επηέκβξηνο 2017

Έηνο 16ν

Σεύρνο No 37

Κξαπγή αγσλίαο από ΔΒΔΘ, ΒΔΘ, ΔΔΘ
γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο λπρηεξηλήο βάξδηαο ζηνλ ΟΛΘ

ΒΔΘ: Απζηεξό ην λέν λνκνζρέδην ηνπ
ππνπξγείνπ Δξγαζίαο

Κακπαλάθη πξνο ηα αξκφδηα ππνπξγεία ρηππνχλ ζε θνηλή
επηζηνιή ηνπο ηα ηξία επηκειεηήξηα ηεο Θεζζαινλίθεο κε
αθνξκή ηνλ επηθείκελν πεξηνξηζκφ ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο
ηεο Πχιεο 16 ηνπ ΟΛΘ.

Ηδηαίηεξα απζηεξφ ραξαθηεξίδεη ην λέν λνκνζρέδην ηνπ
ππνπξγείνπ
Δξγαζίαο,
Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο
θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ν πξφεδξνο ηνπ Βηνηερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο θαη α΄αληηπξφεδξνο ηεο ΚΔΔ,
Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο ππνγξακκίδνληαο πσο ηα κέηξα
πνπ
πηνζεηήζεθαλ,
κπνξνχλ
λα
δεκηνπξγήζνπλ
πξνβιήκαηα, κηαο θαη πάζρνπλ απφ ππεξβνιηθή
αληηκεηψπηζε εηο βάξνο ησλ επηρεηξεκαηηψλ. Απηφ άιισζηε
επηζεκαίλεηαη θαη ζην ππφκλεκα ηνπ Βηνηερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο πξνο ηνλ πθππνπξγφ
Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Αιιειεγγχεο, Σάζν
Πεηξφπνπιν, ν νπνίνο ζπλαληήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε κε
ηνπο παξαγσγηθνχο θνξείο.
«Ζ απζηεξνπνίεζε, ησλ κέηξσλ ζα έπξεπε λα ζπλνδεχεηαη
κε αληηθίλεηξα θαηά ηεο παξαβαηηθφηεηαο θαη θπξίσο κε
κεηψζεηο ησλ πςειψλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζηνπο
ζπλεπείο εξγνδφηεο. Απηφ πνπ απνηειεί δεηνχκελν είλαη ε
θπβέξλεζε λα λνκνζεηεί ππέξ φιεο ηεο θνηλσλίαο θαη φρη
ελνρνπνηψληαο φιν ην επηρεηξείλ, αθφκα θαη απέλαληη ζε
απξνζδφθεηα γεγνλφηα, κε ιακβάλνληαο ππφςε ηειηθά φηη ε
θξίζε είλαη θαηλφκελν πνπ αθνξά φινπο εμίζνπ,
εξγαδφκελνπο θαη εξγνδφηεο» ζεκεηψλεη ν πξφεδξνο ηνπ
ΒΔΘ.
πγθεθξηκέλα ην ππφκλεκα αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ «ηα
κέηξα πνπ πηνζεηεί, ν λνκνζέηεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ
πξνβιήκαηα, κηαο θαη πάζρνπλ απφ ππεξβνιηθή
αληηκεηψπηζε, βάδνληαο ζηνλ ίδην παξαλνκαζηή ηνλ
κπαηαρηζή εξγνδφηε κε εθείλνλ πνπ κπνξεί λα
αληηκεησπίζεη
ηπραία
θαη
πξφζθαηξα
πξνβιήκαηα
ξεπζηφηεηαο ζηελ θαηαβνιή δεδνπιεπκέλσλ, θαη ν νπνίνο ζα
βξεζεί
απφ
κε
ππαηηηφηεηά
ηνπ
κπξνζηά
ζε
απηνκαηνπνηήκελεο δηαδηθαζίεο ζεψξεζεο ηεο αλππαίηηαο
ζπκπεξηθνξάο ηνπ σο βιαπηηθή κεηαβνιή ησλ φξσλ
εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη
θαηά ηνλ λνκνζέηε, φηη ππέρεη ζέζε θαηαγγειίαο ηεο
εξγαζηαθήο ζχκβαζεο θαη ζπλεπψο γέλεζεο ησλ
δηθαησκάησλ απνδεκίσζεο απφιπζεο.
Πξφβιεκα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαη ην γεγνλφο πσο νη
εξγνδφηεο ζα πξέπεη λα δειψλνπλ ειεθηξνληθά θαη εθ ησλ
πξνηέξσλ ηηο ππεξσξίεο ζην ζχζηεκα Δξγάλε. Ναη κελ
πεξηνξίδεηαη ε αδήισηε εξγαζία σζηφζν απηφ πνπ πξέπεη λα
αληηκεησπίζεη ν λνκνζέηεο είλαη πψο επηιχεηαη ην πξφβιεκα
ηεο δήισζεο θαη φρη αλαγγειίαο ηεο αηθλίδηαο θαη φρη
πξνγξακκαηηζκέλεο ππεξσξίαο, εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ
ε επηρείξεζε ηεξεί πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ππνθαηαζηήκαηα
αλά ηελ Διιάδα θαη ην ζχζηεκα ελεκέξσζεο είλαη
θεληξνπνηεκέλν. Απηφ αληηκεησπηδφηαλ επηηπρψο κε ην βηβιίν
ππεξσξηψλ πνπ ηεξνχζε θάζε ππνθαηάζηεκα, πνπ ελ
πξνθεηκέλσ θαηαξγείηαη. Γηα απηφ θαη πξνηείλνπκε ηελ
επαλαθνξά ηεο ζεψξεζεο ηνπ βηβιίνπ ππεξσξηψλ θαη ηεο
ππνγξαθήο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζε απηφ, ψζηε λα ππάξρεη
δηαθάλεηα απφ ηε κηα θαη εμάιεηςε ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ
ζηελ πξάμε απφ ηελ άιιε». ην ππφκλεκα αλαθέξνληαη θαη
νη πάγηεο ζέζεηο ηνπ ΒΔΘ επξχηεξα γηα ην αζθαιηζηηθφ
ζχζηεκα, ην νπνίν φπσο ηνλίδεηαη δελ κπνξεί λα

Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην, ην Βηνηερληθφ
Δπηκειεηήξην
θαη
ην
Δπαγγεικαηηθφ
Δπηκειεηήξην
Θεζζαινλίθεο, ζηελ θνηλή επηζηνιή ηνπο εθθξάδνπλ ηελ
έθπιεμή ηνπο αιιά θαη ηελ αλεζπρία ηνπο θαζψο, φπσο
αλαθέξνπλ «ε εθηειεζηηθή επηηξνπή ηεο Οκνζπνλδίαο
Σεισλεηαθψλ Τπαιιήισλ εμήγγεηιε, ελ είδεη ηειεζηγξάθνπ, φηη
απφ 16 επηεκβξίνπ ηξνπνπνηείηαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο
Πχιεο 16 ηνπ ιηκέλα Θεζζαινλίθεο θαη επί ηεο νπζίαο
θαηαξγείηαη ε ηξίηε βάξδηα.
Θα ιεηηνπξγεί δειαδή απφ 06:00 έσο 22:00 θαη φρη επί
24ψξνπ βάζεσο, φπσο ιεηηνπξγεί κέρξη ζήκεξα».
Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε επηζηνιή έρεη σο παξαιήπηεο ηνλ
ππνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ, Δπθιείδε Σζαθαιψην, Ναπηηιίαο θαη
Νεζησηηθήο
Πνιηηηθήο,
Παλαγηψηε
Κνπξνπκπιή,
ηελ
πθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, Καηεξίλα Παπαλάηζηνπ, ηνλ δηνηθεηή
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκφζησλ Δζφδσλ, Γεψξγην Πηηζηιή θαη
ηνλ γεληθφ γξακκαηέα ηνπ ππνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, Υξήζην Λακπξίδε.
Οη ππνγξάθνληεο πξφεδξνη ησλ ηξηψλ επηκειεηεξίσλ,
Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο (ΒΔΘ), Γεκήηξεο Μπαθαηζέινο
(ΔΒΔΘ) θαη Μηράιεο Ενξπίδεο (ΔΔΘ) θάλνπλ ηδηαίηεξε κλεία
ζηηο βιαπηηθέο ζπλέπεηεο πνπ ζα έρεη γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη
δε ηηο εμαγσγηθέο ε θαηάξγεζε ηεο λπρηεξηλήο βάξδηαο θαη
δεηνχλ ε Πχιε 16 λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί επί 24σξνπ
βάζεσο.
Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ επηζηνιή αλαθέξεηαη:
«Πξνθαλψο θαη ιφγσ αλαξκνδηφηεηαο δελ καο αθνξνχλ
άκεζα νη ιφγνη πνπ επηθαιείηαη ε ΟΣΤΔ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε
ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο Πχιεο 16. Μαο αθνξνχλ φκσο
άκεζα νη ζπλέπεηεο πνπ ζα ππάξμνπλ γηα ηηο εμαγσγηθέο
θπξίσο επηρεηξήζεηο απφ ηελ ελέξγεηα απηή.
Γηαηζζαλφκαζηε ηνπο ιφγνπο πνπ νδεγνχλ ηελ ΟΣΤΔ ζηελ
επηινγή ηεο απηή. Γελ είλαη δπλαηφλ φκσο λα πιεξψλεηαη ην
θφζηνο ησλ δηεθδηθήζεσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη απφ ην
ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο, ην νπνίν γηα άιιε κηα θνξά ζα
ππνβαζκηζηεί θαη ζα βξεζεί ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ζε ζρέζε κε
ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά.
Κχξηε ππνπξγέ,
Πξηλ νδεγεζνχκε θαη πάιη ζε λέα αδηέμνδα, δεηνχκε λα
κεξηκλήζεηε ψζηε λα δνζεί ιχζε ζην πξφβιεκα πνπ αλέθπςε
θαη ην ε Πχιε 16, λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί επί 24ψξνπ
βάζεσο.
Δθπξνζσπψληαο ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο
καο θάλνπκε έθθιεζε ψζηε κε ηελ παξέκβαζε ζαο λα δψζεηε
ιχζε ζην πξφβιεκα πξηλ λα είλαη ήδε αξγά» θαηαιήγεη ε
επηζηνιή.

αληηκεησπίδεηαη αλεμάξηεηα απφ ην ζηφρν ηεο
αλάπηπμεο.
Δηδηθφηεξα ην ΒΔΘ πξνηείλεη:
-Σε κείσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. Ζ αχμεζε ησλ
εηζθνξψλ πιήηηεη επζέσο ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ
απαζρφιεζε, ηελ πξνζπάζεηα γηα αλάθακςε ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο.
-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.
-Σε ζπλέρηζε ηεο παξνρήο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο
(ζεψξεζε βηβιηαξίσλ) ζε πεξηπηψζεηο κε πιεξσκήο ησλ
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ.
-Σελ απνθαηάζηαζε ηεο αδηθίαο πνπ αθνξά ηνπο λένπο
ζπληαμηνχρνπο, νη νπνίνη ζα πάξνπλ ζεκαληηθά κεησκέλεο
ζπληάμεηο έλαληη ησλ παιαηφηεξσλ ζπληαμηνχρσλ. Δίλαη
παξάινγν θάπνηνο πνπ έρεη εξγαζηεί γηα 15 ρξφληα λα
ιακβάλεη αληίζηνηρε ζχληαμε κε θάπνηνλ πνπ έρεη απαζρνιεζεί
δηπιάζην ρξφλν.
-Σελ ειαζηηθνπνίεζε ησλ πξνζηίκσλ πνπ επηβάιεη ην ΗΚΑ ζε
πεξηπηψζεηο ειέγρσλ ζε επηρείξεζε, ζηελ νπνία κπνξεί λα
βξίζθεηαη ζπγγεληθφ πξφζσπν ηνπ ηδηνθηήηε, ελψ ν ίδηνο
απνπζηάδεη
ρσξίο
σζηφζν
λα
είλαη
εξγαδφκελνο.
Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε ηδηνθηήηε επηρείξεζεο ζηε
Θεζζαινλίθε, πνπ ππνρξεψζεθε λα θαηαβάιεη 10.500 επξψ
πξφζηηκν επεηδή θαηά ηνλ έιεγρν απνπζίαδε ν ίδηνο θαη ζηελ
επηρείξεζε βξηζθφηαλ ζπγγεληθφ ηνπ πξφζσπν.
- Σελ απινπνίεζε - θσδηθνπνίεζε ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο,
φπνπ απινί θαη θαζαξνί θαλφλεο ειαρηζηνπνηνχλ ην θφζηνο
ζπκκφξθσζεο γηα κηθξέο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ελψ
εκπεδψλνπλ θιίκα εκπηζηνζχλεο ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ αγνξά
εξγαζίαο, κε θαηάξγεζε ησλ πεξηηηψλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ.
-Σε ζεκαληηθή κείσζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ επηβαξχλζεσλ ησλ
επηρεηξήζεσλ.
- Σε ιεηηνπξγία ελφο αμηφπηζηνπ κφληκνπ ζπζηήκαηνο δηάγλσζεο
αλαγθψλ εξγαζίαο γηα ζηνρεπκέλν ζρεδηαζκφ ησλ δξάζεσλ
απαζρφιεζεο, πνπ ζα απνηππψλεη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο
ησλ επηρεηξήζεσλ ζε εηδηθφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, ψζηε ν
ζρεδηαζκφο ησλ παξεκβάζεσλ λα κε γίλεηαη πιένλ «ζηα
ηπθιά» φπσο ζην παξειζφλ, αιιά λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο
αλάγθεο ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, ησλ αλαπηπμηαθψλ
πξνηεξαηνηήησλ ηεο ρψξαο θαη, πξσηίζησο, ησλ ίδησλ ησλ
αλέξγσλ. Ζ απνηειεζκαηηθή ζχδεπμε ηεο πξνζθνξάο κε ηε
δήηεζε εξγαζίαο ζα ππνζηεξίμεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
δξάζεσλ θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαξζξσηηθήο δηάζηαζεο ηεο
αλεξγίαο.
-Σε δεκηνπξγία ελφο κφληκνπ ζπζηήκαηνο ζρεδηαζκνχ θαη
αμηνιφγεζεο ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο πνπ ζα
πιαηζηψλεηαη απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηεο θπβέξλεζεο θαη
ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ηα επηκειεηήξηα, ηνπο θνηλσληθνχο
εηαίξνπο, αιιά θαη ηνπο επηζηεκνληθνχο θνξείο.

Οη λνκνζεηηθέο εμειίμεηο θαη εθαξκνγέο ζην ρώξν ηεο
αλαθύθισζεο, ηεο θνκπνζηνπνίεζεο θαη ηεο πξόιεςεο
εο

ην πιαίζην ηεο 82 ΓΔΘ ζα πξαγκαηνπνηεζεί δηεκεξίδα, ηελ
Παξαζθεπή 15 επηεκβξίνπ 2017, απφ ηηο 17:00 – 21:00, θαη ην
άββαην 16 επηεκβξίνπ 2017, απφ ηηο 10:30 – 14:30, ηνπ
Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Αλαθχθισζεο κε ζέκα « Οη λνκνζεηηθέο
εμειίμεηο θαη εθαξκνγέο ζην ρψξν ηεο αλαθχθισζεο, ηεο
θνκπνζηνπνίεζεο θαη ηεο πξφιεςεο», ζην πλεδξηαθφ Κέληξν
«Νηθφιανο Γεξκαλφο» (εληφο ΓΔΘ - Πεξίπηεξν 8). Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: E-mail: yper@ypen.gr , Σει:
2131513802, 804.

