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Άκεζα κέηξα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νκαιόηεηαο ζην
ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο
Με θνηλή αλαθνίλσζή ηνπο (18.04.2016) ην Δκπνξηθφ θαη
Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, ην Βηνηερληθφ
Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, ην Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην
Θεζζαινλίθεο, νη χλδεζκνη Βηνκεραληψλ θαη Δμαγσγέσλ
Βνξείνπ Διιάδνο θαη ν Δκπνξηθφο χιινγνο Θεζζαινλίθεο
εθθξάδνπλ ζχζζσκνη ηε δηακαξηπξία ηεο επηρεηξεκαηηθήο
θνηλφηεηαο γηα ηηο ζπλερηδφκελεο ήδε γηα ηέηαξηε εβδνκάδα
θηλεηνπνηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ΟΛΘ ΑΔ κε απνρή απφ
ππεξσξηαθή εξγαζία ηηο θαζεκεξηλέο θαη απφ εξγαζία θαζ’
φιε ηε δηάξθεηα αββάηνπ θαη Κπξηαθήο. Οη θηλεηνπνηήζεηο
έρνπλ δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο ζηηο αθίμεηο θαη
αλαρσξήζεηο πινίσλ, αιιά θαη πεξηνξηζκφ ησλ επηινγψλ ησλ
κέζσλ κεηαθνξάο γηα ηνπο εμαγσγείο. Αληίζηνηρα πξνβιήκαηα
είλαη νξαηά θαη ζηηο εηζαγσγέο θαζψο λαπηηιηαθέο γξακκέο
πξνο Θεζζαινλίθε αθπξψλνληαη θαη νη παξαδφζεηο
εκπνξεπκάησλ θαζπζηεξνχλ, εηδηθά ζε απηή ηελ πεξίνδν ησλ
παζραιηλψλ ενξηψλ κε φ,ηη απηέο ζπλεπάγνληαη. Κπξίσο φκσο
έρεη ήδε πξνθαιέζεη αληηδξάζεηο θαη αλαζηάησζε ζηνπο
πειάηεο ησλ εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηηο θαζπζηεξήζεηο
θαη ηελ αβεβαηφηεηα πνπ επηθξαηεί, μππλψληαο ηξαγηθέο
κλήκεο ηνπ 2008 θαη πιήηηνληαο γηα κία αθφκε θνξά ηελ
αμηνπηζηία ηεο ρψξαο θαη ησλ επηρεηξήζεψλ ηεο θαη βεβαίσο
ηνπ ίδηνπ ηνπ ιηκαληνχ πνπ ήδε αληηκεησπίδεη ηνλ αληαγσληζκφ
ζε θνξηία βαιθαληθψλ θαη φρη ρσξψλ απφ άιια ιηκάληα ηεο ΝΑ
Δπξψπεο.Οη θνξείο ηεο πφιεο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο
Βφξεηαο Διιάδαο θαινχλ ηφζν ηνπο εξγαδφκελνπο φζν θαη ηε
δηνίθεζε ηνπ ιηκαληνχ λα ιάβνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα
ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηελ
εμππεξέηεζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Σν κέιινλ ηνπ ιηκαληνχ
ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη δξνκνινγεκέλν θαη θάζε άιιε
θαζπζηέξεζε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζα πξέπεη λα
απνηξαπεί. Γηαθνξεηηθά ζα ραζεί θαη ε ηειεπηαία επθαηξία γηα
ην ιηκάλη Θεζζαινλίθεο, ην νπνίν ζα απαμησζεί πιήξσο θαη
ζα παξακείλεη, ζπλερψο απνδπλακσκέλν, έλα πεξηθεξεηαθφ
ιηκάλη ήζζνλνο ζεκαζίαο γηα ηε Μεζφγεην.Οπνηαδήπνηε
πεξαηηέξσ νιηγσξία ζα είλαη θαηαζηξνθηθή, κνηξαία θαη πνιχ
θνβνχκαζηε φηη ζα πξνθαιέζεη νξηζηηθά αλεπαλφξζσηε δεκία
ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο. Αο αλαιάβεη ν θαζέλαο ηηο
επζχλεο ηνπ γηα ην κέιινλ ηνπ ιηκαληνχ, ησλ επηρεηξήζεσλ, ηεο
νηθνλνκίαο θαη ηεο απαζρφιεζεο πνπ κφλν κέζα απφ έλα
παξαγσγηθφ θαη δηεζλψο αληαγσληζηηθφ ιηκάλη κπνξεί λα
δηαζθαιηζζεί.

