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ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΔΚΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
Ζ Δθινγηθή Δπηηξνπή ηνπ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ αλαθνηλψλεη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 58 ηνπ
Ν.4484/2017, νη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ ζαξάληα έλα (41) λέσλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Βηνηερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο ζα δηελεξγεζνχλ ην άββαην 2, ηελ Κπξηαθή 3 θαη ηελ Γεπηέξα

4 Γεθεκβξίνπ 2017.

ην πιαίζην απηφ θαινχληαη ηα λνκηθά πξφζσπα, ησλ νπνίσλ νη εθπξόζσπνη δελ θαηαρσξνύληαη απηεπάγγειηα ζηνλ
εθινγηθό θαηάινγν λα ππνβάιινπλ ηηο εμνπζηνδνηήζεηο ηνπο. Οη εμνπζηνδνηήζεηο ησλ εθπξνζψπσλ θαζψο θαη νη πεξηπηψζεηο
αιιαγήο απηψλ, ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ Δθινγηθή Δπηηξνπή επηά ηνπιάρηζηνλ εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία δηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ, ήηνη κέρξη ηελ Παξαζθεπή 24 Ννεκβξίνπ 2017.
Γλσζηνπνηείηαη, επίζεο, φηη ν θαηάινγνο ησλ εγγεγξακκέλσλ επηρεηξήζεσλ-κειψλ ζε θάζε Σκήκα πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζηα
ε

κεηξώα κέρξη θαη ηελ 1 Γεθεκβξίνπ 2016 θαη κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο (εθφζνλ ζπληξέρνπλ
νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο) ζα εθηεζεί ζηελ έδξα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ [Αξηζηνηέινπο, 27, 3

νο

φξνθνο, Θεζζαινλίθε], φπνπ νη

επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη γηα λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ην ηκήκα θαηάηαμεο θαη ηηο ηπρφλ νηθνλνκηθέο ηνπο
ππνρξεψζεηο.
Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΚΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ Β.Δ.Θ.
ΔΛΔΝΖ ΕΗΟΤΣΑ
ΓΗΚΖΓΟΡΟ

Παξώλ ην ΒΔΘ ζηελ 82ε ΓΔΘ
Γελ ζα κπνξνχζε λα απνπζηάδεη απφ ην κεγάιν ξαληεβνχ ηεο
εο
82 ΓΔΘ ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, ην
νπνίν ζηεξίδεη θαη ηε θεηηλή δηνξγάλσζε ζπκκεηέρνληαο κε
νθηψ επηρεηξήζεηο - κέιε ηνπ. Σν ζηαλη ηνπ ΒΔΘ πνπ
δηνξγαλψλεη νκαδηθή ζπκκεηνρή, ζα βξίζθεηαη απφ ηηο 9 έσο
ηηο 17 επηεκβξίνπ -καδί θαη κε ηα ππφινηπα Δπηκειεηήξηα
ηεο ρψξαο- ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο
Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο, πνπ ζα θαηαιακβάλεη ηα Πεξίπηεξα
2 θαη 3. Σν ζηαλη ηνπ ΒΔΘ αλαπηχζζεηαη ζε 112 ηκ ζην
πεξίπηεξν 2. Οη επηρεηξήζεηο κέιε ηνπ ΒΔΘ πξνέξρνληαη απφ
έλα επξχ ρψξν δξαζηεξηνηήησλ, κεηαμχ άιισλ: ηεο
θαηαζθεπήο επίπισλ θνπδίλαο, πξντφλησλ απφ μχιν, δέξκα,
εηδψλ ζαγκαηνπνηίαο, απνκηκήζεσλ θνζκεκάησλ θαη
ζπλαθψλ εηδψλ, ιεβήησλ, θαπζηήξσλ θαη εμνπιηζκνχ
ζεξκνθεπίνπ, εγθαηάζηαζεο αλειθπζηήξσλ θ.α. Αμίδεη λα
ζεκεησζεί φηη ε 82ε ΓΔΘ ππνδέρεηαη σο ηηκψκελε ρψξα ηελ
Κίλα, ζε κία πξνζπάζεηα λα ζπλδέζεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα,
ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ ηερλνινγία κε ηε κεγαιχηεξε αγνξά
ηνπ θφζκνπ.

Έξγα αληί ππνζρέζεσλ δεηά ην ΒΔΘ από ηνλ
πξσζππνπξγό
Σελ αλάγθε λα μεπεξαζηνχλ νη ηδενινγηθέο αγθπιψζεηο, ηα
πνιηηηθά ςεπηνδηιήκκαηα, πνπ ζπρλά είλαη εθηφο ηφπνπ θαη
ρξφλνπ θαη παξάιιεια λα πινπνηεζνχλ αλαπηπμηαθέο
πνιηηηθέο αληί γηα εμαγγειίεο πνπ δηαςεχδνληαη, επηζεκαίλεη ην
Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο (ΒΔΘ) κε ππφκλεκα,
πνπ απέδσζε ζηνλ πξσζππνπξγφ Αιέμε Σζίπξα θαηά ηελ
πξφζθαηή έιεπζή ηνπ ζηε Θεζζαινλίθε. «H Διιάδα έρεη
αθφκα πνιχ δξφκν λα δηαλχζεη πξνθεηκέλνπ λα επαλέιζεη
ζηελ θαλνληθφηεηα, λα αλαθηήζεη ηελ εζληθή ηεο θπξηαξρία θαη
λα κπεη ζην δξφκν ηεο αλάπηπμεο. Ο δξφκνο απηφο είλαη
ζηξσκέλνο κε αγθάζηα. Ζ χθεζε, νη πςειφηεξνη θφξνη, νη
απμεκέλεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο,
δεκηνπξγνχλ ζπλερψο λέεο αζθπθηηθέο πηέζεηο ζηελ αγνξά. Οη
πηέζεηο απηέο ελδερνκέλσο λα νδεγήζνπλ ζε έλα λέν θχκα
πησρεχζεσλ επηρεηξήζεσλ, κε ζπλέπεηα ηελ απψιεηα
ρηιηάδσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζην ακέζσο επφκελν δηάζηεκα.
Δλδεηθηηθφο ηεο θαηάζηαζεο είλαη ν βαξχο θφξνο, πνπ
πιεξψλεη ζην βσκφ ηεο θξίζεο, ε κηθξνκεζαία
επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη δε ε βηνηερλία ηεο Θεζζαινλίθεο. ε
δηάζηεκα νθηψ εηψλ, κεηξά 14.180 ινπθέηα,