ΒΔΘ: Γελ πεξηζζεύεη νύηε κία επέλδπζε
Γπζάξεζηε εμέιημε, ραξαθηεξίδεη ν πξφεδξνο ηνπ Βηνηερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο θαη α΄ αληηπξφεδξνο ηεο ΚΔΔ,
Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο, ηελ αλαθνίλσζε ηεο Eldorado
Gold, ε νπνία γλσζηνπνηεί ηελ πξφζεζή ηεο λα αλαζηείιεη
ηελ επέλδπζή ηεο ζηα νξπρεία πνπ ιεηηνπξγνχλ θαζψο θαη ηα
αλαπηπμηαθά ηεο ζρέδηα ζηελ Διιάδα. «Λίγεο εκέξεο κεηά ην
θάιεζκα πνπ απεχζπλε ν ίδηνο ν πξσζππνπξγφο πξνο ηνπο
Γάιινπο επηρεηξεκαηίεο, πνπ ζπλφδεπαλ ηνλ πξφεδξν
Δκαλνπέι Μαθξφλ, ηηο επηζθέςεηο ζε ειιεληθέο επηρεηξήζεηο
εο
πνπ πξννδεχνπλ θαη ηηο εμαγγειίεο απφ ην βήκα ηεο 82
ΓΔΘ γηα επελδχζεηο, έξρεηαη ε αλαθνίλσζε ηεο Eldorado
Gold, πνπ δειψλεη ηελ πξφζεζή ηεο λα απνρσξήζεη απφ ηε
ρψξα καο» αλαθέξεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ ππνγξακκίδνληαο
πσο έζησ θαη ηελ χζηαηε ζηηγκή θπβέξλεζε θαη επηρείξεζε
πξέπεη λα βξνπλ ιχζε. «Ζ ρψξα καο έρεη αλάγθε απφ
επελδχζεηο, απφ ζέζεηο εξγαζίαο, θαηά ζπλέπεηα θακία
επέλδπζε δελ πεξηζζεχεη» ηνλίδεη ν θ. Παπαδφπνπινο. «Γελ
κπνξνχκε λα επηδεηνχκε σο νμπγφλν επελδχζεηο θαη ηελ ίδηα
ψξα λα κελ δεκηνπξγνχκε έλα ζηαζεξφ επηρεηξεκαηηθφ
πεξηβάιινλ, πνπ δελ ζα αληηκεησπίδεη κε θάζε αιιαγή
ππνπξγνχ λέα πξνζθφκκαηα» ζεκεηψλεη ν πξφεδξνο ηνπ
ΒΔΘ, ππνγξακκίδνληαο πσο κε ηε δπζβάζηαρηε θνξνινγία,
ηηο πςειέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, ηε γξαθεηνθξαηία, ηηο
αιιεπάιιειεο αιιαγέο πξνο ην δπζκελέζηεξν γηα ην
επηρεηξείλ, ηηο κηθξνπνιηηηθέο ηαθηηθέο, νη επελδπηέο ην βάδνπλ
ζηα πφδηα. «Αλ πξαγκαηηθά ζέινπκε λα ππάξμεη αλάπηπμε ζε
απηφ ηνλ ηφπν, ε νπνία ζα εμαζθαιίδεη εηζνδήκαηα, ζέζεηο
εξγαζίαο θαη ελ ηέιεη επεκεξία, ζα πξέπεη νη θπβεξλψληεο λα
ππνζηεξίμνπλ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη λα θαισζνξίζνπλ ηηο
επελδχζεηο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε ρψξα δελ ζα
γπξίζεη πνηέ ζειίδα» θαηαιήγεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ.
Έλαξμε δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο ζρεηηθά κε ηε
δηεξεύλεζε ηξόπσλ δηεπθόιπλζεο ησλ επελδύζεσλ
κεηαμύ ησλ θξαηώλ-κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ
ελεκεξψλεη θάζε ελδηαθεξφκελν φηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή
μεθίλεζε αλνηρηή δηαβνχιεπζε κε ζέκα ηελ αλαδήηεζε
ηξφπσλ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ επελδχζεσλ πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηφρνο ηεο δηαβνχιεπζεο είλαη ε
δηεξεχλεζε
ηεο
ρξεζηκφηεηαο
εγθαζίδξπζεο
ελφο
επξσπατθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηε θηιηθή επίιπζε
δηαθνξψλ κεηαμχ θξάηνπο θαη επελδπηψλ εληφο ηεο Δληαίαο
Αγνξάο. Παξάιιεια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαινχληαη λα
πξνζδηνξίζνπλ πεξηνρέο ζηηο νπνίεο απαηηείηαη κεγαιχηεξε
δηεπθξίληζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ επξσπαίσλ επελδπηψλ.
Όζνη ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαβνχιεπζε
κπνξνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην πνπ έρεη
αλαξηεζεί
ζηελ
θάησζη
ηζηνζειίδα:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/40b0437f-942e-404e8402-a0f97360d675?draftid=dd642637-d6a7-43bc-940c6ee38939c036&surveylanguage=EL
.
ηνπο
θάησζη
ζπλδέζκνπο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα βξνπλ κία αξρηθή
εθηίκεζε επηπηψζεσλ ελφο πηζαλνχ πιαηζίνπ γηα ηελ
πξφιεςε θαη θηιηθή επίιπζε επελδπηηθψλ δηαθνξψλ θαζψο
θαη έλαλ εξκελεπηηθφ νδεγφ γηα ηε δηεπθξίληζε ησλ πξνηχπσλ
πνπ ηζρχνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζρεηηθά κε ηε
κεηαρείξηζε
ησλ
δηαζπλνξηαθψλ
ελδνελσζηαθψλ
επελδχζεσλ.
•Inception
Impact
Assessment:
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017investment-protection-mediation_en
•
Roadmap:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares2017-3735326_en . Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ δηαβνχιεπζε
ζα δηαξθέζεη έσο ηηο 3 Ννεκβξίνπ 2017, νπφηε θαη ζα
παξακείλεη αλνηρηφο ν ζρεηηθφο ζχλδεζκνο.
Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει. +30 210 3604815, Φαμ:
+30 210 3616464, e-mail: info@acci.gr

