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Οη επηρεηξεκαηηθνί θνξείο θαηαζέηνπλ αγσγέο
γηα ηηο θηλεηνπνηήζεηο ζηνλ ΟΛΘ
ηα απύζκελα λεξά ηνπ ιηκαληνύ ηεο Θεζζαινλίθεο
βνπιηάδεη ην επηρεηξείλ ηεο Βόξεηαο Διιάδαο πνπ δέρεηαη
έλα θαίξην πιήγκα από ηηο ζπλερηδόκελεο απεξγηαθέο
θηλεηνπνηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ΟΛΘ.
Οη
θπιηόκελεο απεξγίεο, σο αληίδξαζε ζηε δηαδηθαζία
ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ ιηκαληνύ, έρνπλ κέρξη ζηηγκήο έλα
πςειόηαην θόζηνο κεηαθνξάο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ρξήζηεο
ηεο ΟΛΘ πνπ αγγίδεη πεξί ηα 30 εθαη. επξώ ρσξίο λα
ππνινγίδνληαη νη δεκηέο επεηδή πξντόληα εμαγσγήο δελ
παξαδόζεθαλ ζηελ ώξα ηνπο, ή αιινηώζεθαλ ή επεηδή
ράζεθαλ πειάηεο αθνύ δελ ππάξρεη επάξθεηα πξώησλ
πιώλ γηα λα πξνρσξήζεη ε παξαγσγή. Δίλαη
ραξαθηεξηζηηθό όηη ε επί πιένλ επηβάξπλζε αλά container,
πνπ εθθνξηώλεηαη αλαγθαζηηθά ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά
αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 1.000 επξώ, ηελ ώξα πνπ ε
αμηνπηζηία ηνπ ιηκαληνύ ηεο Θεζζαινλίθεο πιήηηεηαη
αλεπαλόξζσηα. Νσπέο παξακέλνπλ αθόκε νη κλήκεο ησλ
θηλεηνπνηήζεσλ ηνπ 2008 όηαλ ν επηρεηξεκαηηθόο θόζκνο
ηεο Βόξεηαο Διιάδαο ππέζηε νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή θαη
ην ιηκάλη απαμηώζεθε, ράλνληαο έλα κεγάιν κέξνο ηνπ
transit θνξηίνπ ην νπνίν νπδέπνηε επέζηξεςε, αθνύ
θαηεπζύλζεθε ζηα ιηκάληα ηνπ Γπξξαρίνπ, ηνπ Μπνπξγθάο
θαη ηεο Βάξλαο. ε κία πξνζπάζεηα εμεύξεζεο ιύζεο ζην
αδηέμνδν πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί, ην Βηνηερληθό
Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο αλέιαβε ηελ πξσηνβνπιία γηα
ηε δηνξγάλσζε ζύζθεςεο επηρεηξεκαηηθώλ θνξέσλ ηεο
πόιεο θαη ησλ επηκειεηεξίσλ ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο,
νη νπνίνη απνθάζηζαλ λα αθνινπζήζνπλ ηε δηθαζηηθή νδό.
Πην ζπγθεθξηκέλα νη ζπκκεηέρνληεο ζηε ζύζθεςε
απνθάζηζαλ λα πξνρσξήζνπλ ζε: -αγσγή θνξέσλ θαη
επηρεηξήζεσλ ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο γηα ηελ θήξπμε
ηεο απεξγίαο παξάλνκεο θαη θαηαρξεζηηθήο. -παξέκβαζε
ζηνλ εηζαγγειέα γηα ηε δηεξεύλεζε ηπρόλ πνηληθώλ
επζπλώλ. -δηεπθόιπλζε ησλ κειώλ ησλ επηκειεηεξίσλ θαη
ησλ θνξέσλ γηα ηελ ππνβνιή αγσγώλ γηα ηηο δεκηέο πνπ
έρνπλ ππνζηεί νη επηρεηξήζεηο. -αίηεκα γηα άκεζε
παξάζηαζε ζηνλ πξσζππνπξγό. ηε ζπλάληεζε πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε
ζην
ΒΔΘ,
παξαβξέζεθαλ
ν
A΄ αληηπξόεδξνο ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ
Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο, Μαλώιεο Βιαρνγηάλλεο, ν
A΄ αληηπξόεδξνο ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Δπηκειεηεξίνπ
Θεζζαινλίθεο, Γηώξγνο Ηιηάδεο, ν πξόεδξνο ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ Ηκαζίαο, Νίθνο Οπζνπιηδόγινπ, ν
πξόεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Κηιθίο, Παύινο Σνληθίδεο, ν
πξόεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ εξξώλ Υξήζηνο Μέγθιαο,
ν πξόεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Υαιθηδηθήο, Γηώξγνο
Γθηιήο, ν εθηειεζηηθόο αληηπξόεδξνο ηνπ πλδέζκνπ
Βηνκεραληώλ Βνξείνπ Διιάδαο, Γηάλλεο ηαύξνπ, ν
πξόεδξνο ηνπ πλδέζκνπ Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδαο,
Κπξηάθνο Λνπθάθεο, ν πξόεδξνο ηνπ Δκπνξηθνύ
πιιόγνπ Θεζζαινλίθεο, Παληειήο Φηιηππίδεο, ν
πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ Ναπηηθώλ Πξαθηόξσλ
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη νη επηρεηξεκαηηθνί θνξείο ηεο
Θεζζαινλίθεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ην ΒΔΘ,
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Θεζζαινλίθεο, Βαζίιεο Κακπάθεο, ν πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ
Δθηεισληζηώλ Θεζζαινλίθεο, Γηώξγνο Κνζκίδεο θαη ην κέινο ηνπ
πιιόγνπ Κώζηαο Καξνύιεο. Δλεκέξσζε γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ
επηθξαηεί ζην ιηκάλη έθαλε ζηελ αξρή ηεο ζύζθεςεο ν
αληηπξόεδξνο ηεο ΟΛΘ ΑΔ, Κσλζηαληίλνο Μέιιηνο.
Θα πξέπεη
λα ζεκεησζεί όηη νη επηρεηξεκαηηθνί θνξείο ηεο Θεζζαινλίθεο,
κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ην ΒΔΘ, απέζηεηιαλ ζηηο 26 Μαΐνπ,
επηζηνιή ζηνλ πξσζππνπξγό Αιέμε Σζίπξα, ζηελ νπνία
εμέθξαδαλ ηελ αγσλία ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο γηα ηηο
επαλαιακβαλόκελεο απεξγίεο ζηνλ ΟΛΘ θαη έθξνπαλ ηνλ θώδσλα
ηνπ θηλδύλνπ γηα πξόθιεζε αλεπαλόξζσησλ βιαβώλ ζηελ ήδε
ρεηκαδόκελε επηρεηξεκαηηθόηεηα. Δλδεηθηηθή ηεο απξνζπκίαο γηα
εμεύξεζε ιύζεο ήηαλ ε απάληεζε πνπ απέζηεηιε ν ππνπξγόο
Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, Θνδσξήο Γξίηζαο, είθνζη
εκέξεο κεηά ηελ επηζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθώλ θνξέσλ, ζηελ
νπνία αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά „πηζηεύνπκε όηη βξηζθόκαζηε πιένλ
ζε ώξηκν ζηάδην δηακόξθσζεο κία ζηεξεήο ιύζεο. Καηαλννύκε όηη
ν ρξόλνο έρεη εμαληιεζεί. Δπαλαιακβάλνπκε γηα κία αθόκε θνξά,
ηελ έθθιεζή καο γηα εμεύξεζε πλεύκαηνο θαιήο ζέιεζεο θαη
ζπλεξγαζίαο πξνο όιεο ηηο πιεπξέο θαη βεβαίσο πξνο ηελ πιεπξά
ησλ εξγαδνκέλσλ». Όπσο ραξαθηεξηζηηθά ζεκείσζε κεηά ην πέξαο
ηεο ζύζθεςεο ν πξόεδξνο ηνπ ΒΔΘ, Παλαγηώηεο Παπαδόπνπινο
θαηά ηε δηάξθεηα ζπλέληεπμεο Σύπνπ πνπ αθνινύζεζε «ηελ ώξα
πνπ ην ιηκάλη απαμηώλεηαη θαη πνιιέο επηρεηξήζεηο ππνιεηηνπξγνύλ
σο απόξξνηα ησλ απεξγηαθώλ θηλεηνπνηήζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ
ζηνλ ΟΛΘ, ν ππνπξγόο Ναπηηιίαο δελ ιέεη ηίπνηε γηα ηελ
ηακπαθέξα. Η θαηάζηαζε κε ηηο επαλαιακβαλόκελεο απεξγίεο είλαη
ηδηαηηέξσο δπζκελήο θαζώο πξνθαιεί «έκθξαγκα» ζηηο ζαιάζζηεο
κεηαθνξέο θαη θαη‟ επέθηαζε ζνβαξά πξνβιήκαηα ζην εηζαγσγηθό
θαη εμαγσγηθό εκπόξην, αιιά θαη ζην ζαιάζζην ηνπξηζκό. Δίκαζηε
ππνρξεσκέλνη λα δηαθπιάμνπκε ηηο επηρεηξήζεηο κέιε καο πνπ
βξίζθνληαη ζε κία ηδηόηππε νκεξεία ηελ ώξα πνπ ην επηρεηξείλ ηεο
ρώξαο δέρεηαη αιιεπάιιεια ρηππήκαηα».
Ζ απεξγία βιάπηεη ηε Βόξεηα Διιάδα
Κνηλόο ηόπνο γηα όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ε αλάγθε άκεζεο
ιύζεο ηεο απεξγίαο, ε νπνία όπσο δηαηύπσζαλ „βιάπηεη ζνβαξά
ηε Βόξεηα Διιάδα‟ ελώ ζπκπιήξσζαλ όηη ζην όλνκα ηεο
δηεθδίθεζεο αηηεκάησλ κίαο κεξίδαο εξγαδνκέλσλ δελ κπνξνύλ
άιινη εξγαδόκελνη, νη εξγαδόκελνη ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα, λα
βνπιηάδνπλ ζηελ αβεβαηόηεηα. Γηα ηελ ηξαγηθόηεξε ζηηγκή ηνπ
ιηκαληνύ ηεο Θεζζαινλίθεο έθαλε ιόγν ν πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ
Ναπηηθώλ Πξαθηόξσλ Θεζζαινλίθεο, Βαζίιεο Κακπάθεο
επηζεκαίλνληαο όηη δελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηώζεηο επηρεηξήζεσλ
πνπ ελώ επσκίδνληαη έλα βαξύ θόζηνο ζηξέθνληαη ζην ιηκάλη ηνπ
Πεηξαηά κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνύληαη εξσηεκαηηθά γηα ηελ
επόκελε εκέξα ηνπ ΟΛΘ ιέγνληαο ραξαθηεξηζηηθά «ζα πεξλνύλ ηα
θνξηία από κπξνζηά καο θαη δελ ζα κπνξνύκε λα θάλνπκε ηίπνηε».
Γηα απώιεηα ηνπ έξγνπ ηνπο θαηά 100% , ηηο εκέξεο ησλ
απεξγηαθώλ θηλεηνπνηήζεσλ έθαλε ιόγν ν πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ
Δθηεισληζηώλ Θεζζαινλίθεο, Γηώξγνο Κνζκίδεο επηζεκαίλνληαο
όηη ν θιάδνο ηνπο έρεη πιεγεί αλεπαλόξζσηα. «Οη ζπλάδειθνη κνπ
βξίζθνληαη ζε νηθνλνκηθή θαη ςπρνινγηθή έλδεηα» είπε
ραξαθηεξηζηηθά.Πξνζρεκαηηθή ραξαθηήξηζε ηελ απεξγία ησλ
εξγαδνκέλσλ ζηνλ ΟΛΘ ν πξόεδξνο ηνπ ΔΒΔ Κπξηάθνο
Λνπθάθεο πξνζζέηνληαο όηη ην γεγνλόο όηη δελ ππάξρεη κία
θεληξηθή πνιηηηθή γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο δεκηνπξγεί

