 24% Αίηεζε ζπκκεηνρήο: Μέρξη ηηο
27/01/2017.Υξήζηκα links: www.specialtyfood.com/showsevents/summer-fancy-food-show/,
www.enterprisegreeceexhibitions.gov.gr/summerfancy2016/
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2103355700, fax:
2103242079, site: www.enterprisegreece.gov.gr , email:
l.dritsoula@enterprisegreece.gov.gr
ν

7 Φεζηηβάι Διαηόιαδνπ θαη Διηάο
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ηα πιαίζηα ηνπ 7 Φεζηηβάι ειαηόιαδνπ θαη ειηάο πνπ ηειεί
ππό ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ, θαη ζα δηεμαρζεί από 31 Μαξηίνπ σο 2 Απξηιίνπ
ζην ηάδην Δηξήλεο θαη Φηιίαο, δηνξγαλώλεηαη έθζεζε
ειαηνιάδνπ θαη ειηάο. Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο κπνξνύλ λα
απνζηέιινληαη έσο 20 Φεβξνπαξίνπ 2017. Γηα πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο: ηει: 210 3610265, 6974305957, fax: 210
3610276, email: info@edpa.gr, site: www.edpa.gr
Δπηρεηξεκαηηθά λέα
ΑΙΓΤΠΣΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ & Δκπνξηθώλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Κάηξν, απέζηεηιε ελεκεξσηηθό
δειηίν νηθνλνκηθώλ θαη επηρεηξεκαηηθώλ εηδήζεσλ από ηελ
Αίγππην γηα ηνλ κήλα Γεθέκβξην ηνπ 2016. Γηα πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ 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.

Γηεζλείο Δθζέζεηο (ζπλέρεηα)

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
MOSTRAROTA & ΓΧΡΟΔΚΘΔΗ
Πόιε: Αζήλα, Διιάδα
Ηκεξνκελία: 27-30 Ηαλνπαξίνπ 2017
Δθζέκαηα: έπηπια, παιηθά , είδε νηθ. ρξήζεο, θσηηζηηθά,
δηαθνζκεηηθά
Πιεξνθνξίεο: site:http://www.mostrarota-giftshow.gr

KONYASEED 2017
Πόιε: Ηθόλην, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 1-4 Μαξηίνπ 2017
Δθζέκαηα: αγξνηηθέο ηερλνινγίεο
Πιεξνθνξίεο: site: www.tuyap.com.tr/, email:
tuyapkonya@tuyap.com.tr

ΔΞΠΟΣΡΟΦ
Πόιε : Αζήλα, Διιάδα
Ζκεξνκελία : 27-30 Ηαλνπαξίνπ 2017
Δθζέκαηα : ηξόθηκα θαη πνηά
Πιεξνθνξίεο: site: www.expotrof.gr

MODEKO 2017 IZMIR FURNITURE FAIR
Πόιε: κύξλε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 01-05 Μαξηίνπ 2017
Δθζέκαηα:Γηεζλείο πσιήζεηο &marketing, έπηπια
Πιεξνθνξίεο:site:

FASHION EXPO 2017
Πόιε: Παηαλία, Αηηηθή
Ηκεξνκελία: 28-30 Ηαλνπαξίνπ 2017
Δθζέκαηα: έλδπζε-κόδα
Πιεξνθνξίεο: ηει: 210-86232220, θαμ: 210-8623130 , email:
ekthesi@otenet.gr site: www.fashionexpo.gr
ALFAEXPO- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017
Πόιε: Ρόδνο, Διιάδα
Ηκεξνκελία: 3-5 Φεβξνπαξίνπ 2017
Δθζέκαηα: ηνπξηζηηθά είδε, δώξα, ιατθή ηέρλε θαη αμεζνπάξ
Πιεξνθνξίεο: site:www.alfaexpo.gr
HO.RE.CA
Πόιε: Αζήλα, Διιάδα
Ηκεξνκελία: 9-13 Φεβξνπαξίνπ 2017
Δθζέκαηα: ηξνθνδνζία θαη εμνπιηζκόο μελνδνρείσλ
Πιεξνθνξίεο: site:http://www.horecaexpo.gr/
ALFAEXPO- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017
Πόιε: Κέξθπξα, Διιάδα
Ηκεξνκελία: 17-19 Φεβξνπαξίνπ 2017
Δθζέκαηα: ηνπξηζηηθά είδε, δώξα, ιατθήο ηέρλεο θαη αμεζνπάξ
Πιεξνθνξίεο: site:www.alfaexpo.gr