Σεύρνο 16

Αλαθνίλωζε – Δθδήιωζε Δλδηαθέξνληνο
Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο πξνηίζεηαη λα
επηδνηήζεη ηε ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ – κειψλ ηνπ ζηελ
ε
17 Γηεζλήο Έθζεζε Αιεμαλδξνύπνιεο «alexpo 2016» Ζ
ε
17 Γηεζλήο Έθζεζε Αιεμαλδξνύπνιεο «alexpo 2016»
δηνξγαλψλεηαη απφ ηελ Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία
ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ Έβξνπ κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Πεξηθέξεηαο
Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο
–
Θξάθεο,
ηνπ
Γήκνπ
Αιεμαλδξνχπνιεο
θαη
ηνπ
Οξγαληζκνχ
Ληκέλνο
Αιεμαλδξνχπνιεο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ελ
ιφγσ έθζεζε πξνζθέξεη έλα ζπλδπαζκφ ζηξαηεγηθψλ
σθειεηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ :Σελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ
ηνπο. Σελ επηθνηλσλία κε εθπξνζψπνπο επηρεηξήζεσλ απφ ην
εμσηεξηθφ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ πεξηνρή εηδηθά γηα ηελ alexpo
2016. Σε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο. Σε
δπλαηφηεηα παξνπζίαζεο λέσλ πξντφλησλ θαη ηελ επαθή ηνπο
κε ηελ αθαδεκατθή θαη εξεπλεηηθή θνηλφηεηα ηεο πεξηνρήο.
Οη επηρεηξήζεηο-κέιε ηνπ Β.Δ.Θ. πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ κε
αηνκηθφ stand ζα επσθειεζνχλ απφ ηελ εηδηθή εθπησηηθή ηηκή
[48,80 ευρώ/τ.μ.] θαη ηελ επηδφηεζε ηνπ επηκειεηεξίνπ (50%
ηεο ηηκήο stand 12 η.κ.). Βαζηθή πξνυπφζεζε επηδφηεζεο κηαο
επηρείξεζεο είλαη: λα κελ έρεη ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην Β.Δ.Θ.
γηα ζπκκεηνρή ηεο ζε έθζεζε εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ ηα ηξία
ηειεπηαία ρξφληα, λα έρεη πιεξψζεη ηε ζπλδξνκή έηνπο 2016
θαη λα θνηλνπνηήζεη ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ηεο ζην γξαθείν
Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ
Β.Δ.Θ, Fax. 2310232667,
email:public@veth.gov.gr, ηει..2310271708. Όζεο επηρεηξήζεηο
επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ παξαθαινχκε λα δειψζνπλ ην
ελδηαθέξνλ ηνπο ζην ηειέθσλν επηθνηλσλίαο 25510-35848
εζ.5/38910, θα Βξεηνπνχινπ, θνο Λαδνγηάλλεο, θνο Ληλάξδνο.
Ηκεξίδα κε Θέκα: Πνην ην Μέιινλ ηεο Δπξώπεο;
Σν Δπξσπατθφ Γίθηπν Δξεπλψλ Κνηλσληθήο θαη Οηθνλνκηθήο
Πνιηηηθήο ζε ζπλεξγαζία κε ην Research on Money and Finance
δηνξγαλψλεη ηελ εθδήισζε: «Πνην ην κέιινλ ηεο Δπξψπεο;». Ζ
νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σεηάξηε ζηηο 27 Απξηιίνπ 2016
ζηηο 7 κ.κ. ζηνλ θηλεκαηνγξάθν ΄΄Αιέμαλδξνο΄΄ (Δζληθήο Ακχλεο
1) ζηε Θεζζαινλίθε. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: email:
erensep.thess@gmail.com
,
site:
http://www.thepressproject.gr/article/92404/EReNSEP-Poio-tomellon-tis-Europis .