ζεηξά πξνβιεκάησλ ζηελ νηθνλνκία, ζηνπο εξγαδόκελνπο θαη ζηνπο
επηρεηξεκαηίεο αιιά θαη ζην ιηκάλη πνπ ζπλερώο απαμηώλεηαη.Η
επηβάξπλζε γηα ηηο επηρεηξήζεηο γίλεηαη αθόκε κεγαιύηεξε ζε επνρή
capital controls θαζώο νη αγνξαπσιεζίεο ησλ θνξηίσλ γίλνληαη κε
πξνπιεξσκέο. Δπηπιένλ, επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ έιιεηςε πξώησλ
πιώλ, δίλνπλ άδεηεο ζην πξνζσπηθό ηνπο γηα λα κελ αλαγθαζηνύλ
λα πξνβνύλ ζε απνιύζεηο» αλέθεξε o πξόεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ
εξξώλ Υξήζηνο Μέγθιαο. Παξάδεηγκα ηεο δεκίαο πνπ πθίζηαληαη
επηρεηξήζεηο, έδσζε ν πξόεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Υαιθηδηθήο
Γηώξγνο Γθηιήο. Δπηρείξεζε ηεο Υαιθηδηθήο, πνπ έθεξε 18
containers από ηνλ Πεηξαηά, αλαγθαζηηθά, επηβαξύλζεθε κε επηπιένλ
1.000 επξώ αλά container, ελώ από παξαγγειίεο πνπ δελ
εθηειέζζεθαλ είρε δηαθπγόληα θέξδε 350.000 επξώ.
Δπηηπρεκέλνο Δπηρεηξεκαηίαο ζε κηα Δληαία Ψεθηαθή Αγνξά
Ζ Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο (ΚΔΔΔ)
ιεηηνπξγώληαο κε γλώκνλα ηελ ελίζρπζε ησλ ειιεληθώλ
επηρεηξήζεσλ θαη γεληθόηεξα θάζε παξαγσγηθνύ θιάδνπ ηεο
νηθνλνκίαο, κεξηκλά, κέζσ ησλ Δπηκειεηεξίσλ, γηα ηελ παξνρή
πνηνηηθώλ ππεξεζηώλ πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηηο επηρεηξήζεηο – κέιε
ηνπο. Δηδηθόηεξα κε ηελ ΚΤΑ 23204/13-7-2015 (ΦΔΚ 1475/14-72015), ε νπνία νξίδεη ηελ ΚΔΔΔ ώο"αξρή εγγξαθήο" θαη ηα θαηά
ηόπνπο Δπηκειεηήξηα "σο εληεηαικέλα γξαθεία", πξνζθέξεη ζηελ
επηρεηξεκαηηθή θνηλόηεηα, ηελ δπλαηόηεηα εγγξαθήο - ηαπηνπνίεζεο
θαη ελεξγνπνίεζεο ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο λέαο γελληάο. Η
ππεξεζία απηή απνηειεί κία εμαηξεηηθά ζεκαληηθή πξνζπάζεηα
αλαβάζκηζεο θαη εθζπγρξνληζκνύ ησλ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ
πνπ παξέρνπλ νη Δπηκειεηεξηαθνί Φνξείο ηεο ρώξαο ζηα κέιε
ηνπο, γηα ηελ πξνώζεζε ησλ ειεθηξνληθώλ ζπλαιιαγώλ ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη ηεο ειεθηξνληθήο έθδνζεο θαη δηαθίλεζεο ησλ
εγγξάθσλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο θαη ρξήζεο ςεθηαθώλ ππνγξαθώλ,
ζέηνληαο σο ζηόρν λα απνηειέζεη παξάδεηγκα βέιηηζηεο πξαθηηθήο
ζε επξσπατθό επίπεδν. Ψεθηαθή Τπνγξαθή ζε 5 Κηλήζεηο:
1)Τπνβνιή ειεθηξνληθήο
αίηεζεο ζην site ηνπ νηθείνπ
Δπηκειεηεξίνπ (www.veth.gov.gr γηα ην Βηνηερληθό Δπηκειεηήξην
Θεζζαινλίθεο) θαη δεκηνπξγία πξνζσπηθνύ ινγαξηαζκνύ ζηελ
Δζληθή Πύιε Γεκόζηαο Γηνίθεζεο Ermis (www.ermis.gov.gr)
ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο θσδηθνύοTAXISnet θαη ειεθηξνληθή επηινγή
έθδνζεο ςεθηαθώλ πηζηνπνηεηηθώλ. 2)Έιεγρνο από ην νηθείν
Δπηκειεηήξην εγγξαθήο ηεο εηαηξείαο, πνπ εθπξνζσπεί ν αηηώλ.
3)Πιεξσκή ηνπ θόζηνπο απόθηεζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ςεθηαθήο
ππνγξαθήο, κέζσ ηνπ δηαηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο ΓΙΑ.
4)Μεηάβαζε ζην Δπηκειεηήξην γηα ηελ ππνβνιή Αίηεζεο –
Τπεύζπλεο Γήισζεο γηα ηελ έθδνζε ςεθηαθώλ πηζηνπνηεηηθώλ θαη
ηελ έγθξηζε ηνπ αηηήκαηνο. 5) Έθδνζε ησλ ςεθηαθώλ
πηζηνπνηεηηθώλ από εηδηθό ππνινγηζηή ηνπ Δπηκειεηεξίνπ κέζσ
ηεο πύιεο Ermis.Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: Σκήκα Θεκάησλ
Μεηαπνίεζεο θαη Τπεξεζηώλ – ηαηηζηηθήο, Δξεπλώλ θαη Γεκνζίσλ
ρέζεσλ
ΒΔΘ,
ηει.
2310241383,
email:
smeindustry@veth.gov..gr.