πκκεηνρή ζε έξεπλα κε ζέκα: «Υηίδνληαο κία θηιόδνμε
ζηξαηεγηθή γηα ην 2050 κεηαμύ ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλόηεηαο
θαη ησλ θνξέσλ πνπ δηακνξθώλνπλ πνιηηηθή»
Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ ελεκεξψλεη ηα
κέιε ηνπ θαη θάζε ελδηαθεξφκελν φηη ε Πιαηθφξκα Πξάζηλεο
Αλάπηπμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ην Institute for
Sustainability Leadership ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Cambridge
πξαγκαηνπνηνχλ έξεπλα κε ζηφρν λα ζπκβάιινπλ ζηελ ελεκέξσζε
γηα ηηο εμειίμεηο πνπ αθνξνχλ ζηα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνηεηλφκελνπ
Καλνληζκνχ πεξί Γηαθπβέξλεζεο, ησλ Δζληθψλ ρεδίσλ γηα ηελ
Δλέξγεηα θαη ην Κιίκα (NECP) θαη ηνπ «παγθφζκηνπ απνινγηζκνχ»
ηνπ 2018 ζην πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο ηνπ Παξηζηνχ. Όια απηά
απαηηνχλ απνηειεζκαηηθφ καθξνπξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ γηα λα
εμαζθαιηζηεί φηη κέρξη ην 2050 ζα κπνξεί λα δηαζθαιηζηεί φηη νη
ελεξγεηαθέο καο αλάγθεο ζα θαιχπηνληαη θπξίσο απφ αλαλεψζηκεο
πιεγέο ελέξγεηαο. Απηφ ζα επηηεπρζεί κε ηε ζπλεξγαζία ησλ
θπβεξλήζεσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη νη
πνιηηηθέο θαη νη επελδπηηθέο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζήκεξα
ζα επεξεάζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κηα επηηπρεκέλε θαη
αζθαιήο θνηλσλία ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζα
ππάξμεη ηηο επφκελεο δεθαεηίεο. Αμηνπνηψληαο ηηο επηρεηξεκαηηθέο
πξννπηηθέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ απηή ηελ έξεπλα ζηε ράξαμε
πνιηηηθψλ, είλαη εθηθηή ε αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζηήξημεο γηα
κηα θηιφδνμε ζηξαηεγηθή γηα ην 2050 γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Γηα ην ζθνπφ απηφ, νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο απφ ηελ έξεπλα ζα
κνηξαζηνχλ θαη ζα ζπδεηεζνχλ κε αμησκαηνχρνπο ζηηο Δζληθέο
Κπβεξλήζεηο θαη ηηο Μφληκεο Αληηπξνζσπείεο ζηηο Βξπμέιιεο ην
θζηλφπσξν θαη κε ηνπο Τπνπξγνχο ζηελ COP23 ηνλ Ννέκβξην.
Ζ έξεπλα είλαη ζηελ αγγιηθή γιώζζα θαη δηαξθεί πεξίπνπ 5
ιεπηά. Οη απαληήζεηο ζα βνεζήζνπλ ζηε ράξαμε κίαο θηιφδνμεο
ζηξαηεγηθήο γηα ην 2050 κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θνξέσλ
πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ πνιηηηθή.Όζνη ελδηαθέξνληαη λα
ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ελ ιφγσ έξεπλα κπνξνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ
ην εξσηεκαηνιφγην πνπ έρεη αλαξηεζεί ζηελ θάησζη ηζηνζειίδα:
https://cambridge.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_bNwgb2pKDdRXjzT
Γηα
νπνηαδήπνηε
απνξία,
κπνξείηε
λα
απεπζπλζείηε:
tamara.inkster-draper@cisl.cam.ac.uk.

Καηλνηόκεο Υξεκαηνδνηήζεηο θαη εμέιημε ηεο
παξαδνζηαθήο νηθνλνκίαο – επηρεηξεκαηηθνί άγγεινη
Οη
Γηνηθήζεηο
ηεο
Οκνζπνλδίαο
Δκπνξίνπ
Παξαγσγηθφηεηαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο Κεληξηθήο –
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο – Ο.Δ.Π.Δ.Κ.Α.Μ.Θ,
ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο –
Κ.Δ.Δ.Δ. θαη ηνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξεκαηηψλ Γπλαηθψλ
Διιάδνο – .Δ.Γ.Δ, δηνξγαλψλνπλ δηαδξαζηηθφ workshop
κε ζέκα «Καηλνηφκεο Υξεκαηνδνηήζεηο θαη εμέιημε ηεο
παξαδνζηαθήο νηθνλνκίαο- επηρεηξεκαηηθνί άγγεινη», ην
νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Παξαζθεπή 15
επηεκβξίνπ 2017 θαη ψξα 20:00 – 21:00, ζην πλεδξηαθφ
Κέληξν «Ησάλλεο Βειιίδεο» (Αίζνπζα ΟΛΤΜΠΗΑ –
Λεσθφξνο ηξαηνχ 3 , Θεζζαινλίθε). Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: E-mail: info@sege.gr, Σει: 2310 224440,
Fax: 2310 224475
Πξώηεο Βνήζεηεο ζηα Αηπρήκαηα ηνπ Ζιεθηξνιόγνπ
Ο ΔΖΘ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΚΑΒ Θεζζαινλίθεο
δηνξγαλψλνπλ εκεξίδα κε ζέκα «Πξψηεο Βνήζεηεο ζηα
Αηπρήκαηα
ηνπ
Ζιεθηξνιφγνπ»,
ε
νπνία
ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Κπξηαθή 17 επηεκβξίνπ 2017 θαη
ψξα 11π.κ έσο 14π.κ, ζην πλεδξηαθφ Κέληξν «Νηθφιανο
Γεξκαλφο» (εληφο ΓΔΘ - Πεξίπηεξν 8).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη ιεπηνκέξεηεο: Site:
www.seith.gr, E-mail: seith@otenet.gr,
Σει: 2310 278467, Fax: 2310 268396
Παξάγσ Πνηνηηθά - Δπηρεηξώ Γπλακηθά
Σν Δπηκειεηήξην Φζηψηηδαο θαη ηα Αλαιπηηθά Δξγαζηήξηα
ΒΗΟΥΖΜΗΚΖ δηνξγαλψλνπλ ην άββαην 16 επηεκβξίνπ
2017 θαη ψξα 11.00 πκ. εκεξίδα κε ηίηιν «Παξάγσ
Πνηνηηθά - Δπηρεηξψ Γπλακηθά». Ζ εκεξίδα ζα δηεμαρζεί
ζηελ Αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Φζηψηηδαο
(Όζσλνο 3, Λακία). Ζ εκεξίδα ζα έρεη ζεκαηηθέο ελφηεηεο
φπσο ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηξνθίκσλ, ηελ πγηεηλή
θαη αζθάιεηα ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, εηηθέηεο
ηξνθίκσλ, ζπζηήκαηα πνηφηεηαο ISO θαη ηηο απαηηήζεηο
λνκνζεζίαο θαη ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο ηει.: 22310 22112 / 21395, Fax: 22310
30985, Email: info@fthiotidoscc.gr.

Εήηεζε πλεξγαζίαο από Διιεληθή Δπηρείξεζε
Εήηεζε πλεξγαζίαο από Γαιιία
Ζ Διιεληθή Δπηρείξεζε ΝΗΚΟΛΑΟ ΒΔΖ MEDMESURE κε έδξα
ηελ Αζήλα θα αληηθείκελν ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία ελδπκάησλ
πνηφηεηαο (πνιπηειείαο) γηα ρξήζε απφ επαγγεικαηίεο ηνπ ηαηξηθνχ,
λνζνθνκεηαθνχ, λνζειεπηηθνχ, θαη γεληθφηεξνπ επηζηεκνληθνχ
ρψξνπ.
Αλαδεηεί βηνηερλίεο απφ θιάδν παξαγσγήο ελδπκάησλ (White
Label), κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή ησλ δηθψλ ηεο ζρεδίσλ ελδπκάησλ.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: Κηλεηφ ηειέθσλν: (+30) 6979554145,
email: nicθ@medmesure.com

Ζ Δζληθή Διιεληθή

Δπηηξνπή ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξηθνχ

Δπηκειεηεξίνπ καο ελεκέξσζε φηη ε Γαιιηθή
BORFLEX
θανπηζνχθ,

εηαηξεία

κε αληηθείκελν ηελ παξαγσγή ηερληθνχ
πνιπνπξεζάλεο

θαη

εμαξηεκάησλ

επηζπκεί ηε ζπλεξγαζία κε επξσπατθέο

ΣΡΔ

επηρεηξήζεηο.