ηελ ψξα πνπ ζην δπλακηθφ ηνπ βηνηερληθνχ
επηρεηξείλ, πξνζηέζεθαλ κφιηο 5.527 λέεο επηρεηξήζεηο»
αλαθέξεηαη ζην ππφκλεκα ηνπ επηκειεηεξίνπ. «Ζ Διιάδα
ρξεηάδεηαη εζληθφ ζρέδην, ζχλεζε, ζπλαίλεζε θαη ζπλεξγαζία.
Έλαο ηέηνηνο εζληθφο ζηφρνο δελ πξφθεηηαη πνηέ λα επηηεπρζεί
κε απμήζεηο θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ζε κηα δηαξθψο
ζπξξηθλνχκελε βάζε. Δάλ ε πνιηηηθή εγεζία ηεο ρψξαο δελ
ζπλεηδεηνπνηήζεη απηή ηε ζεκειηψδε αιήζεηα, φινη καδί είκαζηε
θαηαδηθαζκέλνη λα απνηχρνπκε» ππνγξακκίδεη ην ΒΔΘ. Ζ
πξφηαζή ηνπ ΒΔΘ γηα ηελ επηζηξνθή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο
ζε ξπζκνχο αλάπηπμεο πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ κέηξα θαη
κεηαξξπζκίζεηο ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο:
Μείσζε θνξνινγηθώλ ζπληειεζηώλ
ηελ Διιάδα, έλαο επηρεηξεκαηίαο ή επελδπηήο θαιείηαη
ζήκεξα λα πιεξψζεη 29% θφξν επηρεηξήζεσλ, 15% θφξν
κεξηζκάησλ,
5-10% εηζθνξά
αιιειεγγχεο,
ΔΝΦΗΑ
επηρεηξήζεσλ, θφξν επηηεδεχκαηνο, αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο
26,95%, πςεινχο θφξνπο ζηελ ελέξγεηα θαη ζηελ ηειεθσλία.
Καη φια απηά, ελψ ν ΦΠΑ έρεη θζάζεη ζην 24%.
ην πιαίζην απηφ απαηηείηαη:
- Καζηέξσζε
εληαίνπ flat rate ζπληειεζηή
θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Ο ζπληειεζηήο απηφο δελ ζα
πξέπεη λα μεπεξλά ην 20%, ψζηε λα είλαη ζηνηρεησδψο
αληαγσληζηηθφο ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο.
-ηαδηαθή κείσζε ησλ ζπληειεζηψλ ΦΠΑ.
Βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ ξεπζηόηεηαο ζηελ πξαγκαηηθή
νηθνλνκία.
Πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ρσξίο ζπλζήθεο επαξθνχο
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, δελ
κπνξνχλ λα ππάξμνπλ λέεο επελδχζεηο θαη ζέζεηο εξγαζίαο,
δελ κπνξεί λα ππάξμεη αλάθακςε. Καηά γεληθή νκνινγία ε
χπαξμε ησλ capital controls απφ ην θαινθαίξη ηνπ 2015, κφλν
θαηαζηξνθηθή θαη νδπλεξφ ξάπηζκα ζηελ πξαγκαηηθή
νηθνλνκία κπνξεί λα ζεσξεζεί. Δπηπξφζζεηα πξέπεη λα
δνζνχλ θίλεηξα γηα ηελ επηζηξνθή ησλ θαηαζέζεσλ ζηηο
ειιεληθέο ηξάπεδεο.
Βηώζηκν αζθαιηζηηθό
Σν ζχζηεκα αζθάιηζεο δελ κπνξεί λα αληηκεησπίδεηαη
αλεμάξηεηα απφ ην ζηφρν ηεο αλάπηπμεο. Γηα απηφ, επηζεκαίλεη
ην ΒΔΘ, ζηεξίδεη πξσηνβνπιίεο θαη δνκηθέο αιιαγέο πνπ ζα
ζηεξίμνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε. πγθεθξηκέλα:
-Σε κείσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ.
-Σν πάγσκα ησλ παιαηφηεξσλ νθεηιψλ πξνο ηνλ ΟΑΔΔ φηαλ ν
αζθαιηζκέλνο απνπιεξψλεη ηηο ηξέρνπζεο νθεηιέο ηνπ. ε
πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο δελ θαηνξζψζεη λα πιεξψζεη
ηηο παιαηφηεξεο ππνρξεψζεηο ηνπ λα αθαηξνχληαη απφ ηνλ
αζθαιηζηηθφ ηνπ ρξφλν.
-Σε ζέζπηζε κπφλνπο γηα ηνπο ζπλεπείο αζθαιηζκέλνπο ηνπ
Οξγαληζκνχ.
-Σε κεγαιχηεξε επειημία, ιφγσ ηεο αξλεηηθήο νηθνλνκηθήο
ζπγθπξίαο, γηα ηελ ρνξήγεζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο.
πξξίθλσζε
ηνπ
θξάηνπο,
βειηίσζε
ηεο
απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη
απνηειεζκαηηθόηεξνο έιεγρνο ησλ θξαηηθώλ δαπαλώλ
Γηεύξπλζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαη αύμεζε ηεο
εηζπξαμηκόηεηαο ησλ θόξσλ
-Θέζπηζε δχν κφλν ζπληειεζηψλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο,
22% θαη 33%, γηα φια ηα είδε εηζνδεκάησλ.
-Απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαπνιέκεζε ηνπ παξαεκπνξίνπ θαη
ζχζηαζε Δηδηθνχ ψκαηνο Γίσμεο.
Αλακόξθσζε ηεο θνξνινγίαο αθηλήησλ ζε νξζνινγηθέο
βάζεηο
Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο
Οινθιήξσζε ηνπ θηεκαηνινγίνπ θαη ηνπ ρσξνηαμηθνχ
ζρεδηαζκνχ, απινπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο,
επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο δηθαηνζχλεο, δεκηνπξγία
Βηνκεραληθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Πάξθσλ, δηακφξθσζε
ζπλζεθψλ γηα κηα πξαγκαηηθή αληαγσληζηηθή αγνξά ελέξγεηαο,
πνπ ζα ιεηηνπξγεί ζε φθεινο πξνκεζεπηψλ θαη θαηαλαισηψλ.
ηήξημε Δμαγσγώλ
-Κηλεηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ θαη ησλ