πκκεηνρή
ηνπ
Βηνηερληθνύ
Δπηκειεηεξίνπ
ε
Θεζζαινλίθεο ζηελ 81 Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο
Σν Βηνηερληθό Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο ζα ζπκκεηέρεη ζηελ
ε
81 ΓηεζλήΈθζεζε Θεζζαινλίθεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί
από 10 έσο 18 επηεκβξίνπ 2016, δηνξγαλώλνληαο νκαδηθή
ζπκκεηνρή γηα ηηο επηρεηξήζεηο-κέιε ηνπ. Οη επηρεηξήζεηο – κέιε
ηνπ ΒΔΘ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ, ζα βξίζθνληαη ζην πεξίπηεξν 13
θαη ζα επηδνηεζνύλ κε ην 50% ηνπ θόζηνπο stand 16 η.κ.,
ηύπνο 1(ίρλνο εδάθνπο) ή ελαιιαθηηθά κε ην 50% ηνπ θόζηνπο
stand 12 η.κ.,ηύπνο 2 (κε βαζηθό εμνπιηζκό).
ε
Η 81 ΓΔΘ ζα δώζεη ην ζηίγκα ηεο λέαο επνρήο, ηηκώληαο
παξάιιεια ηα 90 ρξόληα δσήο ηνπ εζληθνύ εθζεζηαθνύ θνξέα.
Σε θεηηλή Έθζεζε ραξαθηεξίδεη πεξηζζόηεξν από θάζε άιιε
θνξά ην ζηνηρείν ηεο δηεζλνπνίεζεο, αθνύ κεγάιεο αγνξέο ηνπ
εμσηεξηθνύ ηεο δίλνπλ ςήθν εκπηζηνζύλεο κε ηελ εζληθή ηνπο
ζπκκεηνρή. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθαινύληαη νη
ελδηαθεξόκελνη λα επηθνηλσλνύλ κε ην Γξαθείν Γεκνζίσλ
ρέζεσλ ηνπ Β.Δ.Θ., ηειέθσλν επηθνηλσλίαο 2310 271708,
email : public@veth.gov.gr.