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: Σει. +33(0) 607050695,
email: o.quintin@borflex.fr , site: www.borflex.fr

ρέδην Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ Πιεκκύξαο ησλ ιεθαλώλ απνξξνήο πνηακώλ ηνπ Τδαηηθνύ Γηακεξίζκαηνο Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο
Ζ Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο θαη ε Γηεχζπλζε Τδάησλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο
ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 9 ηεο νδεγίαο 2007/60/ΔΚ & ηεο ΚΤΑ Ζ.Π. 31822/1542/Δ103/2010, δηνξγαλψλνπλ εκεξίδα κε
ζέκα «ρέδην Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ Πιεκκχξαο ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο πνηακψλ ηνπ Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο», ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σξίηε 19 επηεκβξίνπ 2017 θαη ψξα 9:30π.κ, ζηελ Αίζνπζα ΣΔΔ (Μ. Αιεμάλδξνπ 49,
Θεζζαινλίθε).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: E-mail: info.egy@prv.ypeka.gr, Σει: 2311515417, 2131515419, Fax: 2106994357

Δθδήισζε επηρεηξεκαηηθώλ ζπλαληήζεσλ (Match for
Industry Business Match Making, Kocaeli Σνπξθία 23 Ννεκβξίνπ 2017).
Σν Διιελν-Σνπξθηθφ Δπηκειεηήξην Βνξείνπ Διιάδνο καο
ελεκέξσζε φηη ε αλσηέξσ εθδήισζε, πνπ δηνξγαλψλεηαη
απφ ην Σνπξθηθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, ην Βηνκεραληθφ
Δπηκειεηήξην ηνπ Kocaeli θαη ηελ Abigem Dogu Marmara
κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Enterprise Europe Network θαη
ηεο ΔΔ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ Δθζεζηαθφ ρψξν ζην
πιαίζην ηεο Έθζεζεο Βηνκεραλίαο θαη Σερλνινγίαο
Santek. εκεηψλνπκε φηη απφ Σνπξθηθήο πιεπξάο ζα
ζπκκεηάζρνπλ ζηηο ζπλαληήζεηο, εηαηξείεο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηνπο
ηνκείο
ηεο
απηνθηλεηνβηνκεραλίαο,
κεραλεκάησλ,
πιαζηηθψλ,
ρξσκάησλ, δνκηθψλ πιηθψλ, ελέξγεηαο, ηερλνινγηψλ
πεξηβάιινληνο,
ειεθηξνληθψλ
εθαξκνγψλ
θαη
πιεξνθνξηθήο. Σα έμνδα δηακνλήο ησλ ζπκκεηερφλησλ
(δχν δηαλπθηεξεχζεηο ζε πεληάζηεξν μελνδνρείν) ζα
θαιπθζνχλ απφ ηνπο δηνξγαλσηέο εθφζνλ απηνί είλαη
εηζαγσγείο (πξνζεζκία ππνβνιήο ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ε
ε
20 Οθησβξίνπ) ελψ ππεξεζίεο κεηαθνξάο, δηαηξνθήο
θαη κεηάθξαζεο ζα είλαη δηαζέζηκεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο
έλαληη 80 επξψ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε
λα
ελεκεξσζείηε
απφ
ηηο
ηζηνζειίδεο
www.match4industry.com
www.santekfuari.com
ε
(πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ε 25
Οθησβξίνπ 2017) θαη ηνπο ππεχζπλνπο επηθνηλσλίαο ζηηο
ε/δηεπζχλζεηο
aoflaz@abigemdm.com.tr
ykanpara@abigemdm.com.tr bcakir@abigemdm.com.tr .

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Αηηάιεηα ηεο
Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο
ελεκεξψλεη φηη κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ
05-07
Οθησβξίνπ 2017 πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο
Έθζεζε «ALUMINIUM TECHNOLOGY, MACHINERY
AND PRODUCTS TRADE FAIR» απφ ηε εηαηξεία
“Bogazici Ihtisas Fusrcilik Ltd Sti.” θαη ζηελ Σνπξθία ANTALYA- ζην Antalya Expo Center/Cnr Expo- κε ηελ
επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο. ηελ
έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ
εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο:
παξαγσγνχο
αινπκηλίνπ,
πξψησλ
πιψλ
πνπ
ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή, κεραλήκαηα θαη ηνλ
εμνπιηζκφ. Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ππάξρεη εηδηθή
νξγάλσζε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο Σνπξθίαο,
ην νπνίν δηαξθεί 3 κέξεο θαη πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζηνλ
εθζεζηαθφ ρψξν θαζψο θαη ζπλαληήζεηο κε ηνπο
παξαγσγνχο- επηρεηξεκαηίεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ
εκεξνκεληψλ ηεο Έθζεζεο (03-06 Οθησβξίνπ 2017) ην
Τπνπξγείν ζα θαιχςεη ηα έμνδα δηακνλήο ελφο
εθπξνζψπνπ απφ θάζε εηαηξία γηα 3 λχρηεο ζε
μελνδνρείν 5 αζηέξσλ. Σα έμνδα δηακνλήο ζα θαιπθζνχλ
κφλν εθφζνλ νη επηζθέπηεο ιάβνπλ κέξνο ζην
ζπγθεθξηκέλν
πξφγξακκα
θαη
ηαμηδέςνπλ
ζηηο
ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο (03-06 Οθησβξίνπ 2017)
(δηακνλή 3 λπρηψλ). ε πεξίπησζε πνπ νη επηζθέπηεο
επηζπκνχλ λα ηαμηδέςνπλ ιηγφηεξεο κέξεο ή ζε
δηαθνξνπνηεκέλεο εκεξνκελίεο, ζα πξέπεη λα θαιχςνπλ
νη ίδηνη ηα έμνδα ηνπο. Οη εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα ιάβνπλ
κέξνο ζηελ έθζεζε λα κελ πξνβνχλ ζε πξνγξακκαηηζκφ
ηνπ ηαμηδηνχ πξνηνχ ιάβνπλ ηελ ηειηθή έγθξηζε απφ ηε
Πξεζβεία, γηαηί ιφγσ απμεκέλνπ ελδηαθέξνληνο ζηελ
έθζεζε ελδέρεηαη ην ππνπξγείν λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ
ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη εηαηξίεο πνπ ζέινπλ λα
επηζθεθζνχλ ηελ έθζεζε πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηε
ζρεηηθή αίηεζε κέρξη ηηο 22/09/2017 ζην θαμ:2310254448
ή ζην email: selanik@ekonomi.gov.tr. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο ζην ηει. 2310254460, θαμ: 2310254448,
e-mail: selanik@ekonomi.gov.tr , site: http://www.cmexpo.com/

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Αηηάιεηα ηεο Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη κεηαμχ
ησλ εκεξνκεληψλ
04-07 Οθησβξίνπ 2017 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Έθζεζε «CME CONSTRACTION
MACHINERY EXHIBITION» απφ ηε εηαηξεία “Bogazici Ihtisas
Fusrcilik Ltd Sti.” θαη ζηελ Σνπξθία -ANTALYA- ζην Antalya Expo
Center- κε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο.
ηελ έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ
εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο: επηρεηξήζεηο θαη
κεραλήκαηα
θαηαζθεπήο
θαη
ηερλνινγίαο,
κεραλήκαηα
ζθπξνδέξκαηνο θαη εμνπιηζκφο, κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο
νξπρείσλ, αληιίεο ζθπξνδέξκαηνο, κίμεξ, εμνπιηζκνί νρεκάησλ,
κεραλήκαηα ζθπξνδέξκαηνο θαη εμνπιηζκφο. Παξάιιεια κε ηελ
έθζεζε ππάξρεη εηδηθή νξγάλσζε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηψλ
ηεο Σνπξθίαο, ην νπνίν δηαξθεί 3 κέξεο θαη πεξηιακβάλεη επίζθεςε
ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν θαζψο θαη ζπλαληήζεηο κε ηνπο παξαγσγνχοεπηρεηξεκαηίεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληψλ ηεο Έθζεζεο
(03-06 Οθησβξίνπ 2017) ην Τπνπξγείν ζα θαιχςεη ηα έμνδα
δηακνλήο ελφο εθπξνζψπνπ απφ θάζε εηαηξία γηα 3 λχρηεο ζε
μελνδνρείν 5 αζηέξσλ. Σα έμνδα δηακνλήο ζα θαιπθζνχλ κφλν
εθφζνλ νη επηζθέπηεο ιάβνπλ κέξνο ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα
θαη ηαμηδέςνπλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο (03-06 Οθησβξίνπ
2017) (δηακνλή 3 λπρηψλ). ε πεξίπησζε πνπ νη επηζθέπηεο
επηζπκνχλ λα ηαμηδέςνπλ ιηγφηεξεο κέξεο ή ζε δηαθνξνπνηεκέλεο
εκεξνκελίεο, ζα πξέπεη λα θαιχςνπλ νη ίδηνη ηα έμνδα ηνπο. Οη
εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έθζεζε λα κελ
πξνβνχλ ζε πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ηαμηδηνχ πξνηνχ ιάβνπλ ηελ
ηειηθή έγθξηζε απφ ηε Πξεζβεία, γηαηί ιφγσ απμεκέλνπ
ελδηαθέξνληνο ζηελ έθζεζε ελδέρεηαη ην ππνπξγείν λα κεηψζεη ηνλ
αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη εηαηξίεο πνπ ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ
ηελ έθζεζε πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηε ζρεηηθή αίηεζε κέρξη ηηο
22/09/2017
ζην
θαμ:2310254448
ή
ζην
email:
selanik@ekonomi.gov.tr. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει.
2310254460, θαμ: 2310254448, e-mail: selanik@ekonomi.gov.tr ,
site: http://www.cm-expo.com/