θνηλνηηθψλ πφξσλ, γηα ηε ζηήξημε επελδχζεσλ θαη
δηθηχσλ πψιεζεο θαη πξνβνιήο ησλ επηρεηξήζεσλ κε
εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ.
- Δπέθηαζε
πξνγξακκάησλ
ζπγρξεκαηνδφηεζεο
θαη
παξνρήο εγγπήζεσλ ζε επηρεηξήζεηο κε εμαγσγηθφ
πξνζαλαηνιηζκφ, ψζηε λα απμεζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα
ηνπο.
Δπηηάρπλζε ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη αμηνπνίεζε
ηεο δεκόζηαο πεξηνπζίαο
Αλάπηπμε
θαη
ηαρεία
πινπνίεζε
ζπγθεθξηκέλσλ projects πξνζέιθπζεο επελδύζεσλ
Λύζε ζην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ κε εμππεξεηνύκελσλ
δαλείσλ
χκθσλα κε ηα πην πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο ΣηΔ, ηα κε
εμππεξεηνχκελα πηζησηηθά αλνίγκαηα ζηηο κηθξνκεζαίεο
επηρεηξήζεηο αληηζηνηρνχλ ζην 59,9% ησλ δαλείσλ, ζπλνιηθνχ
χςνπο 39,2 δηζ. επξψ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην 60% ή, κε άιια
ιφγηα, δχν ζηηο ηξεηο ΜκΔ αδπλαηνχλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ηηο ηξάπεδεο.
Ο κεραληζκφο εμσδηθαζηηθήο ξχζκηζεο νθεηιψλ κπνξεί
ζαθψο λα ππεξεηήζεη απηφ ην ζηφρν, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα
ζε πνιιέο επηρεηξήζεηο, κε κε εμππεξεηνχκελν δαλεηζκφ
αιιά κε βηψζηκα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα, λα ξπζκίζνπλ ηηο
νθεηιέο ηνπο θαη λα παξακείλνπλ ζηε δσή. Δίλαη γη’ απηφ
θξίζηκεο ζεκαζίαο λα δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή
εθαξκνγή ηνπ ζρεηηθνχ πιαηζίνπ ζηελ πξάμε. Σα
Δπηκειεηήξηα κπνξνχλ θαη πξέπεη λα αλαιάβνπλ ελεξγφ
ξφιν ζηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο, αθνχ
δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε εκπεηξία θαη δνκή, αιιά θαη ηελ
ηνπηθή γλψζε θαη παξνπζία, ψζηε λα αληηκεησπίδνπλ άκεζα
θαη επέιηθηα ηα πξαθηηθά δεηήκαηα θαη λα απνθεχγνληαη
θαζπζηεξήζεηο θαη εκπινθέο.
Γηακόξθσζε ζαθνύο εζληθνύ ζρεδίνπ αλάπηπμεο
Γεκηνπξγία
Δηδηθώλ
Οηθνλνκηθώλ
Εσλώλ
ζηηο
παξακεζόξηεο πεξηνρέο
ΔΠΑ. Γηα λα αμηνπνηεζεί ην ΔΠΑ ρξεηάδεηαη λα
δηαζθαιηζηνχλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζην επξχηεξν
επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ:
- Υξεηάδεηαη λα εληζρπζεί ην αίζζεκα ηεο νηθνλνκηθήο
ζηαζεξφηεηαο ζηε ρψξα, ψζηε λα απνθαηαζηαζεί ε
επελδπηηθή θαη ε θαηαζεηηθή εκπηζηνζχλε.
-Υξεηάδεηαη λα ζπλδπαζηνχλ νη δξάζεηο ηνπ ΔΠΑ κε
επηηάρπλζε ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, θαζψο θαη
κε έλα ζηξαηεγηθφ ζρέδην δξάζεο ζηνλ ηνκέα ησλ
απνθξαηηθνπνηήζεσλ. Υξεηαδφκαζηε κεγάια επελδπηηθά
ζρέδηα, ηα νπνία ζα ζηεξίδνληαη ζηε ζχκπξαμε ηνπ δεκνζίνπ
κε ηδηψηεο επελδπηέο.
«Ζ αλάπηπμε πνπ απνηειεί δσηηθή αλάγθε γηα ηε ρψξα δελ
είλαη κηα απηφκαηε δηαδηθαζία. Γελ ζα πξνθχςεη νχηε κε
εμαγγειίεο, νχηε κε δηαβεβαηψζεηο, νχηε κε επρνιφγηα απφ ην
βήκα ηεο ΓΔΘ. Πξνυπνζέηεη γελλαίεο απνθάζεηο, ηνικεξά
κέηξα θαη κεηαξξπζκίζεηο, πνπ ζα πινπνηεζνχλ κε ζπλέπεηα,
πέξα απφ ηδενινγηθέο παξσπίδεο θαη κηθξνπνιηηηθέο
ζηξαηεγηθέο. ε απηέο ηηο πξνθιήζεηο είλαη αλάγθε λα
επηθεληξψζνπκε ηηο πξνζπάζεηεο καο ζην ακέζσο επφκελν
ρξνληθφ δηάζηεκα. Κπβέξλεζε, αληηπνιίηεπζε θαη πνιίηεο.
Γελ έρνπκε ηελ πνιπηέιεηα γηα άζθνπεο πνιηηηθέο
αληηπαξαζέζεηο θαη ηδενινγηθνχο δηαρσξηζκνχο» θαηαιήγεη ην
ππφκλεκα.
Trade USA Workshop: Prepare - Plan – Execute
ηηο 12 επηεκβξίνπ 2017 θαη ψξα 16.00 ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ζηελ αίζνπζα «ΟΛΤΜΠΗΑ» ηνπ Ηδξχκαηνο Η. Βειιίδεο ζηε
Θεζζαινλίθε εκεξίδα κε θχξην ζέκα φια φζα πξέπεη λα
γλσξίδεηε γηα ηελ αγνξά ησλ Ζ.Π.Α., φπσο ηηο θαηαλαισηηθέο
ζπλήζεηεο, ηελ δηαδηθαζία γηα ην F.D.A. θαη ην πψο λα ρεηξίδεζηε
ηνπο Ακεξηθάλνπο ζπλεξγάηεο. Ζ δήισζε ζπκκεηνρήο είλαη
δσξεάλ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθηείηε ην site:
www.amcham.gr/tradeusa ή επηθνηλσλήζηε κε ην ηειέθσλν
2310286453 ή κε ην e-mail: n.tsavdaroglou@amcham.gr.