Καηαβνιή ηξερνπζώλ εηζθνξώλ ζηα πηζησηηθά
Ηδξύκαηα κέζσ ΓΗΑ κε ρξήζε Σαπηόηεηαο Πιεξσκήο
Σξερνπζώλ Δηζθνξώλ από 05-09-2016
Η Γηνίθεζε ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ γλσζηνπνηεί ηελ έλαξμε
εθαξκνγήο δηεθπεξαίσζεο ησλ ηακεηαθώλ ζπλαιιαγώλ
κέζσ δηαηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο ΓΙΑ κε ρξήζε ελόο
κνλαδηθνύ 30ςήθηνπ θσδηθνύ πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε
Αξηζκό Μεηξώνπ Δξγνδόηε (Α.Μ.Δ.) ή Αξηζκό Μεηξώνπ
Οηθνδνκνηερληθνύ Έξγνπ (Α.Μ.Ο.Δ.) θαη νλνκάδεηαη
Σαπηόηεηα Πιεξσκήο Σξερνπζώλ Δηζθνξώλ (Σ.Π.Σ.Δ.). Η
Σ.Π.Σ.Δ. ζα απνδνζεί θεληξηθά ζε θάζε Αξηζκό Μεηξώνπ
Δξγνδόηε ή Αξηζκό Μεηξώνπ Οηθνδνκνηερληθνύ Έξγνπ
ηνπ Ι.Κ.Α. – Δ.Σ.Α.Μ. πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηνύληαη νη
θαηαβνιέο ησλ ηξερνπζώλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ κέζσ
ηνπ δηαηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο ΓΙΑ κε ηε ρξήζε ηνπ ελ
ιόγσ 30ςήθηνπ (Σ.Π.Σ.Δ.) ρσξίο αλαθνξά ζε κηζζνινγηθή
πεξίνδν, Α.Μ.Δ ή Α.Μ.Ο.Δ θαη Α.Φ.Μ. εκεηώλεηαη όηη ν
θσδηθόο Σ.Π.Σ.Δ. ζα απνδίδεηαη άπαμ θαη δελ ζα
κεηαβάιιεηαη. Όινη νη εξγνδόηεο Κνηλώλ Δπηρεηξήζεσλ,
Οηθνδνκνηερληθώλ Έξγσλ θαη Γεκνζίνπ ζα θαηαβάιινπλ
ηηο ηξέρνπζεο εηζθνξέο ζηα πηζησηηθά ηδξύκαηα κε ηε
ρξήζε ηεο Σ.Π.Σ.Δ. από 05/09/2016 θαη ζην εμήο. Οη
απνγεγξακκέλνη εξγνδόηεο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ κπνξνύλ λα
ελεκεξσζνύλ γηα ηελ Σαπηόηεηα Πιεξσκήο Σξερνπζώλ
Δηζθνξώλ (Σ.Π.Σ.Δ.) πνπ ηνπο απνδόζεθε κέζσ ηνπ
ινγαξηαζκνύ ρξήζηε πνπ δηαηεξνύλ ζην δηαδηθηπαθό ηόπν
ηνπ Ι.Κ.Α. – Δ.Σ.Α.Μ. Δπίζεο νη εξγνδόηεο θαηά ηελ
ππνβνιή ηεο Α.Π.Γ. θαη κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο, κε ην
απνδεηθηηθό παξαιαβήο ζα ελεκεξώλνληαη γηα ηνλ θσδηθό
(Σ.Π.Σ.Δ.), ν νπνίνο ηνπο έρεη απνδνζεί θαη κε ηνλ νπνίν
πξέπεη λα θαηαβάινπλ ηηο ηξέρνπζεο εηζθνξέο κέζσ ησλ
πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ. Γηα ηνπο εξγνδόηεο πνπ ζα
απνγξαθνύλ (θνηλέο επηρ/ζεηο θαη νηθνδνκνηερληθά έξγα)
από ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο (05/09/2016) θαη κεηά ε
Σ.Π.Σ.Δ ζα απνδίδεηαη θαη ζα γσλζηνπνηείηαη ζηνλ
εξγνδόηε κε ην έληππν απόδνζεο ηνπ Α.Μ.Δ ή Α.Μ.Ο.Δ.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ηει. 2105215242, Fax.
2105223228, email: asfika@ika.gr.