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη κεηαμχ
ησλ εκεξνκεληψλ
11-12 Οθησβξίνπ 2017 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Έθζεζε «PREMIERE VISION ISTANBYL
FAIR» απφ ηε εηαηξεία “ITKIB” θαη ζηελ Σνπξθία -ISTANBUL- ζην
Ciragan Palace Kempinski- κε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ
θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ
δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο:
έηνηκνπ ξνχρνπ. Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ππάξρεη εηδηθή
νξγάλσζε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηψλ ηεο Σνπξθίαο, ε νπνία
δηαξθεί 3 κέξεο θαη πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν
θαζψο θαη ζπλαληήζεηο κε ηνπο παξαγσγνχο- επηρεηξεκαηίεο. Καηά
ηε δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληψλ ηεο Έθζεζεο (10-13 Οθησβξίνπ
2017) ην Τπνπξγείν ζα θαιχςεη ηα έμνδα δηακνλήο ελφο
εθπξνζψπνπ απφ θάζε εηαηξία γηα 3 λχρηεο ζε μελνδνρείν 5
αζηέξσλ. Σα έμνδα δηακνλήο ζα θαιπθζνχλ κφλν εθφζνλ νη
επηζθέπηεο ιάβνπλ κέξνο ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα θαη
ηαμηδέςνπλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο (10-13 Οθησβξίνπ
2017) (δηακνλή 3 λπρηψλ). ε πεξίπησζε πνπ νη επηζθέπηεο
επηζπκνχλ λα ηαμηδέςνπλ ιηγφηεξεο κέξεο ή ζε δηαθνξνπνηεκέλεο
εκεξνκελίεο, ζα πξέπεη λα θαιχςνπλ νη ίδηνη ηα έμνδα ηνπο. Οη
εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έθζεζε λα κελ
πξνβνχλ ζε πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ηαμηδηνχ πξνηνχ ιάβνπλ ηελ
ηειηθή έγθξηζε απφ ηε Πξεζβεία, γηαηί ιφγσ απμεκέλνπ
ελδηαθέξνληνο ζηελ έθζεζε ελδέρεηαη ην ππνπξγείν λα κεηψζεη ηνλ
αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη εηαηξίεο πνπ ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ
ηελ έθζεζε πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηε ζρεηηθή αίηεζε κέρξη ηηο
22/09/2017
ζην
θαμ:2310254448
ή
ζην
email:
selanik@ekonomi.gov.tr.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
ζην ηει. 2310254460, θαμ:
2310254448,
e-mail:
selanik@ekonomi.gov.tr
,
site:
http://www.istanbul.modakonferansi.com/

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε
ηεο Σνπξθίαο

Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη κεηαμχ
ησλ εκεξνκεληψλ
12-14 Οθησβξίνπ 2017 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Έθζεζε «INTERNATIONAL SURFACE
TREATMENT, GALVANIZING CHEMICALS AND TECHNOLOGIES
EXHIBITION» απφ ηε εηαηξεία “Artkim Fuarcilik A.S” θαη ζηελ
Σνπξθία -ISTANBUL- ζην Istanbul Expo Center- κε ηελ επηρνξήγεζε
ηνπ ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα
ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηνπο ηνκείο: βηνκεραλία αινπκηλίνπ θαη γαιβαληθήο, βηνκεραλία
πελίσλ, επίζηξσζε ζσιήλσλ, βηνκεραλία ζηδήξνπ θαη ράιπβα,
ηνκέαο ελέξγεηαο, επίζηξσζε εξγαζηεξίσλ, αεξνπνξηθή βηνκεραλία,
ζέξκαλζε, ςχμε θαη εμαεξηζκφο, θιεηδαξηέο πφξηαο θαη κεληεζέδεο,
βηνκεραλία επίπισλ (κεηαιιηθά εμαξηήκαηα), θνπδίλα, αμεζνπάξ
κπάληνπ, ηνκέαο θεξακηθήο, θισζηνυθαληνπξγία (κεηαιιηθά
αμεζνπάξ) . Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ππάξρεη εηδηθή νξγάλσζε
απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηψλ ηεο Σνπξθίαο, ην νπνίν δηαξθεί 3
κέξεο θαη πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν θαζψο θαη
ζπλαληήζεηο κε ηνπο παξαγσγνχο- επηρεηξεκαηίεο. Καηά ηε δηάξθεηα
ησλ εκεξνκεληψλ ηεο
Έθζεζεο (11-14 Οθησβξίνπ 2017) ην
Τπνπξγείν ζα θαιχςεη ηα έμνδα δηακνλήο ελφο εθπξνζψπνπ απφ
θάζε εηαηξία γηα 3 λχρηεο ζε μελνδνρείν 5 αζηέξσλ. Σα έμνδα
δηακνλήο ζα θαιπθζνχλ κφλν εθφζνλ νη επηζθέπηεο ιάβνπλ κέξνο
ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα θαη ηαμηδέςνπλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο
εκεξνκελίεο (11-14 Οθησβξίνπ 2017) (δηακνλή 3 λπρηψλ). ε
πεξίπησζε πνπ νη επηζθέπηεο επηζπκνχλ λα ηαμηδέςνπλ ιηγφηεξεο
κέξεο ή ζε δηαθνξνπνηεκέλεο εκεξνκελίεο, ζα πξέπεη λα θαιχςνπλ
νη ίδηνη ηα έμνδα ηνπο. Οη εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα ιάβνπλ κέξνο
ζηελ έθζεζε λα κελ πξνβνχλ ζε πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ηαμηδηνχ
πξνηνχ ιάβνπλ ηελ ηειηθή έγθξηζε απφ ηε Πξεζβεία, γηαηί ιφγσ
απμεκέλνπ ελδηαθέξνληνο ζηελ έθζεζε ελδέρεηαη ην ππνπξγείν λα
κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη εηαηξίεο πνπ ζέινπλ λα
επηζθεθζνχλ ηελ έθζεζε πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηε ζρεηηθή
αίηεζε κέρξη ηηο 22/09/2017 ζην θαμ:2310254448 ή ζην email:
selanik@ekonomi.gov.tr. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει.
2310254460, θαμ: 2310254448, e-mail: selanik@ekonomi.gov.tr ,
site: http://www.stteurasia.com/

Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη
φηη κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 12-15 Οθησβξίνπ 2017
πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Έθζεζε
«JEWELLERY, WATCH & EQUIPMENT» απφ ηε εηαηξεία
“UBM Rotaforte International Fairs” θαη ζηελ Σνπξθία ISTANBUL- ζην Istanbul Fair Center- κε ηελ
επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο. ηελ
έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ
εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο: ρξπζφο,
δηακάληηα, αζεκέληα θνζκήκαηα, πνιχηηκνη ιίζνη,
καξγαξηηάξηα θαη ξνιφγηα. Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε
ππάξρεη εηδηθή νξγάλσζε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηψλ
ηεο Σνπξθίαο, ην νπνίν δηαξθεί 3 κέξεο θαη πεξηιακβάλεη
επίζθεςε ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν θαζψο θαη ζπλαληήζεηο
κε ηνπο παξαγσγνχο- επηρεηξεκαηίεο. Καηά ηε δηάξθεηα
ησλ εκεξνκεληψλ ηεο Έθζεζεο (11-14 Οθησβξίνπ 2017)
ην Τπνπξγείν ζα θαιχςεη ηα έμνδα δηακνλήο ελφο
εθπξνζψπνπ απφ θάζε εηαηξία γηα 3 λχρηεο ζε
μελνδνρείν 5 αζηέξσλ. Σα έμνδα δηακνλήο ζα θαιπθζνχλ
κφλν εθφζνλ νη επηζθέπηεο ιάβνπλ κέξνο ζην
ζπγθεθξηκέλν
πξφγξακκα
θαη
ηαμηδέςνπλ
ζηηο
ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο (11-14 Οθησβξίνπ 2017)
(δηακνλή 3 λπρηψλ). ε πεξίπησζε πνπ νη επηζθέπηεο
επηζπκνχλ λα ηαμηδέςνπλ ιηγφηεξεο κέξεο ή ζε
δηαθνξνπνηεκέλεο εκεξνκελίεο, ζα πξέπεη λα θαιχςνπλ
νη ίδηνη ηα έμνδα ηνπο. Οη εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα ιάβνπλ
κέξνο ζηελ έθζεζε λα κελ πξνβνχλ ζε πξνγξακκαηηζκφ
ηνπ ηαμηδηνχ πξνηνχ ιάβνπλ ηελ ηειηθή έγθξηζε απφ ηε
Πξεζβεία, γηαηί ιφγσ απμεκέλνπ ελδηαθέξνληνο ζηελ
έθζεζε ελδέρεηαη ην ππνπξγείν λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ
ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη εηαηξίεο πνπ ζέινπλ λα
επηζθεθζνχλ ηελ έθζεζε πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηε
ζρεηηθή αίηεζε κέρξη ηηο 22/09/2017 ζην θαμ:2310254448
ή ζην email: selanik@ekonomi.gov.tr.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 2310254460,
θαμ: 2310254448, e-mail: selanik@ekonomi.gov.tr , site:
http://october.istanbuljewelryshow.com/en-us/

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα

Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη κεηαμχ
ησλ εκεξνκεληψλ
14-18 Οθησβξίνπ 2017 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Έθζεζε «INTERMOB» απφ ηε εηαηξεία
“Tuyap Exhibition Group” θαη ζηελ Σνπξθία -ISTANBUL- ζην TUYAP
FAIR CONVENTION AND CONGRESS
CENTER- κε ηελ
επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε
πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο: κεραλήκαηα θαη εξγαιεία
επεμεξγαζίαο μχινπ, έπηπια, αμεζνπάξ, δαζηθψλ πξντφλησλ θαη
ηερλνινγίαο μχινπ. Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ππάξρεη εηδηθή
νξγάλσζε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηψλ ηεο Σνπξθίαο, ην νπνίν
δηαξθεί 3 κέξεο θαη πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν
θαζψο θαη ζπλαληήζεηο κε ηνπο παξαγσγνχο- επηρεηξεκαηίεο. Καηά
ηε δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληψλ ηεο Έθζεζεο (13-16 Οθησβξίνπ 2017)
ην Τπνπξγείν ζα θαιχςεη ηα έμνδα δηακνλήο ελφο εθπξνζψπνπ απφ
θάζε εηαηξία γηα 3 λχρηεο ζε μελνδνρείν 5 αζηέξσλ. Σα έμνδα
δηακνλήο ζα θαιπθζνχλ κφλν εθφζνλ νη επηζθέπηεο ιάβνπλ κέξνο
ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα θαη ηαμηδέςνπλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο
εκεξνκελίεο (13-16 Οθησβξίνπ 2017) (δηακνλή 3 λπρηψλ). ε
πεξίπησζε πνπ νη επηζθέπηεο επηζπκνχλ λα ηαμηδέςνπλ ιηγφηεξεο
κέξεο ή ζε δηαθνξνπνηεκέλεο εκεξνκελίεο, ζα πξέπεη λα θαιχςνπλ
νη ίδηνη ηα έμνδα ηνπο. Οη εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα ιάβνπλ κέξνο
ζηελ έθζεζε λα κελ πξνβνχλ ζε πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ηαμηδηνχ
πξνηνχ ιάβνπλ ηελ ηειηθή έγθξηζε απφ ηε Πξεζβεία, γηαηί ιφγσ
απμεκέλνπ ελδηαθέξνληνο ζηελ έθζεζε ελδέρεηαη ην ππνπξγείν λα
κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη εηαηξίεο πνπ ζέινπλ λα
επηζθεθζνχλ ηελ έθζεζε πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηε ζρεηηθή
αίηεζε κέρξη ηηο 22/09/2017 ζην θαμ:2310254448 ή ζην email:
selanik@ekonomi.gov.tr. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει.
2310254460, θαμ: 2310254448, e-mail: selanik@ekonomi.gov.tr ,
site: http://intermobistanbul.com/en/

ΑΛΒΑΝΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηα
Σίξαλα,
απέζηεηιε
ελεκεξσηηθφ δειηίν Αχγνπζηνο 2017, ηνπ Γξαθείνπ
Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ( ΟΔΤ ) ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζηα Σίξαλα, ην νπνίν
πεξηιακβάλεη εηδήζεηο νηθνλνκηθνχ, εκπνξηθνχ θαη
επηρεηξεκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ
ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηα Σίξαλα www.agora.mfa.gr, email:
ecocom-tirana@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr.
ΑΟΤΓΗΚΖ ΑΡΑΒΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ
Γεληθνχ Πξνμελείνπ ηεο Διιάδαο ζηε Σδέληα, απέζηεηιε
ηελ εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε 2016-2017
γηα ηε
ανπδηθή Αξαβία, ην νπιηαλάην ηνπ Οκάλ θαη Τεκέλε –
Γηκεξείο Οηθνλνκηθέο θαη Δκπνξηθέο ρέζεηο Διιάδαο κε
ανπδηθή Αξαβία,ην νπιηαλάην ηνπ Οκάλ θαη Τεκέλε.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 00966 12 66 90
824,
email:
ecocom-jeddah@mfa.gr,
site:
www.agora.mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr.

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
«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

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/
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
ε

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

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

B2B ζπλαληήζεηο κεηαμύ ειιεληθώλ θαη αξαβηθώλ
επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ δνκηθώλ πιηθώλ
Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο
γλσζηνπνηεί φηη ν Οξγαληζκφο Enterprise Greece
πξνγξακκαηίδεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηα Γξαθεία ΟΔΤ ησλ
Διιεληθψλ Πξεζβεηψλ ζηα ΖΑΔ, ην Κνπβέηη, ην Μπαρξέηλ,
ην Καηάξ, ηε ανπδηθή Αξαβία, ηελ Αίγππην, ηελ Σπλεζία
θαη ην Μαξφθν ηε δηνξγάλσζε επηρεηξεκαηηθψλ
ζπλαληήζεσλ ηνπ θιάδνπ Γνκηθψλ Τιηθψλ ζηε
Θεζζαινλίθε, ζηηο 2-3 Οθησβξίνπ 2017 ζην Ξελνδνρείν
Makedonia Palace.
Έρνπλ πξνζθιεζεί ζηελ Διιάδα
θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο, κειεηεηηθά γξαθεία θαη
αγνξαζηέο απφ αλσηέξσ ρψξεο, πξνθεηκέλνπ λα έιζνπλ
ζε επαθή κε ελδηαθεξφκελεο εμσζηξεθείο θαη εμαγσγηθέο
επηρεηξήζεηο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε
ην Σκήκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ, Σχπνπ & Δθδφζεσλ ηνπ ΔΒΔΘ
(ηει. 2310/370.132).