Γηα πξώηε ρξνληά, από θέηνο, εθπηώζεηο θαη ηελ πεξίνδν
ηεο Γ.Δ.Θ.
Με βάζε ην λέν Νφκν 4446/22-12-2016 άξζξν 114
επεθηείλνληαη ηα 10ήκεξα ησλ ελδηάκεζσλ εθπησηηθψλ
πεξηφδσλ ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ είθνζη (20) εκέξεο πνπ
ήηαλ πξηλ. Ο Δκπνξηθφο χιινγνο Θεζζαινλίθεο απνθάζηζε
ν
θαη πξφηεηλε λα νξηζηεί σο 3 δεθαήκεξν ελδηάκεζεο εθπησηηθήο
πεξηφδνπ, ε πεξίνδνο ηεο Γηεζλνχο Έθζεζεο Θεζζαινλίθεο,
γεγνλφο πνπ απνδέρζεθε ε Αληηπεξηθεξεηάξρεο Μεηξνπνιηηηθήο
Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο. Βάζεη ηεο ππ’αξηζ.πξση. 29/21-32017 απφθαζεο ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε Μεηξνπνιηηηθήο
Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο θαο Παξαζθεπήο Παηνπιίδνπ νξίδεηαη,
πιένλ, σο ελδηάκεζε εθπησηηθή πεξίνδνο, γηα ηηο
εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ηεο πόιεο καο, ην ρξνληθό
δηάζηεκα από ηελ εκέξα έλαξμεο ηεο Γηεζλνύο Έθζεζεο
Θεζζαινλίθεο έσο θαη ηελ εκέξα ιήμεο ηεο. “HELEXPO
SALES” Έλαο λένο ζεζκόο μεθηλά γηα ηελ Αγνξά ηεο
Θεζζαινλίθεο. Φέηνο, νη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ηεο
Θεζζαινλίθεο κπνξνύλ λα δηελεξγήζνπλ εθπηώζεηο από
ηελ Παξαζθεπή 8 έσο ηελ Κπξηαθή 17 επηεκβξίνπ 2017. Ο
Δκπνξηθφο χιινγνο Θεζζαινλίθεο, ζεσξψληαο φηη
ε
πξνζέιεπζε ρηιηάδσλ επηζθεπηψλ ζηελ πφιε καο, θαηά ηελ
πεξίνδν ηεο Γ.Δ.Θ., απνηειεί ηδηαίηεξε επθαηξία γηα ηελ Αγνξά
ηεο Θεζζαινλίθεο, ζ’απηνχο ηνπο δχζθνινπο θαηξνχο, λα
απμήζεη ηελ θαηαλάισζε θαη ηνλ ηδίξν ησλ επηρεηξήζεσλ,
ΚΑΛΔΗ όιεο ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο λα ζπκκεηέρνπλ
ζηηο “HELEXPO SALES”, έλαλ λέν ζεζκό γηα ηελ Αγνξά ηεο
πόιεο καο, παξέρνληαο ηηο θαιύηεξεο ηηκέο, ηηο θαιύηεξεο
εθπηώζεηο θαη ό,ηη άιιν επηζπκνύλ ζηνπο θαηαλαισηέο.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εθπηψζεσλ, πέξαλ ηεο αλαγξαθήο ηεο
παιαηάο θαη ηεο λέαο ηηκήο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ
πσινχληαη κε έθπησζε, επηηξέπεηαη θαη ε αλαγξαθή θαη ε
εκπνξηθή επηθνηλσλία πνζνζηνχ έθπησζεο. Ζ Γηεζλήο Έθζεζε
Θεζζαινλίθεο, ζηελ νπνία, θέηνο, ηηκψκελε ρψξα είλαη ε Κίλα,
απνηειεί ηε κεγάιε επθαηξία ηεο Αγνξάο καο, λα δείμεη ην
θηιφμελν πξφζσπφ ηεο ζηνπο επηζθέπηεο ηεο. Τπελζπκίδνπκε
ε
ζε φινπο φηη θέηνο είλαη ε 82 Γ.Δ.Θ. Ο Δκπνξηθφο χιινγνο
Θεζζαινλίθεο θαιεί ηα θαηαζηήκαηα λα εθκεηαιιεπζνχλ ην
λνχκεξν 82 ζηηο θεηηλέο εθπηψζεηο. Π.ρ. πξνζθέξνπκε 82
πξντφληα κε έθπησζε, 82% έθπησζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν
πξντφλ θ.ι.π.
Ζ
ΑΓΟΡΑ
ΑΝΟΗΥΣΖ:
ΚΤΡΗΑΚΖ
ΚΤΡΗΑΚΖ

ΣΟΤ

ΓΖΜΟΤ

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΔΗΝΑΗ

ΧΡΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ:
(1ε Κπξηαθή ηεο ΓΔΘ) 11:00 – 18:00
ε
(2 Κπξηαθή ηεο ΓΔΘ)
11:00 – 18:00

10/9/2017
17/9/2017

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο Δκπνξηθφο χιινγνο Θεζζαινλίθεο
:
Σει.
2310538790,
Fax.
2310538263,
email:
emsylth@otenet.gr, www.tradesupport.gr/esth.

Ννκνζρέδην γηα ηηο Δλεξγεηαθέο Κνηλόηεηεο
Σν άββαην 9 επηεκβξίνπ θαη ψξα 12.00, ν Τπνπξγφο
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο
θ. Γηψξγνο ηαζάθεο ζα
παξνπζηάζεη ην Ννκνζρέδην γηα ηηο Δλεξγεηαθέο Κνηλφηεηεο. Ζ
εο
εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο 82 ΓΔΘ,
ζηελ αίζνπζα Β ηνπ ζπλεδξηαθνχ θέληξνπ «Ν. Γεξκαλφο», ζην
ρψξν ηεο ΓΔΘ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλήζηε
κε ην ηειέθσλν 213 1513868, 213 1513870, Fax: 213
1513701 ή κε ην e-mail: secmin@ypen.gr.

Δγθύθιηνη – Απνθάζεηο ΑΑΓΔ
Απφ ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ έρνπλ
απνζηαιεί ζην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο θαη
είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ νη παξαθάησ
εγθχθιηνη – απνθάζεηο:
ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ
Απινχζηεπζε ζηε δηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο θαηά ηελ
εμαγσγή/επαλεμαγσγή φκνησλ εκπνξεπκάησλ ζηα πιαίζηα
ησλ Δηδηθψλ Καζεζηψησλ κε ζθνπφ ηελ ηειεηνπνίεζε.
ΑΡ. ΠΡΧΣ. ΓΓΘΔΚΑ Γ 1119922 ΔΞ 2017 | ΑΡ.ΠΡΧΣ. ΒΔΘ:
3207. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηειέθσλν: 2106987508-509, 210- 7259253, fax: 210-6987506, e-mail:
ipr@otenet.gr.
ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ
Απαγνξεχζεηο θαη Πεξηνξηζκνί – Φάξκαθα γηα αλζξψπηλε
θαηαλάισζε- Πξνζσξηλή απαγφξεπζε εμαγσγήο
(επαλεμαγσγήο). ΑΡ. ΠΡΧΣ. ΓΣΓ Γ 1125637 ΔΞ 2017 |
ΑΡ.ΠΡΧΣ. ΒΔΘ: 3249. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:
ηειέθσλν: 210 6987444, fax: 210 6987459, e-mail:
dtd@2001.syzefxis.gov.gr , site: www.aade.gr ,
www.icisnet.gr
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηειέθσλν: 210 6987443,
fax: 210 6987459, e-mail: dtd@2001.syzefxis.gov.gr , site:
www.aade.gr θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ:
www.veth.gov.gr