πλεξγαζία ηνπ ΒΔΘ κε ην Διιελν-Σνπξθηθό
Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην
ην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Βηνηερληθνύ
Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο κε ην Διιελν-Σνπξθηθό
Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην δίλεηαη ε δπλαηόηεηα, ζε πέληε
θαη‟ αλώηαην όξην κέιε ηνπ ΒΔΘ, λα επηζθέπηνληαη
εθζέζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ Σνπξθία,
απνιακβάλνληαο ηελ πξνβιεπόκελε θάιπςε εμόδσλ
(θόζηνο μελνδνρείνπ, κεηαθνξάο θαη εηζόδνπ ζηελ έθζεζε)
ησλ επηρεηξεκαηηθώλ απνζηνιώλ πνπ δηνξγαλώλνληαη από
ην
Διιελν-Σνπξθηθό
Δκπνξηθό
Δπηκειεηήξην
ζε
ζπλεξγαζία κε ηε δηνξγαλώηξηα εηαηξία ησλ εθζέζεσλ.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, Γξαθείν Γεκνζίσλ ρέζεσλ
ηνπ ΒΔΘ, ηει. 2310271708.
Πξόγξακκα CLLD/LEADER Σνπηθή Αλάπηπμε κε
Πξσηνβνπιία Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ ζηελ Ύπαηζξν
Θεζζαινλίθεο
Η ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΔ καο
ελεκεξώλεη όηη ζηα πιαίζηα «Δλεξγεηώλ δηαβνύιεπζεο –
ελεκέξσζεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ Πξνγξάκκαηνο
CLLD/LEADER “Σνπηθή Αλάπηπμε κε Πξσηνβνπιία
Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ” ζηελ Ύπαηζξν ηνπ Ννκνύ
Θεζζαινλίθεο.»
πξαγκαηνπνηείηαη
εθδήισζε
ζηα
Κνπθάιηα (Γ. Υαιθεδόλνο) ηελ Σεηάξηε 22 Ινπλίνπ 2016
θαη ώξα 20:00 ζηελ Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ Γήκνπ Υαιθεδόλνο.
Γηα επηπιένλ πιεξνθνξίεο: ηει.: 2310801070, θαμ:
2310403593, email: aneth@aneth.gr, site: www.aneth.gr.

Οδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ Καηαγσγή ησλ Δκπνξεπκάησλ

Product Design Summer Camp 2016

Η Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζόδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθώλ απέζηεηιε εγθύθιην κε ζέκα «Οδεγίεο αλαθνξηθά
κε ηελ Καηαγσγή ησλ Δκπνξεπκάησλ. Δλσζηαθόο Σεισλεηαθόο
Κώδηθαο (UCC) – Καη‟ εμνπζηνδόηεζε θαλνληζκόο (ΔΔ)
2015/2446 θαη Δθηειεζηηθόο Καλνληζκόο (ΔΔ) 2015/2447 ηεο
Δπηηξνπήο, ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Δλσζηαθνύ Σεισλεηαθνύ Κώδηθα.», κε Αξ. Πξση.: ΓΓΘΣΟΚ Β΄
1082376 ΔΞ2016. Με ηελ εγθύθιην απηή θνηλνπνηνύληαη
αλαιπηηθέο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη
αλαθνξηθά κε ηελ «Πξνηηκεζηαθή θαη ηελ Με Πξνηηκεζηαθή
Καηαγσγή ησλ Δκπνξεπκάησλ». Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ
επέξρνληαη αθνξνύλ θπξίσο:
Α) ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν πηζηνπνηείηαη ε θαηαγσγή ησλ
εκπνξεπκάησλ γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ πζηήκαηνο Γεληθεπκέλσλ
Γαζκνινγηθώλ Πξνηηκήζεσλ (.Γ.Π.) από 01/01/2017, αθελόο
κε ηε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ FORM A θαη ηε
ρξήζε ηεο Βεβαίσζεο Καηαγσγήο θαη αθεηέξνπ κε ηελ
εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο Δγγεγξακκέλσλ Δμαγσγέσλ
(Registered Exporter System) εθεμήο ύζηεκα REX.
Β) ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ απνδεηθηηθώλ θαηαγσγήο εθηόο
πζηήκαηνο Γεληθεπκέλσλ Πξνηηκήζεσλ.
Γ) ηελ εθ ησλ πζηέξσλ έθδνζε ησλ απνδεηθηηθώλ θαηαγσγήο.
Γ) ηελ ελζσκάησζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1207/2001
ζηνλ θαλνληζκό (ΔΔ) 2015/2447.
Δ) ηελ πξνζζήθε ηεο ηζπαληθήο γιώζζαο, ζηηο γιώζζεο ζηηο
νπνίεο κπνξεί λα ζπληαρζεί ε Γήισζε Σηκνινγίνπ θαζώο θαη ε
Βεβαίσζε Καηαγσγήο.
Γηα επηπιένλ πιεξνθνξίεο: ηει: 2106987493, θαμ:
2106987489 , email: d17-c@2001.syzefxis.gov.gr . Σν θείκελν
ηεο εγθπθιίνπ έρεη αλαξηεζεί θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr.

Σν Γηεζλέο Παλεπηζηήκην Διιάδνο δηνξγαλώλεη γηα 3
ζπλερή ρξνληά ην ζεκηλάξην κε ηίηιν: “Product Design
Summer Camp 2016” ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 4 –
15 Ινπιίνπ 2016. Σν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε ζρεδηαζηέο
αληηθεηκέλσλ, βηνκεραληθνύο ζρεδηαζηέο, αξρηηέθηνλεο,
κεραληθνύο,
γξαθίζηεο,
θαιιηηέρλεο,
εθπαηδεπηηθνύο,
επαγγεικαηίεο από δεκηνπξγηθνύο ή βηνκεραληθνύο θιάδνπο
θαη δελ απαηηείηαη πξνεγνύκελε γλώζε ινγηζκηθώλ. Σν
ζεκηλάξην ζα έρεη δηάξθεηα 40 ώξεο θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ζηελ αγγιηθή γιώζζα. Η πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο
ελδηαθέξνληνο ιήγεη ηελ 24 Ινπλίνπ 2016.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2310807502/ -520/ 528, θαμ: 2310474590, email: pr@ihu.edu.gr, site:
www.ihu.edu.gr Εεηήζεηο πλεξγαζίαο