ε

πκκεηνρή ηνπ Βηνηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο ζηελ 81 Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο
ε

Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο πξνηίζεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζηελ 81 Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί απφ 10 έωο 18 επηεκβξίνπ 2016, δηνξγαλψλνληαο νκαδηθή ζπκκεηνρή γηα ηηο επηρεηξήζεηο-κέιε ηνπ. 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.

Business to Brazil - ICC World Chambers Federation
Ζ Παγθφζκηα Οκνζπνλδία Δπηκειεηεξίσλ αλαθνίλσζε ηε
ιεηηνπξγία ηεο εηδηθήο πιαηθφξκαο BIZ2BR “Business to Brazil”,
πνπ αλαπηχρζεθε απφ ην Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ηνπ Ρίν
(ACRio) θαη ηε Βξαδηιηάληθε πλνκνζπνλδία Δκπνξίνπ θαη
Δπηρεηξεκαηηθνχ πλδέζκνπ (CACB), γηα φζεο επηρεηξήζεηο
παξαβξεζνχλ ζηε Βξαδηιία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Οιπκπηαθψλ
Αγψλσλ ηνπ Ρίν. Ζ ππεξεζία απηή παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζε
επηρεηξήζεηο λα έξζνπλ ζε επαθή κε βξαδηιηάληθεο εηαηξείεο. Ζ
εγγξαθή ηεο εηαηξείαο ζην ζχζηεκα είλαη δσξεάλ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: email: hkn@iccwbo.org (Helene
Kolmodin,
Παγθφζκηα
Οκνζπνλδία
Δπηκειεηεξίσλ)
/
marylis@acrj.org.br (Marylis Fantoni Marylis, ACRio).

πλεξγαζία ηνπ ΒΔΘ κε ην Διιελν-Σνπξθηθό
Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην
ην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ
Θεζζαινλίθεο κε ην Διιελν-Σνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα, ζε πέληε θαη’ αλψηαην φξην κέιε ηνπ
ΒΔΘ, λα επηζθέπηνληαη εθζέζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ
Σνπξθία, απνιακβάλνληαο ηελ πξνβιεπφκελε θάιπςε εμφδσλ
(θφζηνο μελνδνρείνπ, κεηαθνξάο θαη εηζφδνπ ζηελ έθζεζε) ησλ
επηρεηξεκαηηθψλ απνζηνιψλ πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ην
Διιελν-Σνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία
ησλ εθζέζεσλ. Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο, Γξαθείν Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ ΒΔΘ, ηει.
2310271708.

Παξάηαζε ππνβνιήο γηα ην πξόγξακκα "Δλίζρπζε ηεο
απηνπαζρόιεζεο πηπρηνύρωλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο"
έωο ηελ Σξίηε 10/5/2016
Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ
αλαθνηλψλεη φηη, κεηά ην πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ πνπ έρεη
εθδεισζεί απφ ην θνηλφ, παξαηείλεηαη κέρξη ηελ Σξίηε 10 Μαΐνπ
2016 θαη ψξα 17:00 ε ειεθηξνληθή ππνβνιή αηηήζεσλ
ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ γηα ηε δξάζε
«Δλίζρπζε ηεο Απηναπαζρφιεζεο Πηπρηνχρσλ Σξηηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο»
ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο
«Αληαγσληζηηθφηεηα,
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα
θαη
Καηλνηνκία
(ΔΠΑλΔΚ)» ηνπ ΔΠΑ 2014-2020.
ν

