Ηνύληνο 2018
Σαθηηθέο ζεξηλέο Δθπηώζεηο Από 09-07-2018 έσο 3108-2018
Απφ ηε Γεπηέξα, 9 Ηνπιίνπ έσο ηελ Παξαζθεπή 31
Απγνχζηνπ 2018 ζα δηαξθέζνπλ νη ηαθηηθέο ζεξηλέο
εθπηψζεηο έηνπο 2018, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ λ.
4177/2013. Καηά ηε δηελέξγεηα ησλ εθπηψζεσλ, εθηφο
απφ ηελ αλαγξαθή ηεο παιαηάο θαη ηεο λέαο κεησκέλεο
ηηκήο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πσινχληαη κε
έθπησζε, επηηξέπεηαη θαη ε αλαγξαθή θαη εκπνξηθή
επηθνηλσλία πνζνζηνχ έθπησζεο. Δθφζνλ παξέρεηαη
κεησκέλε ηηκή ζε πεξηζζφηεξα απφ ην 60% ηνπ ζπλφινπ
ησλ πσινχκελσλ εηδψλ, ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηελ
πξνζήθε ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε
εκπνξηθή επηθνηλσλία, ην παξερφκελν πνζνζηφ
έθπησζεο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ
δηαθνξεηηθά πνζνζηά έθπησζεο αλά θαηεγνξίεο
πξντφλησλ, ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην εχξνο ηνπ
παξερφκελνπ πνζνζηνχ («απφ …. % έσο …. %»). ε
θάζε άιιε πεξίπησζε ζα αλαγξάθεηαη φηη νη εθπηψζεηο
αθνξνχλ επηιεγκέλα είδε κε αλαθνξά ζην αληίζηνηρν
πνζνζηφ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ππνινγίδεηαη θαη
πξνβάιιεηαη ε κεησκέλε ηηκή, πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη
ζηελ αιήζεηα θαη λα κελ είλαη αλαθξηβήο. Οη
θαηαζηεκαηάξρεο ζα πξέπεη, ζε πεξίπησζε ειέγρνπ, λα
είλαη ζε ζέζε λα απνδείμνπλ, φηη ε παιαηά ηηκή πψιεζεο
πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ πηλαθίδα, αληαπνθξίλεηαη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα. Οη πξαθηηθέο επηθνηλσλίαο κείσζεο ηεο
ηηκήο δηελεξγνχληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα
θαη πξναηξεηηθά ζε νπνηαδήπνηε άιιε γιψζζα. Ζ
δηελέξγεηα εθπηψζεσλ είλαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο
θάζε επηρείξεζεο. Καηά ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ
εθπηψζεσλ, απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή απφ ηνπο
ζπλαδέιθνπο, γηαηί νη θπξψζεηο είλαη απζηεξέο θαη δελ
επηηξέπεηαη λα επηβάιινληαη πξφζηηκα ιφγσ ιάζνπο θαη
κάιηζηα ζε απηήλ ηελ δχζθνιε επνρή. Σέινο,
ππελζπκίδεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 άξζξνπ 16 λ.
4177/2013, ηα θαηαζηήκαηα κπνξνχλ λα αλνίμνπλ
πξναηξεηηθά ηελ πξψηε Κπξηαθή θαηά ηελ έλαξμε ηεο
ρξνληθήο πεξηφδνπ ησλ εθπηψζεσλ, ήηνη ηελ Κπξηαθή 15
Ηνπιίνπ 2018.
ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΩΡΑΡΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ
ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΩΝ ΚΤΡΗΑΚΖ 15 Ηνπιίνπ 2018:
11π.κ.
έσο 6κ.κ.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: Δκπνξηθφο χιινγνο
Θεζζαινλίθεο ηει. 2310548876, 2310547887, Fax.