Νένο Σνπξηζηηθόο Οδεγόο δσξεάλ δηαθήκηζεο
επηρεηξήζεσλ
Σν Δπηκειεηήξην Κέξθπξαο ελεκεξώλεη γηα ηε δεκηνπξγία ελόο
λένπ ηνπξηζηηθνύ νδεγνύ γηα δσξεάλ δηαθήκηζε ησλ
επηρεηξήζεσλ. Απνηειείηαη από έλα ιεύθσκα, ζειίδα ζην
Facebook θαη κηα ηζηνζειίδα (www.superguide.eu). Αλ πξόθεηηαη
γηα θαηάιπκα, εζηηαηόξην, bar, ελνηθηαδόκελα απηνθίλεηα,
ελνηθηάζεηο ζθαθώλ, κπνξεί λα γίλεη εύθνια κέζσ ηεο
ηζηνζειίδαο http://superguide.eu/el/accomodation κε εηδηθά
άξζξα, θσηνγξαθίεο θαη αθηεξώκαηα από όπνπ νη πειάηεο ζα
κπνξνύλ λα θάλνπλ θξαηήζεηο κέζσ ησλ επηρεηξήζεσλ ρσξίο
κεζάδνληεο. Γελ ππάξρνπλ πξνκήζεηεο θαη θξπθέο ρξεώζεηο.
Γηα επηπιένλ πιεξνθνξίεο: ηει.: 26610-80575/ 39813, θαμ:
26610-40088, email: corfucci@mail.chambers.gr.

ε

14 ύλνδνο κε ζέκα: «Από ηελ Απόθαζε ζηηο Γξάζεηο»
Η Διιάδα κεηέρεη ζην θεηηλό Γηεζλέο Αλαπηπμηαθό Φόξνπκ ην
εο
νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο 14 Γηάζθεςεο ησλ
Ηλσκέλσλ Δζλώλ γηα ην Δκπόξην θαη ηελ Αλάπηπμε, κε επίζεκε
αληηπξνζσπεία, επηθεθαιήο ηεο νπνίαο ηίζεηαη ν Τθππνπξγόο
Δμσηεξηθώλ γηα ηηο Γηεζλείο Οηθνλνκηθέο ρέζεηο, θύξηνο
Γεκήηξεο Μάξδαο. Ο θύξηνο Μάξδαο ζπλνδεύεηαη από νκάδα
Διιήλσλ επηρεηξεκαηηώλ. Η Γηάζθεςε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ
απνηειεί ην επίθεληξν γηα ηελ αλάπηπμε δεηεκάησλ ζηνπο ηνκείο
ηνπ εκπνξίνπ, ηεο νηθνλνκίαο, ηεο ηερλνινγίαο, ησλ
ε
επελδύζεσλ θαη ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο. Η θεηηλή 14 ύλνδνο
κε ζέκα: «Από ηελ Απόθαζε ζηηο Γξάζεηο», ζηνρεύεη ζηελ
εθαξκνγή ησλ Παγθόζκησλ ηόρσλ γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε
ε
α
θαη ζπγθαιείηαη ζην Νατξόκπη από ηελ 17 έσο ηελ 22 Ινπιίνπ
2016.
Τπνβνιή ζπκκεηνρήο έσο 30 Ινπλίνπ 2016 ζηνλ
ηζηόηνπν ηεο δηνξγάλσζεο. Γελ ππάξρεη θόζηνο ζπκκεηνρήο.
Γηα
πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο:
ηει.:
2103839259,
θαμ:2103805113,
email:
info@kenyagreece.com,
site:
www.kenyagreece.com.

ε

Σν Δκπνξηθό & Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ
αλαθνηλώλεη ζηα κέιε ηνπ θαη ζε θάζε ελδηαθεξόκελν όηη νη
αλαθεξόκελεο ζηε ζπλέρεηα ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη
επηρεηξήζεηο ηνπ εμσηεξηθνύ, επηζπκνύλ λα επηθνηλσλήζνπλ
κε ειιεληθέο, πξνθεηκέλνπ λα ζπλεξγαζηνύλ ζηνπο ηνκείο
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θάζε δήηεζε
ΜΑΡΟΚΟ
Δηαηξεία: SOCIETE DE CENTRIFUGATION AGRO ALIMENTNTAIRE MAROC
Σειέθσλν: 00212524481494 / 661137643
Email: elfidoussi@yahoo.com
Κύξηεο Γξαζηεξηόηεηεο: ζπλεξγαζία κε εηαηξείεο
θαηαζθεπήο θαη εκπνξίαο κεραλώλ ειαηνηξηβείνπ.
ΜΑΡΟΚΟ
Δηαηξεία: RDSE
Σειέθσλν: 00212 522623644 / 656302292
Fax: 522623646
Email: rdese@rdse.majamila.bouchikhi@gmail.com
Κύξηεο Γξαζηεξηόηεηεο: ζπλεξγαζία κε εηαηξείεο
θαηαζθεπήο βηνινγηθώλ θαζαξηζκώλ ζην Μαξόθν
ΜΑΡΟΚΟ
Δηαηξεία: MAGRE DEVELOPMENT SARL
Σειέθσλν: 00212 522271350 655010428
Fax: 522271357
Email: pantelis@magre.mahachami@magre.ma
Ηζηνζειίδα: www.magre.ma
Κύξηεο Γξαζηεξηόηεηεο: ζπλεξγαζία κε εηαηξείεο
θαηαζθεπήο βηνινγηθώλ θαζαξηζκώλ ζην Μαξόθν.

Γηαρξνληθή εμέιημε ηεο Ηαηξηθήο, κειινληηθέο πξννπηηθέο
θαη ν ξόινο ηνπ ηαηξνύ
Η Δπηηξνπή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο & Τγείαο (ΔΚΠΤ) ηνπ
Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (Α.Π.Θ.)
δηνξγαλώλεη δηάιεμε κε ηίηιν «Γηαρξνληθή εμέιημε ηεο
Ιαηξηθήο, κειινληηθέο πξννπηηθέο θαη ν ξόινο ηνπ ηαηξνύ»,
πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σεηάξηε 22 Ινπλίνπ 2016 θαη
ώξα 19:00 ζηελ Αίζνπζα Σειεηώλ ηνπ Α.Π.Θ. Γηα
πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2310991313, θαμ:
2310996725, site: http://pr.web.auth.gr/.