4 Γηεζλέο Θεξηλό ρνιείν Ηιεθηξνληθήο
Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο κε Θέκα ην Φεθηαθό Μάξθεηηλγθ
ν

Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ δηνξγαλψλεη ην 4 Γηεζλέο Θεξηλφ
ρνιείν
Ζιεθηξνληθήο
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο
(http://ebizsummerschool.com ) κε ζέκα ην Φεθηαθφ Μάξθεηηλγθ.
Παξαθνινπζψληαο ην eBiz2016 ζα απνθηήζεηε ηηο απαξαίηεηεο
δεμηφηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ
δηαδηθηπαθψλ πειαηψλ κέζσ
παξνπζίαζεο
βέιηηζησλ
ζηξαηεγηθψλ κάξθεηηλγθ θαη πξαθηηθήο εθαξκνγήο. Δγγξαθείηε
κέρξη 30 Απξηιίνπ γηα λα εθκεηαιιεπηείηε ηηο κεησκέλεο ηηκέο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: email: ebiz2016@aegean.gr ,
site: http://ebizsummerschool.com.
Μεγάιε Φηιαλζξωπηθή πλαπιία Οξρήζηξαο Νέωλ
Διιάδαο
Σελ Κπξηαθή 8 Μαΐνπ 2016, 20:00 ζην Βειιίδεην πλεδξηαθφ
Κέληξν, ζα πξαγκαηνπνηεζεί Μεγάιε Φηιαλζξσπηθή πλαπιία
ηεο πκθσλίαο Οξρήζηξαο Νέσλ Διιάδνο ζε κηα ηδέα ηνπ
Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ “Μ.Α.Ε.Η. – Με Αιιειεγγχε Ενχκε
Ηζφηηκα”, γηα ηελ ελίζρπζε 24 θηιαλζξσπηθψλ σκαηείσλ θαη
πιιφγσλ ηεο πφιεο καο. Σηκή εηζηηεξίνπ: 10 επξψ. Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
ηει.:
2310318228,
θαμ:
2310318211, email: admin_thes@elepap.gr.