Γαζκνινγηθέο πνζνζηώζεηο ηπξηώλ ππό πκθσλία
CETA
χκθσλα κε ζεκείσκα ηεο Αληηπξνζσπείαο ηεο ΔΔ ζηνλ

«Open up entrepreneurship: Έλαο καζεζηαθόο πεξίπαηνο
ζηελ ςεθηαθή επηρεηξεκαηηθόηεηα»
εο

ηα πιαίζηα ηεο 82 Γηεζλνχο Έθζεζεο Θεζζαινλίθεο, ζα
πξαγκαηνπνηεζεί, ην ηειηθφ Forum ηνπ έξγνπ OpEn «Open up
entrepreneurship: Έλαο καζεζηαθφο πεξίπαηνο ζηελ ςεθηαθή
επηρεηξεκαηηθφηεηα» ηελ Πέκπηε 14 επηεκβξίνπ 2017 θαη ψξα
18:00 – 21:00, ζην πλεδξηαθφ Κέληξν “Ν. Γεξκαλφο” (Αίζνπζα Β
– ΓΔΘ HELEXPO, Θεζζαινλίθε). Παξαθαιείζζε λα δειψζεηε ηε
ζπκκεηνρή ζαο έσο ηηο 4 επηεκβξίνπ 2017 ζπκπιεξψλνληαο ηε
θφξκα εγγξαθήο θαη απνζηέιινληαο ηελ κέζσ e-mail ζηελ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε : siomadis@imegsevee.gr
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 2310 545967

Καλαδά έρεη μεθηλήζεη ε ππνβνιή αηηήζεσλ απφ θαλαδηθέο
εηζαγσγηθέο

εηαηξείεο

γηα

ρνξήγεζε

απμεκέλσλ

δαζκνινγηθψλ πνζνζηψζεσλ (Tariff rate Quotas – TRQs)
ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Σν 20% ησλ αδεηψλ αδαζκνιφγεηεο εηζαγσγήο ηπξνθνκηθψλ
(θαηά πνζφηεηα) απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε πξφθεηηαη λα
ρνξεγεζεί ζε λένπο εηζαγσγείο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη ιεπηνκέξεηεο: E-mail:
b08@mfa.gr , Σει: 210 3682766, Fax: 210 3682771

Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή
Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ), ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο (ΓΔΘ), δηνξγαλψλεη
παξνπζίαζε κε ζέκα «Διάθξπλζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ παξνρή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ», πνπ ζα
εο
πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 13 επηεκβξίνπ 2017, θαη ψξα 19:00, ζην πεξίπηεξν ηεο ΔΛΣΑΣ ζην ρψξν ηεο 82 ΓΔΘ (πεξίπηεξν 15,
stand 27). Παξαθαιείζζε λα ελεκεξψζεηε γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο έσο ηε Γεπηέξα 4 επηεκβξίνπ 2017 ζηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο:
international@statistics.gr, elstat@statistics.gr, ππφςε θ.θ. Σζηιηγθάθε Νεθηαξίαο θαη Γεκεηξαθνπνχινπ Διέλεο.

Πηινηηθή Δθαξκνγή Αλνηρηνύ Ζιεθηξνληθνύ
Μαζήκαηνο ζηελ Φεθηαθή Δπηρεηξεκαηηθόηεηα
Παξάηαζε - Γηαζεζηκόηεηα ζε πεξηζζόηεξεο
γιώζζεο
Γηαθξαηηθφ εηαηξηθφ ζρήκα, απνηεινχκελν απφ Φνξείο
Δθπξνζψπεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Παλεπηζηήκηα απφ
ηελ Διιάδα, Ηηαιία, Ηζπαλία, θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην,
θαη κε επηθεθαιήο εηαίξν ην Ηλζηηηνχην Μηθξψλ
Δπηρεηξήζεσλ
ηεο
Γεληθήο
πλνκνζπνλδίαο
Δπαγγεικαηηψλ Βηνηερλψλ Δκπφξσλ Διιάδαο (ΗΜΔ
ΓΔΒΔΔ), πινπνηεί ην έξγν κε ηίηιν : "Open Up Entrepreneurship (OpEn)", ζηα πιαίζηα ηνπ επξσπατθνχ
πξνγξάκκαηνο Erasmus+. Σν έξγν Open Up ζηνρεχεη
ζηελ θάιπςε πηζαλψλ θελψλ γλψζεο θαη δεμηνηήησλ
πθηζηάκε¬λσλ ή κειινληηθψλ επηρεηξεκαηηψλ ζηνλ
ρψξν ηεο ςεθηαθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ε απηή ηελ
θαηεχζπλζε αμηνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Open Up
θαηλνηφκεο πξαθηηθέο θαη ηερλνινγηθά εξγαιεία γηα ηελ
ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε δηεπηζηεκνληθψλ Αλνηρηψλ
Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ ζηήξημεο ηεο ςεθηαθήο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
πγθεθξηκέλα,
ζρεδηάζηεθε
αλνηρηφ δηαδηθηπαθφ κάζεκα θαη αλαπηχρζεθε ην
θαηάιιειν αλνηρηφ πνιπγισζζηθφ (Αγγιηθά, Διιεληθά,
Ηηαιηθά θαη Ηζπαληθά) εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ είλαη
δηαζέζηκν ηψξα κέζσ πιαηθφξκαο ηειεθπαίδεπζεο
θαη ζηηο 4 γιψζζεο. Σν αλνηρηφ κάζεκα, ζπλνιηθήο
δηάξθεηαο 32 δηδαθηηθψλ σξψλ, δνκείηαη ζηηο
αθφινπζεο 3 ζεκαηηθέο ελφηεηεο:
Αλάπηπμε
ηεο
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο,
Αλάπηπμε
Πξνζσπηθψλ
Ηθαλνηήησλ, Αλάπηπμε Φεθηαθψλ Ηθαλνηήησλ. Όζνη
επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πηινηηθή απηή
εθαξκνγή κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ αλαιπηηθφηεξα
αιιά
θαη
λα
εγγξαθνχλ
άκεζα
γηα
λα
παξαθνινπζήζνπλ 1 ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο 3 ζεκαηηθέο
ελφηεηεο ζε 4 Γιψζζεο (Αγγιηθά, Διιεληθά, Ηηαιηθά θαη
Ηζπαληθά), κέζσ ηνπ ζπλδέζκνπ ηεο δηαδηθηπαθήο
πιαηθφξκαο
ηειεθπαίδεπζεο
http://openup.upatras.gr/modules/auth/newuser.php,
πνπ είλαη δηαζέζηκνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ
http://www.openup-project.eu/. Ζ λέα εκεξνκελία
νινθιήξσζεο ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο είλαη ζηηο
28/09/2017.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
επηζθεθηείηε
ην
site:
http://www.imegsevee.gr/europaika-programmata/160openupentrepreneurship-/1159-2017-06-30-10-39-54,
ηει.
210 8846852, Fax: 210 8846853, e-mail:
info@imegsevee.gr.

Δκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ζηηο Φηιηππίλεο
εκπιεθόκελεο ζε θξνύζκαηα απάηεο
Ζ Πξεζβεία ησλ Φηιηππίλσλ ζηελ Αζήλα, κε ξεκαηηθή
δηαθνίλσζε, ελεκέξσζε ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ γηα
εκπνξηθέο εηαηξείεο, κε έδξα ηε ρψξα απηή, πνπ
ειέγρνληαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα θξνχζκαηα
απάηεο. πγθεθξηκέλα, νη εηαηξείεο απηέο δεηνχλ
πξνθαηαβνιέο
γηα
παξαγγειίεο
πνπ
δελ
πξαγκαηνπνηνχλ.
Οη επσλπκίεο νη νπνίεο αλαθέξνληαη είλαη:
1. Shin International Export Company
2. Shin Premier International Merchant
3. Shin Pulp Papers Supply
4. Fushin International Enterprise
5. Sheen Papel
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη ιεπηνκέξεηεο: Email: b08@mfa.gr , Σει: 210 3682766, Fax: 210
3682771

Πξνζνρή : Έθδνζε Ζιεθηξνληθήο Σαμηδησηηθήο Άδεηαο (e-TA) γηα
αεξνπνξηθό ηαμίδη πξνο Καλαδά ή κέζσ Καλαδηθνύ
Αεξνδξνκίνπ
Μεηά ηελ ελεκέξσζε πνπ είρακε απφ ηελ Καλαδηθή Πξεζβεία ζηελ
Διιάδα, ζα ζέιακε κε ηελ ζεηξά καο λα ζαο ελεκεξψζνπκε φηη γηα ηελ
έθδνζε Ζιεθηξνληθήο Σαμηδησηηθήο Άδεηαο (e-TA) γηα λα ηαμηδέςεηε
ζηνλ Καλαδά αεξνπνξηθψο ή γηα απιή κεηάβαζε κέζσ Καλαδηθνχ
αεξνδξνκίνπ, πξέπεη λα απεπζχλεζηε απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηνλ
επίζεκν ηζηφηνπν ηεο Κπβέξλεζεο ηνπ Καλαδά, Canada.ca/eTA .
Τπνγξακκίδεηαη φηη, γηα ηελ δηθή ζαο πξνζηαζία, νθείιεηε λα είζηε
ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί κε άιινπο ηζηφηνπνπο πνπ ππφζρνληαη
παξφκνηεο
ππεξεζίεο.
Πνιιέο
εηαηξίεο
έρνπλ
δεκηνπξγήζεη αλεμνπζηνδφηεηνπο
ηζηφηνπνπο πνπ
ρξεψλνπλ
ηαμηδηψηεο πξφζζεηα ηέιε γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ηελ
ππνβνιή αηηήζεσλ γηα ηελ έθδνζε eTA. Οη ελ ιφγσ
εηαηξίεο δελ εθπξνζσπνχλ
ηελ
Κπβέξλεζε
ηνπ
Καλαδά
θαη δελ ιεηηνπξγνχλ εθ κέξνπο ηεο. Ο ηζηφηνπνο ηεο Κπβέξλεζεο ηνπ
Καλαδά είλαη ν
κνλαδηθόο επίζεκνο ηζηόηνπνο γηα ηελ
ππνβνιή eTA, ππεξεζία πνπ θνζηίδεη κόλν $7 CAD. Πξφθεηηαη γηα κηα
απιή δηαδηθηπαθή δηαδηθαζία πνπ επηηξέπεη ζηνπο ηαμηδηψηεο λα ηελ
πξαγκαηνπνηήζνπλ κφλνη ζαο. Σν κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ην
δηαβαηήξην ζαο, κηα πηζησηηθή ή ρξεσζηηθή θάξηα, κηα ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε θαη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ζαο
ππάξρεη θαη έλαο δηαδηθηπαθφο νδεγφο ζε 18 γιψζζεο. Δπίζεο νη
ηαμηδηψηεο έρνπλ θαη ηελ δπλαηφηεηα λα νξίζνπλ εθπξφζσπν, είηε
πξφθεηηαη γηα ζπγγεληθφ είηε θηιηθφ πξφζσπν γηα λα ππνβάιιεη ηελ
αίηεζε εθ κέξνπο ηνπο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλήζηε
κε ην ηειέθσλν 613-952-1650 ή κε ην e-mail: CIC-MediaRelations@cic.gc.ca.

Νέν πγεηνλνκηθό πηζηνπνηεηηθό
γηα ηηο εμαγσγέο γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ ζηελ Ηαπσλία
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Διιεληθήο
Πξεζβείαο ζην Σφθπν καο ελεκέξσζε φηη ηα θνξηία ειιεληθψλ
γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ πνπ ζα εθηεισληζζνχλ ζηελ Ηαπσλία
ε
κεηά ηελ 1 Ννεκβξίνπ 2017 απαηηείηαη λα ζπλνδεχνληαη απφ λέν
πγεηνλνκηθφ πηζηνπνηεηηθφ. Ζ ρξήζε ηνπ λένπ πηζηνπνηεηηθνχ αθνξά
πξντφληα ησλ εμήο θαηεγνξηψλ ηνπ ηαπσληθνχ δαζκνινγίνπ
(www.customs.go.jp/english/tariff/2017_1/index.htm) : - 0401 Milk
and cream, not concentrated nor containing added sugar or other
sweetening matter.- 0402 Milk and cream, concentrated or
containing added sugar or other sweetening matter. – 0403
Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and other
fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated
or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or
containing added fruit, nuts or cocoa. - 0404 Whey, whether or not
concentrated or containing added sugar or other sweetening matter;
products consisting of natural milk constituents, whether or not
containing added sugar or other sweetening matter, not elsewhere
specified or included. - 0405
Butter and other fats and oils
derived from milk; dairy spreads. - 0406
Cheese and curd. 2309.10 Dog or cat food, put up for retail sale (πνπ πεξηέρεη
ιαθηφδε). - 2309.90
Dog or cat food, put up for retail sale (πνπ
πεξηέρεη ιαθηφδε). - 3502.20
Milk
albumin,
including
concentrates of two or more whey proteins. - 3502.90 Milk albumin,
including concentrates of two or more whey proteins, other
Δπνκέλσο, πεξηιακβάλεηαη ην ηπξί θέηα ή άιινπ ηχπνπ.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη δελ πεξηιακβάλνληαη ην γάια εβαπνξέ, ην
γηανύξηη θαη ην θαηεξγαζκέλν ηπξί, παξ’ φιν πνπ δαζκνινγηθά
θαηαηάζζνληαη ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο. Γεδνκέλνπ φηη ηα
πεξηζζφηεξα θνξηία κεηαθέξνληαη δηα ηεο ζαιαζζίαο νδνχ θαη
απαηηείηαη δηάζηεκα ελφο έσο δχν κελψλ, ελδέρεηαη θνξηία πνπ ζα
ζηαινχλ απφ ηελ Διιάδα ηνλ επηέκβξην λα εθηεισληζζνχλ ζηελ
Ηαπσλία κεηά ηελ 1/11/2017.Ζ απφθαζε ησλ ηαπσληθψλ αξρψλ
ειήθζε γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ ηνλ
αθζψδε ππξεηφ. Σν ζπγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ αθνινπζεί ην
ππφδεηγκα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ρψξεο απειιαγκέλεο απφ ηνλ
αθζψδε ππξεηφ, φπσο ε Διιάδα. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
επηζθεθηείηε ην site: www.japan-greece-business.gr ή επηθνηλσλήζηε
κε ην e-mail: economy-tokyo@mfa.gr ή κε ην ηειέθσλν
+81334045853, Fax: +81334045845.