Γηεζλεηο Δθζέζεηο
HOTEL SHOW DUBAI
Πόιε: Νηνπκπάη, Ζλσκέλα Αξαβηθά Eκηξάηα
Ζκεξνκελία: 18 – 20 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: εμνπιηζκφο μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ
Πιεξνθνξίεο: Site: www.thehotelshow.com
IoT WORLD CONGRESS
Πόιε: Βαξθειψλε, Ηζπαλία
Ζκεξνκελία: 03-05 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Σερλνινγία θαη πιεξνθνξηθή
Πιεξνθνξίεο: www.iotsworldcongress.com
MACHINE TOOLS, METAL-SHEET METAL
PROCESSING, TOOL HOLDERS-CUTTING TOOLS,
QUALITY CONTROL- MEASUREMENT SYSTEMS,
CAD/CAM, PLM SOFTWARE AND MANUFACTURING
TECHNOLOGIES FAIR
Πόιε: κχξλε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 04 -07 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: κεραλήκαηα επεμεξγαζίαο κεηάιισλ,
κεραλήκαηα εξγαζίαο, εξγαιεία θνπήο, κέηξεζε θαη
εμνπιηζκφ πνηνηηθνχ ειέγρνπ
Πιεξνθνξίεο: Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει.
2310254460, θαμ: 2310254448, e-mail:
selanik@ekonomi.gov.tr , site:
http://izmirmaktekfuari.com/en
CME CONSTRACTION MACHINERY EXHIBITION
Πόιε: Αηηάιεηα, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 04 -07 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: επηρεηξήζεηο θαη κεραλήκαηα θαηαζθεπήο θαη
ηερλνινγίαο, κεραλήκαηα ζθπξνδέξκαηνο θαη εμνπιηζκφο,
κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο νξπρείσλ, αληιίεο
ζθπξνδέξκαηνο, κίμεξ, εμνπιηζκνί νρεκάησλ, κεραλήκαηα
ζθπξνδέξκαηνο θαη εμνπιηζκφο
Πιεξνθνξίεο: ηει. 2310254460, θαμ: 2310254448, e-mail:
selanik@ekonomi.gov.tr , site: http://www.cm-expo.com/
PRINTTEK 2017
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 04 -08 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: ηερλνινγία ραξηηνχ
Πιεξνθνξίεο: http://printtekistanbul.com/en/
ALUMINIUM TECHNOLOGY, MACHINERY AND
PRODUCTS TRADE FAIR
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 05 -07 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: : παξαγσγνχο αινπκηλίνπ, πξψησλ πιψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή, κεραλήκαηα θαη ηνλ
εμνπιηζκφ
Πιεξνθνξίεο: ηει. 2310254460, θαμ: 2310254448, e-mail:
selanik@ekonomi.gov.tr
,
site:
http://aluexpo.com/index.php?en
SECOND HOME INTERNATIONAL
Πόιε: Οπηξέρηε, Οιιαλδία
Ζκεξνκελία: 06-08 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Έθζεζε δεχηεξεο θαηνηθίαο
Πιεξνθνξίεο: www.secondhome.nl
ANUGA 2017
Πόιε: Κνισλία, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 07-11 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: ηξφθηκα θαη πνηά
Πιεξνθνξίεο:ηει.: 210 9630630, θαμ: 210 9603142, site:
www.promosolution.net
OMAN HEALTH EXHIBITION & CONFERENCE
Πόιε: Οκάλ
Ζκεξνκελία: 09 -11 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: ηαηξηθά πξντφληα
Πιεξνθνξίεο: www.omanhealthexpo.com

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα
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20/09/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΣΔΥΝΖΣΧΝ ΑΡΘΡΧΔΧΝ ΚΑΗ ΟΡΘΟΠΔΓΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΣΖΛ.2413504379

598

21/09/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΗ ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ
ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΦΧΣΔΗΝΧΝ ΖΜΑΣΟΓΟΣΧΝ ΣΖΛ.2310679141
22/09/2017 ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΝΣΟΠΗΜΟ
ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ ΓΗΑ ΣΑ ΑΝΑΓΚΑΗΑ ΔΗΓΖ (ΑΣΤΝΟΜΗΚΑ ΔΗΓΖ ΔΝΓΤΖ
ΚΑΗ
ΤΠΟΓΖΖ,
ΑΣΤΝΟΜΗΚΟ
ΔΞΟΠΛΗΜΟ,
ΥΔΗΡΟΠΔΓΔ, ΑΣΤΝΟΜΗΚΔ ΡΑΒΓΟΗ, ΔΗΓΖ ΑΣΟΜΗΚΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ
ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΛΠ) ΣΖΛ.2531030651
22/09/2017 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΘΔΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖ ΔΣΖΗΑ ΦΤΛΑΞΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ
ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖΛ.2313320529
25/09/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΗΛΣΡΧΝ
ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ ΣΖΛ.2413504379
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25/09/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΖ
ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ ΜΗΘΧΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΣΖΛ.2313320584
25/09/2017 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ
ΣΟΤ
ΔΡΓΟΤ
"ΤΠΖΡΔΗΑ
ΜΔΣΡΖΔΧΝ
ΑΠΟ
ΑΚΣΗΝΟΦΤΗΚΟ"
ΣΖΛ.2695360606
25/09/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΝΑΦΖ ΤΜΒΑΖ
ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΔ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΓΗΑ 10 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ
ΣΖ ΜΣΝ ΣΖΛ.2310381080
26/09/2017 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΖ
ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΔ
ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΟΤ Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ» ΣΖΛ.2313308154
27/09/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΑΜΗΓΧ ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΟΤ
ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΣΖΛ.2313320587
29/09/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΟΡΦΟΠΟΗΖΜΔΝΟΤ ΜΖ ΒΟΤΛΚΑΝΗΜΔΝΟΤ ΔΛΑΣΗΚΟΤ
ΣΖΛ.2541034925
02/10/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΤΡΟΒΔΖ
ΣΖΛ.2321094297
05/10/2017 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΛΑΣΗΚΧΝ ΔΠΗΧΣΡΧΝ,ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΤΧΡΔΤΣΧΝ ΣΖΛ.2313300500
06/10/2017 ΓΖΜΟΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΣΖΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛ.2521350222.228
09/10/2017
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΑΝΟΗΚΣΟ
ΓΗΔΘΝΖ
ΓΖΜΟΗΟ
ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΗ ΔΠΗΒΑΣΗΚΧΝ
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ, ΔΝΟ ΜΗΚΡΟΤ ΛΔΧΦΟΡΔΗΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΜΔΑ,
ΔΝΟ ΚΑΗΝΟΤΡΓΗΟΤ ΔΛΑΣΗΚΟΦΟΡΟΤ ΔΚΚΑΦΔΑ ΦΟΡΣΧΣΖ ΚΑΗ ΔΝΟ
ΚΑΗΝΟΤΡΓΗΟΤ ΔΛΑΣΗΚΟΦΟΡΟΤ ΜΗΚΡΟΤ ΦΟΡΣΧΣΖ ΣΖΛ.2313317777

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑΚΟΤΣΛΗΜΠΑΝΔΗΟ ΚΑΗ
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΔΗΟ
ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ-ΓΖΜΟ
ΝΔΑΠΟΛΖ ΤΚΔΧΝ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ-ΥΟΛΖ
ΑΣΤΦΤΛΑΚΧΝ

ΓΗΟΗΚΖΖ 3εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ(ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ)
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑΚΟΤΣΛΗΜΠΑΝΔΗΟ ΚΑΗ
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΔΗΟ
ΓΗΟΗΚΖΖ 3εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
Γ.Ν.ΕΑΚΤΝΘΟΤ «ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ»
424 ΓΝΔ

Γ.Ν.ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ-“Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑΟ ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ”

ΓΗΟΗΚΖΖ 3εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
316 ΤΝΔΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΔΥΝΗΚΟΤ
ΣΟΞΟΣΔ ΞΑΝΘΖ
Γ.Ν.ΔΡΡΧΝ

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ-ΓΖΜΟ
ΓΔΛΣΑ
Γ.Ν. ΓΡΑΜΑ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

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.