Κνηλνπνίεζε ηεο αξηζ. ΓΔΦΚΦ Α 1029710 ΔΞ 2016/2302-2016 Απόθαζεο Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίωλ
Δζόδωλ αλαθνξηθά κε ηελ απαιιαγή από ηνλ ΔΦΚ ηεο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ρεκηθή
αλαγωγή, ειεθηξνιπηηθή θαη κεηαιινπξγηθή θαηεξγαζία.
Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Σεισλείσλ & Δ.Φ.Κ. ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ θνηλνπνίεζε γηα ελεκέξσζε θαη εθαξκνγή ηελ
αξ. ΓΔΦΚΦ Α 1029710 ΔΞ 2016/23-02-2016 Απφθαζε
Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΦΔΚ 743/ Β΄/
21.03.2016 – ΑΓΑ : Χ7Μ9Ζ-Μ3) αλαθνξηθά κε ηελ
απαιιαγή απφ ηνλ Δηδηθφ Φφξν Καηαλάισζεο (ΔΦΚ) ηεο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ρεκηθή
αλαγσγή, ειεθηξνιπηηθή θαη κεηαιινπξγηθή θαηεξγαζία ε
νπνία εθδφζεθε θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο πεξίπησζεο ζ΄ηεο
παξαγξάθνπ 1, ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ λ.2960/2001 «Δζληθφο
Σεισλεηαθφο Κψδηθαο» (ΦΔΚ 265/ Α) φπσο ζπκπιεξψζεθε
κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 184 ηνπ λ.4261/2014 «Πξφζβαζε
ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη
πξνιεπηηθή
επνπηεία
πηζησηηθψλ
ηδξπκάησλ
θαη
επηρεηξήζεσλ (ελζσκάησζε ηεε Οδεγίαο 2013/ 36/ ΔΔ),
θαηάξγεζε ηνπ λ.3601/2007 θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ 107/
Α΄), επηζεκαίλνληαο ηα αθφινπζα:
1.χκθσλα κε ην άξζξν 1 δηθαηνχρνη απαιιαγήο ΔΦΚ είλαη νη
επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξηθή ελέξγεηα, ε
νπνία είηε απνξξνθάηαη απφ ην χζηεκα ή ην Γίθηπν, είηε
παξάγεηαη απφ ηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο γηα δηθή ηνπο ρξήζε
(απηνπαξαγσγνί θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ
λ.4001/2011), ζην πιαίζην ηεο παξαγσγηθήο ηνπο
δηαδηθαζίαο, γηα ρεκηθή αλαγσγή, ειεθηξνιπηηθή ή
κεηαιινπξγηθή θαηεξγαζία.
2.Με ην άξζξν 2 πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο
αίηεζεο απφ ηα δηθαηνχρα απαιιαγήο πξφζσπα ζηελ
αξκφδηα ΔΛ.Τ.Σ., κε ηελ νπνία ζα δεηείηαη ε ππαγσγή ζηηο
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 184 ηνπ
λ.4261/2014 θαη θαζνξίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
ζπλππνβάιινληαη κε ηελ αίηεζε. εκεηψλεηαη φηη ζηηο
πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξεο ησλ
κία εγθαηαζηάζεσλ/ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ, ε αίηεζε κεηά
ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ππνβάιιεηαη μερσξηζηά
γηα θάζε κία εγθαηάζηαζε ζηελ ΔΛ.Τ.Σ. ζηε ρσξηθή
αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο βξίζθεηαη θάζε εγθαηάζηαζε. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 210 6987423, θαμ: 210
6987424, email: finexcis@otenet.gr.

Solas Regulation - Τπνρξεωηηθή δύγηζε
εκπνξεπκαηνθηβωηίωλ (containers) από ηνπο θνξηωηέο
Ο Διιεληθφο Δπηκειεηεξηαθφο χλδεζκνο Μεηαθνξψλ
(Δ.Δ.Τ.Μ.) αλαθνίλσζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Solas
Regulation, ζχκθσλα κε ηελ νπνία επηβάιιεηαη ε
ππνρξεσηηθή δχγηζε ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (containers)
απφ ηνπο θνξησηέο. Ζ ηξνπνπνίεζε ζα ηεζεί ζε ηζρχ απφ ηελ
ε
1 Ηνπιίνπ 2016.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2104274042, θαμ:
2104274043,
email:
info@eesym.gr
eesym.grammateia@gmail.com.

Πηζηνπνίεζε κνλάδωλ παξαγωγήο γηα εμαγωγέο ζηελ
Αίγππην
Σν Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ απέζηεηιε εγθχθιην ηεο αξκφδηαο
αηγππηηαθήο αξρήο κε ζέκα: «Πηζηνπνίεζε κνλάδσλ
παξαγσγήο γηα εμαγσγέο ζηελ Αίγππην», ην νπνίν
πεξηιακβάλεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηα απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ζην
εηδηθφ κεηξψν πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα εμάγνπλ ζηελ
Αίγππην.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: +20227952036, θαμ:
+20227940684, email: ecocom-cairo@mfa.gr (Γξαθείν ΟΔΤ
ζην Κάηξν).