Ζ αγνξά ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηνπ Κνλγθό θαη
Δπηρεηξεκαηηθέο Δπθαηξίεο»
Σν Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ ύλδεζκν Δκπνξηθώλ Αληηπξνζώπσλ
Διιάδνο, ζα πξαγκαηνπνηήζεη ελεκεξσηηθή εθδήισζε κε
ζέκα: «Η αγνξά ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηνπ Κνλγθό θαη
Δπηρεηξεκαηηθέο Δπθαηξίεο» ηελ Σεηάξηε 22 Ινπλίνπ θαη ώξα
νο
10πκ ζην ΔΒΔΑ (5
όξνθνο, Αθαδεκίαο 7). Γηα
πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει:210 3382342, 210 3382466
θαμ:210 3382378, email: tretzeka@acci.gr .

Γηεζλείο Δθζέζεηο

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
ALEXPO 2016
Πόιε:Ληκάλη Αιεμαλδξνύπνιεο
Ζκεξνκελία:24 - 28 Ινπλίνπ 2016
Δθζέκαηα:ηνπξηζκόο, ιηκάλη θαη ζάιαζζα, θαηλνηνκία θαη
επηρεηξεκαηηθόηεηα . Πιεξνθνξίεο: ηει.: 2551035848 εζση.5/
38910, θαμ: 2551023253, email: epimevro@otenet.gr, site:
http://www.evroschamber.gr.
SEREXPO 2016
Πόιε: έξξεο, Διιάδα
Ζκεξνκελία:24-26 Ινπλίνπ 2016
Δθζέκαηα: εκπόξην, ππεξεζίεο, ηνπξηζκόο, ηερλνινγία,
θαηλνηνκία, γεσξγία, θηελνηξνθία
Πιεξνθνξίεο: ηει.: +302321003144, θαμ: +3302321099737
email: eleftheriadou@eves.gr
FASHION EXPO
Πόιε:MEC Παηαλίαο
Ζκεξνκελία:25 - 27 Ινπλίνπ 2016
Δθζέκαηα:κόδα
Πιεξνθνξίεο: ηει.: 2108623220, email: ekthesi@otenet.gr
SUMMER EXPO 2016
Πόιε:Μεηξό ύληαγκα, Αζήλα
Ζκεξνκελία:4-6 Ινπιίνπ 2016
Δθζέκαηα: θαιιπληηθά, κπηδνύ, ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί,
ηξόθηκα, επνρηαθά, ξνύρα θιπ.
Πιεξνθνξίεο: ηει2109245577, email: info@verticom.gr
ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ EΚΘΔΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ
ΓΖΜΟΤ Η.Π. ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ
Πόιε:Ληκάλη Μεζνινγγίνπ, Αηησιναθαξλαλία
Ζκεξνκελία:8 - 11 Ινπιίνπ 2016
Δθζέκαηα:ηνπηθά πξντόληα θαη επηρεηξήζεηο, ηνπξηζκόο,
θαηλνηνκία
Πιεξνθνξίεο: ηει.:2631025561, θηλ.: 6972641000, email:
expomes2016@gmail.com.

Εεηήζεηο πλεξγαζίαο από ην Ηζξαήι
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ θαη Δκπνξηθώλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Σει Αβίβ απέζηεηιε ιίζηα κε
αηηήκαηα επηρεηξεζηαθήο ζπλεξγαζίαο από ην Ιζξαήι.
1.
Δηαηξεία: IMS – INVENTORY MANAGEMENT SOLUTIONS
Σειέθσλν: 972 3 5631020
Φαμ: 972 3 5619027
E-Mail: yonatk@chamber.org.il
(Ms. Yonat Keren,
International Relations Division, FICC)
Ηζηνζειίδα: www.utiims.com
Κύξηεο Γξαζηεξηόηεηεο: δήηεζε ζπλεξγαζίαο κε επηρεηξήζεηο
ηεο Δπξώπεο (θπξίσο θαηαζθεπαζηηθέο) πξνζθέξνληαο
ππεξεζίεο δηαρείξηζεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, κάλαηδκελη
πξνκεζεηώλ θαη απνζεκάησλ.
2.
Δηαηξεία: LATENT IMAGE TECHNOLOGY LTD.
Σειέθσλν: 972 3 5631020
Φαμ: 972 3 5619027
E-Mail: yonatk@chamber.org.il
(Ms. Yonat Keren,
International Relations Division, FICC)
Ηζηνζειίδα: www.miragelit.com
Κύξηεο Γξαζηεξηόηεηεο: δήηεζε ζπλεξγαζίαο κε δηεζλείο
ηππνγξάθνπο θαη επίζεκεο αξρέο ζηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε, ηελ
Αζία, ηελ Αθξηθή θαη ηελ Λαηηληθή Ακεξηθή πξνζθέξνληαο
ππεξεζίεο
εζληθήο
αζθάιεηαο
θαη
θαηαπνιέκεζεο
απνκηκήζεσλ / παξαπνηήζεσλ.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: +972 3 6055299, θαμ:
+972 3 6951329, email: ecocom-telaviv@mfa.gr.
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31 ΓΗΔΘΝΖ EΚΘΔΖ ΠΑΗΓΗΚΑ ΒΡΔΦΗΚΑ ΚΑΗ
ΜΖΣΡΟΣΖΣΑ
Πόιε: Κσλζηαληηλνύπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 27 - 30 Ινπιίνπ 2016
Δθζέκαηα: παηδηθά, βξεθηθά, κεηξόηεηα
Πιεξνθνξίεο: site: www.istanbulkidsfashion.com/?lng=en.
TEXTILE ACCESSORIES TREND AND INNOVATION
EVENT
Πόιε: Κσλζηαληηλνύπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 23 Απγνύζηνπ 2016
Δθζέκαηα: πθαζκάηηλα αμεζνπάξ
Πιεξνθνξίεο: ηει.: 0212 4381296-97, θαμ: 02124381298,
email: kysd@kysd.org.tr , site: http://trendinovasyon.com
TENDENCE - ΓΗΔΘΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ EΚΘΔΖ
ΓΗΑΚΟΜΖΖ & ΔΗΓΩΝ ΓΩΡΟΤ
Πόιε: Φξαλθθνύξηε , Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 27 – 30 Απγνύζηνπ2016
Δθζέκαηα:θαηαλαισηηθά αγαζά ζηνλ ηνκέα θαηνηθίαο &
δώξνπ
Πιεξνθνξίεο: ηει. 2106090525, θαμ: 210 6090527,
email: info-messe@travel4fairs.gr , site:
http://www.messefrankfurt.gr/mini/233/213.
ΔΚΘΔΖ ΓΟΜΗΚΩΝ
Πόιε: Σνπξθκεληζηάλ, Κεληξηθή Αζία
Ζκεξνκελία: 27 Απγνύζηνπ 2016
Δθζέκαηα: δνκηθά πιηθά, κεραλήκαηα θαη εξγαιεία ρεηξόο,
νηθνδνκηθά πιηθά θαη ηερλνινγίεο, θ.α.
Πιεξνθνξίεο: +902122726162, θαμ:+902123550753,
email:info@turkmenconstruction.com.