Πξόζθιεζε ζπκκεηνρήο
Δπηρεηξεκαηηθήο Απνζηνιήο ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ &
πνηώλ
ζε εξβία, Ρνπκαλία, Βνπιγαξία
20 – 24 Ννεκβξίνπ 2017
Ο Οξγαληζκφο Enterprise Greece, ζηνρεχνληαο ζηελ
ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη
ηεο αχμεζεο ησλ Διιεληθψλ εμαγσγψλ, ζην πιαίζην ησλ
δξάζεσλ ηνπ 2017, πξνγξακκαηίδεη ηε δηνξγάλσζε
επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαληήζεσλ ζηε εξβία, ηε Ρνπκαλία θαη
ηε Βνπιγαξία, πξνθεηκέλνπ ειιεληθέο εμαγσγηθέο εηαηξείεο
ηνπ θιάδνπ Σξνθίκσλ & Πνηψλ λα έιζνπλ ζε επαθή κε
αγνξαζηέο
ησλ
πξναλαθεξφκελσλ
ρσξψλ.
Οη
επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο ζα μεθηλήζνπλ ηε Γεπηέξα 20
Ννεκβξίνπ απφ ην Βειηγξάδη θαη ζα νινθιεξσζνχλ 24
Ννεκβξίνπ ζηε φθηα.

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
Ζ

82 ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
Πόιε : Θεζζαινλίθε
Ζκεξνκελία : 9-17 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Γεληθή Έθζεζε
Πιεξνθνξίεο:
Σει: 2310291111,
fax:ζηελ
2310ακςνύληα
284732, Site:
Δπηρεηξεκαηηθή
απνζηνιή
ηεο
www.helexpo.gr
Σνπξθίαο
«ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ EXPO 2017»
Πφιε : Αξγνιίδα
Ζκεξνκελία : 27 επηεκβξίνπ – 1 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Γεληθή έθζεζε
Πιεξνθνξίεο: Σει:27510 67216, 63023, Fax: 27510 24595, Email:
ebear@otenet.gr
,
site:
www.arcci.gr
,
www.infopeloponnisos.gr
ε

Ζ ζπκκεηνρή ζηελ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή κπνξεί λα γίλεη
ζε δχν απφ ηηο ηξεηο ρψξεο ή θαη ζηηο ηξεηο θαη δίλεη ηε
δπλαηφηεηα:
 ηεο
πξαγκαηνπνίεζεο
πξνθαζνξηζκέλσλ
ζπλαληήζεσλ κε ηηο θαηάιιειεο επηρεηξήζεηο
 ηεο δηεξεχλεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ζπλεξγαζίαο
 ηεο ελεκέξσζεο γηα ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηηο
ζπλζήθεο ηεο αγνξάο

8 ΔΜΠΟΡΟΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΠΗΔΡΗΑ-ΚΔΝΣΡΗΚΖ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
Πόιε : Καηεξίλε, Διιάδα
Ζκεξνκελία : 29 επηεκβξίνπ – 4 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Γεληθή έθζεζε ,πξνψζεζεο πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ
Πιεξνθνξίεο: ηει: 23510 23211, 23510 24311, fax: 23510
25124, email: champier@otenet.gr, site: www.champier.gr,
https://www.facebook.com/PieriaChamber/

Τπεχζπλνη Οξγάλσζεο:
Φσηεηλή Νάθνπ, Σει: +30 210 3355727, E-mail:
f.nakou@enterprisegreece.gov.gr,
Αλλίηα Σξππνζθνχθε: Σει: +30 210 3355778, E-mail:
a.triposkoufi@enterprisegreece.gov.gr

KAVALAEXPO 2017
Πόιε : Νέα Καξβάιε, Διιάδα
Ζκεξνκελία : 6 – 11 Οθησβξίνπ 2017 (Πξνζεζκία ζπκκεηνρήο
έσο 31 Απγνχζηνπ)
Δθζέκαηα : Πξνψζεζε επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ
Πιεξνθνξίεο: ηει: 2510 222212, fax: 23510 25124, site:
www.kavalaexpo.gr, www.kcci,gr

Κφζηνο πκκεηνρήο: 250 € πιεηλ Φ.Π.Α (ζπκκεηνρή ζε δχν
ρψξεο) ή 350 € πιεηλ Φ.Π.Α (ζπκκεηνρή ζε ηξεηο ρψξεο)
Αίηεζε πκκεηνρήο κέρξη 7 Οθησβξίνπ 2017
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
θαη
ιεπηνκέξεηεο:
http://www.enterpricegreece.gov.gr , http://agora.mfa.gr ,
www.mfa.gr/bucharest
,
www.mfa.gr/serbia
,
http://www.mfa.gr/bulgaria/

ε

Γηεζλείο Δθζέζεηο

33
ΔΜΠΟΡΟΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ
ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
Πόιε : Δθζεζηαθφ Κέληξν Κνδάλεο, Κνδάλε
Ζκεξνκελία : 07-11 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Γεληθή έθζεζε ,πξνψζεζεο πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ
Πιεξνθνξίεο: ηει. 24610 45977