Γηεζλείο Δθζέζεηο
GENERA – ENERGY AND ENVIRONMENT
INTERNATIONAL TRADE FAIR
Πόιε: Μαδξίηε, Ηζπαλία
Ηκεξνκελία: 28 Φεβξνπαξίνπ - 1 Μαξηίνπ 2017
Δθζέκαηα: b2b ζπλαληήζεηο κηθξνκεζαίσλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο
Πιεξνθνξίεο: email: info@businessbeyondborders.info , site:
www.businessbeyondborders.info
GULFOOD
Πόιε: Νηνπκπάη, ανπδηθή Αξαβία
Ηκεξνκελία: 28 Φεβξνπαξίνπ-2 Μαξηίνπ 2017
Δθζέκαηα: ηξόθηκα θαη εμνπιηζκόο κνλάδσλ εζηίαζεο θαη
μελνδνρείσλ
Πιεξνθνξίεο: ηει: 210 6410405, 210 6090525 , site:
www.travel4fairs,gr θαη www.t4f.gr
PHOTONICS WORLD OF LASERS AND OPTICS
Πόιε: Μόζρα, Ρσζία
Ηκεξνκελία: 28 Φεβξνπαξίνπ- 3 Μαξηίνπ 2017
Δθζέκαηα: νπηηθά, ιέηδεξ θαη νπην-ειεθηξνληθέο ηερλνινγίεο
Πιεξνθνξίεο:+7 (499) 795-37-99, 8 (800) 707-37-99 , E-mail:
info@expocentr.ru
CLIMATIZACION & REFRIGERACION
Πόιε: Μαδξίηε, Ηζπαλία
Ηκεξνκελία: 28 Φεβξνπαξίνπ- 3 Μαξηίνπ 2017
Δθζέκαηα: ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο, αεξηζκνύ θαη ςύμεο
Πιεξνθνξίεο:e-mail:cr@infema.es, site: www.cr.infema.es

www.modekofair.com,www.fuarizmir.com.tr, email:
selanik@ekonomi.gov.tr
EURASIA RAIL
Πόιε: Κσλζηαληηλνύπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 02-04 Μαξηίνπ 2017
Δθζέκαηα: ηερλνινγία ζηδεξόδξνκσλ, ζηδεξνδξνκηθά
νρήκαηα, εηαηξίεο ειεθηξνθίλεζεο.
Πιεξνθνξίεο: site: www.eurasiarail.eu, email:
selanik@ekonomi.gov.tr
ND

CERAMICA MARKET 2 EXHIBITION
Πόιε: Κάηξν, Αίγππηνο
Ηκεξνκελία: 02-05 Μαξηίνπ 2017
Δθζέκαηα:θεξακηθά, πνξζειάλεο, είδε πγηεηλήο
Πιεξνθνξίεο:ηει.: (+2) (02) 208 22 137 / 208 22 109, θαμ:
(+2) (02) 208 22 108, email:info@greenlandexpo.net ,site:
www.greenlandexpo.net
TRENDS THE APPAREL SHOW
Πόιε: Έληκνληνλ, ΖΠΑ
Ηκεξνκελία: 5-8Μαξηίνπ 2017
Δθζέκαηα: έηνηκν έλδπκα
Πιεξνθνξίεο: www.trendsapparel.com/buyers/index.php
DUPHAT
Πόιε: Νηνπκπάη, Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα
Ηκεξνκελία:07-09 Μαξηίνπ 2017
Δθζέκαηα: θαξκαθεπηηθά πξντόληα
Πιεξνθνξίεο: ηει:+97143624717, θαμ: +97143624718, site:
www.duphat.ae
SAVE THE PLANET
Πόιε: όθηα, Βνπιγαξία
Ηκεξνκελία:07-09 Μαξηίνπ 2017
Δθζέκαηα:απόβιεηα θαη αλαθύθισζε
Πιεξνθνξίεο: ηει: +35932/966813, 960011, 960012,
512907, θαμ: +35932/960011, 960012, site:
http://viaexpo.com,http://viaexpo.com/en/pages/events , email:
office@viaexpo.com , international@viaexpo.com ,
speakers@viaexpo.com , nelly@viaexpo.com