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο

Γηεζλείο Δθζέζεηο

Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία
κε ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή
απνζηνιή ζηα πιαίζηα ησλ εθζέζεσλ “ISK - SODEX” θαη
“POOL EXPO 2016” απφ 4 έσο 7 Μαΐνπ 2016 ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο Σνπξθίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο
εγθαηαζηάζεηο:
ISTANBUL
EXPO
CENTER.
Σν
Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία
θαιχπηνπλ ην θφζηνο ηνπ μελνδνρείνπ 4 ή 5 αζηέξσλ γηα 2
λχρηεο κε πξσηλφ, ην θφζηνο κεηαθνξάο απφ ην αεξνδξφκην
πξνο ην μελνδνρείν θαη απφ ην μελνδνρείν πξνο ηνλ
εθζεζηαθφ ρψξν θαη αληηζηξφθσο θαζεκεξηλά, δσξεάλ
εηζηηήξην γηα ηελ είζνδν ζηελ έθζεζε. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο ζην ηει. 211 7000264-7, θαμ: 2110127466, email:info@etee.gr, fairs@etee.gr, site:www.etee.gr.

HANNOVER MESSE 2016
Πόιε: Αλφβεξν, Γεξκαλία
Ηκεξνκελία: 25 - 29 Απξηιίνπ 2016
Δθζέκαηα: ελέξγεηα, βηνκεραληθή ηερλνγλσζία
Πιεξνθνξίεο:
ηει.:
2106419041,
2106419000,
email:
hannovermesse@ahk.com.gr ,site: www.german-fairs.gr ,
www.hannovermesse.de/home

BLACK SEA EXPO 2016
Πόιε : Μφζρα, Ρσζία
Ηκεξνκελία: 27 - 29 Απξηιίνπ 2016
Δθζέκαηα: ηξφθηκα, πθάζκαηα, έπηπια, πφξηεο, παξάζπξα, είδε
κπάληνπ θ.α.
Πιεξνθνξίεο: ηει. +90 212 224 6878, fax: +90 212 224 8558,
site : www.senexpo.com.tr

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
ε

41 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΓΟΤΝΑ ΚΑΣΟΡΙΑ
Πόιε : Κέληξν Γνχλαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Καζηνξηά
Ηκεξνκελία : 5-8 Ματνπ 2016
Δθζέκαηα : Γνπλαξηθά, δεξκάηηλα
Πιεξνθνξίεο : http://furfairkastoria.com
ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΒΙΒΛΙΟΤ
Πόιε:Γ.Δ.Θ., Θεζζαινλίθε
Ηκεξνκελία: 12-15 Μαΐνπ 2016
Δθζέκαηα: βηβιία.
Πιεξνθνξίεο: ηει. 2310 291201 / 2310 291142, fax: 2310
291692,email: detrop@helexpo.gr site : www.helexpo.gr
MUSIK WORLD EXPO 2016
Πόιε : Εάππεην Μέγαξν , Αζήλα
Ηκεξνκελία : 13-15 Μαΐνπ 2016
Δθζέκαηα : Μνπζηθά Όξγαλα, κνπζηθή ηερλνινγία, ην
DJing, επαγγεικαηηθά ζπζηήκαηα ήρνπ, θσηηζκνχ θαη
εηθφλαο γηα θάζε είδνο εθαξκνγψλ (Live, Studio &
Installation)
Πιεξνθνξίεο:
ηει.
210
9245577,site
www.musicworldexpo.gr,email:info@verticom.gr

INTERNATIONAL GASTRONOMIC FAIR- GASTRO FAIR WINE
& DELICACIES 2016
Πόιε: Πξάγα Σζερία
Ηκεξνκελία: 26-28 Απξηιίνπ 2016
Δθζέκαηα; Δζληθά ληειηθαηέζελ
Πιεξνθνξίεο:
ηει.+420736610320,
email.
expoprague@vegoprag.cz , site. www.vinodelikatesy.cz