MARKET EQ SHOP AND MARKET EQUIPMENT FAIR
Πόιε: Άγθπξα, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 28-30 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: αγξνηηθά κεραλήκαηα, άξδεπζε, ζεξκνθήπηα,
ιηπάζκαηα, εμνπιηζκνί θηελνηξνθίαο-πηελνηξνθίαο
Πιεξνθνξίεο: ηει. 2310254460, θαμ: 2310254448, e-mail:
selanik@ekonomi.gov.tr , site: http://www.marketek.org/en/

NOSTOS EXPO 2017
Πόιε : Ναχπαθηνο, Διιάδα
Ζκεξνκελία : 13-16 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Δλαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο
Πιεξνθνξίεο: ηει: 26340 38116, email: info@nostosexpo.gr,
site: www.nostosexpo.gr

INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS
MEETING
Πόιε: Αηηάιεηα, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 28-30 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο θαη βηηακίλεο, πξντφληα
πξνζσπηθήο θξνληίδαο, ηαηξηθή & νξζνπεδηθή, ζεμνπαιηθά
πξντφληα πγείαο, αξψκαηα & θαιιπληηθά, θαξκαθεπηηθά
πξντφληα
Πιεξνθνξίεο: ηει. 2310254460, θαμ: 2310254448, e-mail:
selanik@ekonomi.gov.tr
,
site:
http://www.uluslararasieub.com/

15 ΔΜΠΟΡΟΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΚΑΡΓΗΣΑ 2017
Πόιε : Καξδίηζα
Ζκεξνκελία : 13-17 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Γεληθή Έθζεζε
Πιεξνθνξίεο: Σει: 2441022301, 2431033733,
Fax:
2441022238, Κηλ: 6936644492, E-mail: info@karditsacci.gr

BURSA HOME TEXTILE AND DECORATION FAIR
Πόιε: Πξνχζα, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 28 επηεκβξίνπ – 1 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: πίηη θαη δηαθφζκεζε
Πιεξνθνξίεο: http://bursaevtekstilifuari.com
EMART ENERGY
Πόιε: Άκζηεξληακ, Οιιαλδία
Ζκεξνκελία: 03-05 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Δλέξγεηα
Πιεξνθνξίεο: http://www.emart-energy.com/

ε

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
Β8 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
Ζ Β8 Γηεχζπλζε απέζηεηιε ην κεληαίν ελεκεξσηηθφ δειηίν
επηρεηξεκαηηθήο

πιεξνθφξεζεο

«Γλνπο

Πξάηηε»

γηα

ηνλ

Αχγνπζην 2017.
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

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα
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06/09/2017 ΠΡΟΥΔΗΡΟ
ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΧΝ
ΠΧΛΖΣΧΝ ΣΖΛ.2341064013
07/09/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
"ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ" ΣΖΛ.2132041336
11/09/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΛΤΥΝΗΑ ΓΗΑ ΑΞΟΝΗΚΟ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟ ΣΖΛ.2313323115
11/09/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΜΗΘΧΖ ΥΧΡΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΑΤΣΟΜΑΣΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ
ΠΧΛΖΖ ΣΖΛ.8341241
11/09/2017 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΜΗΘΧΖ 123 ΦΧΣΟΣΤΠΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ, ΔΝΟ ΤΣΖΜΑΣΟ
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΝΟ ΔΓΥΡΧΜΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ
ΑΡΧΖ-ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΣΤΠΧΖ ΥΔΓΗΧΝ ΚΑΗ ΥΑΡΣΧΝ
ΣΖΛ.2313317249
11/09/2017 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΣΑΚΣΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΤΝΟΠΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΔ
ΠΑΡΟΥΖ ΓΔΤΜΑΣΧΝ ΣΖΛ.2413504379
12/09/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΑΝΟΟΒΗΟΥΖΜΗΚΧΝ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΣΖΛ.2313324377
13/09/2017
ΤΝΟΠΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ
ΣΗ
ΔΡΓΑΗΔ
ΤΝΣΖΡΖΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΟΤ Γ.ΝΔΑΠΟΛΖ-ΤΚΔΧΝ ΣΖΛ.2310679141
13/09/2017 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΗ
ΔΡΓΑΗΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
ΣΖΛ.2310679141
14/09/2017 ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑΛΤΜΑΣΟ ΤΠΟΥΛΧΡΗΧΓΟΤ ΝΑΣΡΗΟΤ ΓΔ ΡΟΓΟΤ
ΣΖΛ.2241045300
19/09/2017 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΜΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ
ΤΣΖΜΑ
ΚΑΗ
ΛΟΓΗΜΗΚΟ,ΔΚΣΤΠΧΣΖ
ΣΤΠΟΤ
Α0,ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΗΚΟΤ,ΜΖΥΑΝΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ,ΜΑΓΝΖΣΗΚΧΝ ΓΗΚΧΝ
ΚΑΗ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΣΖΛ.2310679141,175,172
21/09/17
ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ
ΑΝΑΘΔΖ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΠΗΝΑΚΗΓΧΝ
ΣΖΛ.2310510183
22/09/2017 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΞΑΚΡΗΒΧΖ ΑΗΜΑΣΟ ΣΖΛ.2741361818
23/09/2017 ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΔΗΓΧΝ ΒΑΗΚΖ ΤΛΗΚΖ ΤΝΓΡΟΜΖ
ΣΖΛ.2713600462
25/09/2017 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΤΝΣΖΡΖΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛ.2313304054
25/09/2017 ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΤΟ ΒΤΣΗΟΦΟΡΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ
ΚΑΤΗΜΧΝ ΚΑΗ ΔΝΟ ΔΚΚΑΦΔΑ-ΦΟΡΣΧΣΖ ΣΖΛ.2106551691
25/09/2017 ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟΤ ΜΗΚΡΟΚΟΠΗΟΤ ΣΖΛ.2108705010

71 ΑΔΡΟΜΔΣΑΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ
"ΠΟΝΣΟ"
Γ.Ν.Α. "Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟΟΦΘΑΛΜΗΑΣΡΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝΠΟΛΤΚΛΗΝΗΚΖ"
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ
ΥΥ ΣΔΘΧΡΑΚΗΜΔΝΖ ΜΔΡΑΡΥΗΑ
"ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΗΠΠΗΚΟΤ-ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ"
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ Γ.Ν. ΛΑΡΗΑ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ - ΤΚΔΧΝ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΔΤΑΡ ΓΖΜΟ ΡΟΓΟΤ

ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ - ΤΚΔΧΝ

ΔΗΑΓΓΔΛΗΑ ΠΡΧΣΟΓΗΚΧΝ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
Γ.Ν.ΚΟΡΗΝΘΟΤ

ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΖ

ΓΖΜΟ ΧΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ
ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΝΑΤΣΗΚΟΤ

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

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.