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΒΔΛΓΗΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ & Δκπνξηθώλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Βέιγην, απέζηεηιε Δηήζηα
Έθζεζε γηα ηε βειγηθή νηθνλνκία θαη ηηο δηκεξείο νηθνλνκηθέο
θαη εκπνξηθέο ζρέζεηο Διιάδνο – Βειγίνπ ην 2015.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ
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.
ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ & Δκπνξηθώλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε όθηα, απέζηεηιε ελεκεξσηηθό
δειηίν γηα ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηε Βνπιγαξία θαη ηηο
δηκεξείο νηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο ζρέζεηο γηα ηνλ Μάην ηνπ
2016. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη
κπνξνύλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ
ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηε όθηα (www.agora.mfa.gr/bg60),
email:economy@grembassysofia.orgή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ΒΔΘ www.veth.gov.gr.
ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ
Σν Γεληθό Πξνμελείν ηεο Διιάδαο ζην Νηύζζειληνξθ,
απέζηεηιε ελεκεξσηηθό δειηίν κε ζέκα «Απνινγηζκόο
δηεζλνύο έθζεζεο Γξαθηθώλ ηερλώλ Drupa 2016 – Διιεληθή
ζπκκεηνρή (Νηύζζειληνξθ, 31/5 – 10/6/2016)».
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζην Νηύζζειληνξθ (www.agora.mfa.gr/de128),
email: ecocom-dusseldorf@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ΒΔΘ www.veth.gov.gr.

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα
24/06/2016 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΠΑΡΟΥΗ
ΤΠΗΡΔΙΧΝ
«ΣΔΥΝΙΚΟΤ
ΔΛΔΓΥΟΤ
ΟΥΗΜΑΣΧΝ
ΓΗΜΟΤ
ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ». ΣΗΛ: 2313 317535
24/06/2016 ΓΗΜΟΙΟ ΣΑΚΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΑΝΑΘΔΗ
ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΦΤΛΑΞΗ ΚΣΙΡΙΧΝ ΚΑΙ ΤΠΑΙΘΡΙΟΤ ΥΧΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ
ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ». ΣΗΛ: 2313 3177536
28/06/2016 ΓΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ
ΣΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΦΟΡΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΔΛΑΙΟΥΡΧΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ». ΣΗΛ: 2313 300 520
06/07/2016 ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΟΙΚΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΘΔΡΜΑΝΗ».ΓΙΑ ΟΛΗ ΣΗΝ ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ
ΠΛΗΝ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ. ΣΗΛ: 210 5213645
07/07/2016 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΔΘΝΗ ΣΑΚΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «Α:ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ , ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΧΝ
ΤΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Β: ΤΣΗΜΑΣΑ
ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΔΙΟΓΟΤ-ΔΞΟΓΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ, ΓΙΑ ΣΙ
ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ». ΣΗΛ: 2313 317545
07/07/2016 ΓΙΔΘΝΗ ΓΗΜΟΙΟ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
«ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΛΔΙΟΓΟΣΧΝ – ΑΓΟΡΑΣΧΝ ΔΚΠΟΙΟΤΜΔΝΟΤ ΑΥΡΗΣΟΤ
ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ». ΣΗΛ: 210 8194645
08/07/2016 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΗΜΟΙΟ ΣΑΚΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ
ΣΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ
ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ» . ΣΗΛ: 2313 3177536
08/07/2016 ΑΝΟΙΚΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
«ΑΝΑΓΔΙΞΗ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ
ΣΧΝ
ΥΧΡΧΝ
ΣΟΤ
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ». ΣΗΛ: 2310 891284
11/07/2016 ΑΝΟΙΚΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΥΑΡΣΙ ΤΓΔΙΑ». ΣΗΛ: 210 8916356
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11/07/2016 ΑΝΟΙΥΣΟ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ
ΔΚΘΔΙΑΚΟΤ ΚΑΙ ΤΝΔΓΡΙΑΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ (ΓΔΚΘ)
ΓΙΑ ΥΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΣΗΜΑ ΓΤΟ ΔΣΧΝ ΑΠΟ 01.08.2016 ΔΧ 31.07.2018 ΜΔ
ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΠΑΡΑΣΑΗ ΓΙΑ ΑΛΛΟ ΔΝΑ ΔΣΟ. ΣΗΛ: 2310 291530
12/07/2016 ΓΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
«ΜΟΝΟΣΙΚΧΝ ΠΛΑΚΙΓΙΧΝ ΣΤΠΟΤ PAULSTRA UIC 50». ΣΗΛ:210 5297229
ν
12/07/2016 ΑΝΟΙΥΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «1
ΚΑΙ 2ν ΣΔΔ ΚΑΙ ΔΚ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ, ΑΝΑΘΔΧΡΗΗ ΣΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ
383/19-06-2007 ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΑΓΔΙΑ - ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ
Η/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ». ΣΗΛ: 210 5272445
12/07/2016 ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΙΘΧΗ ΓΧΜΑΣΙΧΝ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ ΣΡΙΧΝ
ΑΣΔΡΧΝ ΣΗΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ
ΚΑΣΑΚΛΙΔΧΝ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΔΧΝ ΣΟΤ ΟΔ, ΠΟΤ
ΜΔΣΑΒΑΙΝΔΙ ΣΗΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ». ΣΗΛ: 210 5297261

ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗΚ

ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΓΔΛΣΑ
ΙΓΡΤΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΑΦΑΛΙΔΧΝ
(ΙΚΑ ).
ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΧΣΑΣΗ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΡΑΣΟΤ «ΘΗΔΑ»
ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ
ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ
ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ
ΓΔΘ HELEXPO

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ
ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.
ΚΣΙΡΙΑΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ Α.Δ.

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ
ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

.
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.