CLOTHING MACHINERY 2016
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 27-30 Απξηιίνπ 2016
Δθζέκαηα: ελδχκαηα, κεραλήκαηα ελδπκάησλ θαη θεληεκάησλ
Πιεξνθνξίεο:
ηει.
+902128671153,
site:
www.konfeksiyonmakinelerifuari.com , ηει: 2117000264-7, θαμ:
2110127466, e-mail: info@etee.gr, site: www.etee.gr
FABRIC ISTANBUL
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 27-30 Απξηιίνπ 2016
Δθζέκαηα: πθάζκαηα, εζψξνπρα θαη αζιεηηθά είδε
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.fabricistanbulfuari.com , ηει:
2117000264-7, θαμ: 2110127466, e-mail: info@etee.gr, site:
www.etee.gr

:

Δλνηθίαζε Βηνκεραληθήο Δγθαηάζηαζεο ζηε Βνπιγαξία
Ο θ. Αληφλην Αζαλάζσβ αλαθνίλσζε ηελ ελνηθίαζε κηαο
βηνκεραληθήο εγθαηάζηαζεο ζηελ Βνπιγαξία ζηελ πφιε
Goce Delcev ε νπνία βξίζθεηαη 20 ρικ. απφ ηα ζχλνξα πνπ
δηαζρίδνπλ ηηο πεξηνρέο Ilinden-Exochi κεηαμχ ΔιιάδαοΒνπιγαξίαο κε ζθνπφ λα παξέρεη νπνηνδήπνηε είδνο
ππνζηήξημεο ζηηο επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή Goce Delcev.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
email:
atanasov.antonio@yahoo.com .

ENERGY & ENVIRONMENTFAIR & CONFERENCE
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 27-29 Απξηιίνπ 2016
Δθζέκαηα: ειηθηαθή ελέξγεηα, αλαθχθισζε, πεξηβάιινλ,
ηερλνινγίεο θαη ζπζηήκαηα
Πιεξνθνξίεο: ηει.: 2310254460, θαμ: 2310254448, email:
selanik@ekonomi.gov.tr , site: http://www.icci.com.tr/en
ε

ε

6 ΔΚΘΔΗ ΔΛΙΑ, ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ – 7
ΔΚΘΔΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΧΝ ΠΡΟΨΝΣΧΝ
Πόιε: κχξλε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 27-30 Απξηιίνπ 2016
Δθζέκαηα: ειηά, ηερλνινγίεο, βηνινγηθά πξντφληα
Πιεξνθνξίεο: site: http://olivtech.izfas.com.tr/en/anasayfa/, ηει.:
2310254460, θαμ: 2310254448, email: selanik@ekonomi.gov.tr

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
Β8 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Ζ Β8 Γηεχζπλζε απέζηεηιε ην κεληαίν ελεκεξσηηθφ δειηίν επηρεηξεκαηηθήο πιεξνθφξεζεο «Γλνπο Πξάηηε» (Σεχρνο Νν 7) γηα ηνλ
Μάξηην 2016.
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 .
ΗΝΧΜΔΝΟ ΒΑΙΛΔΙΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Λνλδίλν, απέζηεηιε ζηνηρεία γηα ηελ αγνξά νίλνπ
ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην γηα ην έηνο 2015.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζην
Λνλδίλν (www.agora.mfa.gr/gb66 ),email: ecocom.london@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr .

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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27/04/2016
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΣΑΚΣΗΚΟ
ΓΖΜΟΗΟ
ΑΝΟΗΚΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΣΗΡΗΟΤ. ΣΖΛ: 2421351218
09/05/2016
ΓΖΜΟΗΔΤΖ
ΠΡΟΚΛΖΖ
ΔΚΓΖΛΧΖ
ΔΝΓΡΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ: ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΗΜΑΣΗΜΟΤΚΛΗΝΟΣΡΧΜΝΧΝ, ΜΟΚΔΣΧΝ-ΚΟΤΡΣΗΝΧΝ ΓΗΑ ΠΑΗΓΗΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ.
ΣΖΛ: 2313317511
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΦΑΛΗΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ. ΓΗΑ ΥΡΟΝΗΚΟ
ΓΗΑΣΖΜΑ 3 ΔΣΧΝ. ΔΝΑΡΞΖ 04/05/2016 ΚΑΗ ΛΖΞΖ 10/05/2016
ΣΖΛ:2313 302151
10/05/2016
ΓΖΜΟΗΔΤΖ
ΠΡΟΚΛΖΖ
ΔΚΓΖΛΧΖ
ΔΝΓΡΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ: ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΗΚΡΧΝ
ΚΔΠΑΣΡΧΝ-ΣΔΝΣΧΝ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΦΘΑΡΜΔΝΧΝ ΠΑΝΗΧΝ Δ
ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΟΤ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ. ΣΖΛ: 2313317511
11/05/2016
ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ
ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ
ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΑΝΑΘΔΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ. ΣΖΛ: 2313313172,175,141
12/05/2016 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΚΑΛΧΓΗΧΝ
ΥΑΛΚΟΤ
ΣΟΤ
ΤΣΖΜΑΣΟ
ΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ
-ΣΖΛΔΓΗΟΗΚΖΖ
ΚΑΘΧ
ΚΑΗ
ΔΣΟΗΜΟΤ
ΓΑΡΜΠΗΛΟΓΔΜΑΣΟ. ΣΖΛ:210 5297261
12/05/2016 ΓΗΑΒΗΒΑΖ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΟ ΒΔΘ. ΓΗΑ ΣΖΝ
ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ
ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΥΧΡΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ ΣΧΝ ΚΡΑΣΗΚΧΝ ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΧΝ
ΚΗΑΘΟΤ ΚΑΗ ΜΤΣΗΛΖΝΖ. ΣΖΛ: 2108916264
16/05/2016 ΑΝΟΗΥΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΤΝΑΦΖ ΤΜΦΧΝΗΑ 2 ΔΣΧΝ, ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΤΗΜΧΝ ΓΗΑ
ΚΗΝΖΖ ΠΟΛΔΜΗΚΧΝ ΠΛΟΗΧΝ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ. ΣΖΛ:2106551691
17/05/2016 ΑΝΟΗΚΣΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖ ΜΗΘΧΖ
ΓΧΜΑΣΗΧΝ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ 2 ΑΣΔΡΧΝ ΣΖΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ,
ΓΗΑΡΚΔΗΑ 1 ΔΣΟΤ. ΣΖΛ:210-5297261

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΒΟΛΟΤ
«ΑΥΗΛΛΟΠΟΤΛΔΗΟ»

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΔΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ: Α)
17/05/2016 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΧΝ ΟΓΟΠΟΙΙΑ ΓΗΜΟΤ ΓΔΛΣΑ. Β)
18/05/2016 ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ
ΔΡΓΟΤ. ΣΗΛ: 2313300520
08/06/2016 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ Δ
ΔΡΓΟΛΑΒΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΥΡΧΝΧΝ ΣΟΤ 424
ΓΝΔ ΣΖΛ:2310-381080
09/06/2016 ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΣΑ
ΓΡΑΦΔΗΑ ΣΖ ΑΓΤ/ΓΔΤ ΣΡΑΣΟΠΔΓΟ ΠΑΠΑΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟΤ ΓΗΑ
ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΠΛΔΗΟΓΟΣΧΝ-ΑΓΟΡΑΣΧΝ ΔΚΠΟΗΟΤΜΔΝΟΤ ΑΥΡΖΣΟΤ
ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ. ΣΖΛ:2108194645
ΜΑΣΑΗΧΖ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ
ΓΗΔΘΝΟΤ
ΔΝΗΑΗΟΤ
ΑΝΟΗΚΣΟΤ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΑΕΑ ΣΖΛ.
2321094294

ΓΗΜΟ ΓΔΛΣΑ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΖΜΟ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ-ΔΤΟΜΟΤ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ-ΤΚΔΧΝ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ
ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ
ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ
ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΝΑΤΣΗΚΟΤ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ
ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΧ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ «ΘΖΔΑ»

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΡΡΧΝ

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.