Γηεζλείο Γηαγσληζκνί
ΑΡΜΔΝΙΑ
Σo Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ην Δξεβάλ καο
ελεκεξώλεη όηη ην Τπνπξγείν Τγείαο ηεο Αξκελίαο, κε ηε
ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Παγθόζκηαο Σξάπεδαο
θαη ηεο
Κπβέξλεζεο ηεο Αξκελίαο, πξνθήξπμε Γεκόζην Γηεζλή
Γηαγσληζκό, γηα ηελ αγνξά ηαηξηθνύ δηαγλσζηηθνύ εμνπιηζκνύ
θαη γεληθνύ εμνπιηζκνύ Ννζνθνκείνπ.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε
ην Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζην Δξεβάλ ηει.: +37410297535,
+37410297537, ζηελ ηζηνζειίδα
www.agora.mfa.gr,
www.healthpiu.am θαη ζην email: procurement@healthpiu.am,
info@healthpiu.am

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα
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23/01/2017. ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ, ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΘΔΖ
ΣΟΤ
ΔΡΓΟΤ
ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ
ΚΣΗΡΗΧΝ
ΣΟΤ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ.ΣΖΛ.: 2310892229
27/01/2017 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖ
ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΧΝ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ ΣΟΤ ΔΚΘΔΗΑΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΖ
HELEXPO - ΓΔΘ ΣΟ ΜΑΡΟΤΗ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ. ΣΖΛ.: 2310 291530
30/01/2017. ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ.
ΣΖΛ.: 2313308154
31/01/2017. ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΘΔΖ
ΔΡΓΟΤ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ,
ΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΤΝΑΦΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ. ΣΖΛ.: 2695360606
31/01/2017. ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ, ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΔΣ ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ.
ΣΖΛ.:2313320537
06/02/2017.
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΑΝΟΗΚΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ, ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΛΔΤΡΧΝ ΑΡΣΟΠΟΗΖΖ. ΣΖΛ.:
2103483161
07/02/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΜΑΣΗΜΟΤ
(ΚΛΗΝΟΚΔΠΑΜΑΣΑ). ΣΖΛ. 2313323115
14/02/2017. ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΑΝΧ
ΣΧΝ ΟΡΗΧΝ, ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΗΧΝ ΚΑΗΝΟΤΡΓΗΧΝ ΚΑΠΣΗΚΧΝ
ΠΟΛΤΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ.
ΓΖΜΟΗΟ
ΑΝΟΗΚΣΟ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΑΝΧ ΣΧΝ ΟΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΔΚΑΔΞΗ
ΟΥΖΜΑΣΧΝ.
ΣΖΛ.: 2313300500
21/02/2017. ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΑΝΧ
ΣΧΝ ΟΡΗΧΝ, ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ. ΣΖΛ.: 2710234373
22/02/2017. ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΔΘΝΖ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ, ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΝΔΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ.
ΣΖΛ.: 2313317545
22/02/2017. ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΔΘΝΖ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ. ΣΖΛ.: 2313317511
9/5/2017 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΔΘΝΖ ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΟΤ ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΣΖΛ.:
2313323119
12/05/2017. ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΝΗΑΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΚΑΣΧ
ΣΧΝ ΟΡΗΧΝ, ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΚΧΝ ΟΤΡΧΝ. ΣΖΛ.: 2321351291
24/05/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ
«ΓΡΑΜΜΑΣΧΝ» ΣΖΛ.: 2321351298
31/05/2017 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ, ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΝΣΤΠΧΝ. ΣΖΛ.: 2313323119
31/05/2017 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
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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.