2310538263,
email:
empsylth@otenet.gr,
site:
www.tradesupport.gr

Δγρεηξίδην ελεκέξσζεο εηζαγσγέσλ – εμαγσγέσλ, κε
απαιιαγέο από επηβαξύλζεηο
Δγρεηξίδην ελεκέξσζεο εηζαγσγέσλ – εμαγσγέσλ, κε
απαιιαγέο απφ επηβαξχλζεηο, Ηνπλίνπ 2018 έρεη αλαξηεζεί
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλεμάξηεηεο
Αξρήο Γεκνζίσλ
Δζφδσλ
θαη
είλαη
δηαζέζηκν
ζην
ζχλδεζκν
https://www.aade.gr/anakoinoseis/egcheiridioenemeroses-eisagogeon-exagogeon-me-apallages-apoepibarynseis
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Γηνξγάλσζε εκηλαξίσλ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο
Σξνθίκσλ από ην Β.Δ.Θ
Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ
λα ζηεξίμεη ηηο επηρεηξήζεηο – κέιε ηνπ κε αληηθείκελν εξγαζηψλ ηελ
παξαγσγή, επεμεξγαζία θαη δηάζεζε ηξνθίκσλ θαη ζε φζνπο
εκπιέθνληαη κε ηε δηαρείξηζε ηξνθίκσλ κε νηνδήπνηε ηξφπν θαηά ην
ζηάδην ηεο δηαηξνθηθήο αιπζίδαο, δηνξγαλψλεη
εθπαηδεπηηθά
ζεκηλάξηα γηα ηηο «Βαζηθέο αξρέο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο
Σξνθίκσλ»,
ζχκθσλα
κε
ηελ
Τπνπξγηθή
Απφθαζε
ΤΑ.14708/10.08.2007/ΦΔΚ.1616/Β/ 17.08.2007.
ηφρνο ησλ
ζεκηλαξίσλ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ παξαγσγή –
ζπληήξεζε θαη δηάζεζε ηξνθίκσλ κε αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία
ησλ θαηαλαισηψλ , ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 852/2004 ηνπ
εο
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29 Απξηιίνπ
2004 γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ. Σα ζεκηλάξηα είλαη ζπλνιηθήο
δηάξθεηαο 10 σξψλ ην θαζέλα θαη πξαγκαηνπνηνχληαη
ζηελ
αίζνπζα ζεκηλαξίσλ ηνπ ΒΔΘ – Αξηζηνηέινπο 27, 4νο φξνθνο. Σν
θφζηνο ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε 50 επξψ, πνζφ ην νπνίν
πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζπγρξφλσο κε ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο ζην
Οηθνλνκηθφ ηκήκα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα
ηα κέιε ηνπ ΒΔΘ είλαη ε ηακεηαθή ηαθηνπνίεζή ηνπο , φζνλ αθνξά
ηελ θαηαβνιή ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο ηνπο. Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο
βξίζθεηαη αλαξηεκέλε θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Β.Δ.Θ
www.veth.gov.gr. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα
απεπζχλεζηε ζην ηκήκα Θεκάησλ Μεηαπνίεζεο θαη Τπεξεζηψλ,
ηαηηζηηθήο, Δξεπλψλ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ ΒΔΘ, αξκφδηνο
θ.Γ.Γειεράηζηνο, ζην ηειέθσλν : 2310-241383 θαη ζην email:smeindustry@veth.gov.gr.

Παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δειώζεσλ
Με ηελ απφθαζε ΠΟΛ 1121 (ΦΔΚ Β' 2478/27-06-2018) Παξάηαζε
ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο
θνξνινγηθνχ έηνπο 2017 θπζηθψλ πξνζψπσλ ηνπ άξζξνπ 3 θαη
λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.
4172/2013
ηνπ
Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ,
1. Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο
θνξνινγηθνχ έηνπο 2017 ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ
λ. 4172/2013, παξαηείλεηαη κέρξη ηελ 26ε Ηνπιίνπ 2018.
2. Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο
θνξνινγηθνχ έηνπο 2017 ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ
νληνηήησλ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 4172/2013, πνπ δελ έρνπλ
ππνβιεζεί κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο θαη ησλ νπνίσλ ε
ε
πξνζεζκία ππνβνιήο δελ έρεη ιήμεη, παξαηείλεηαη κέρξη ηελ 26
Ηνπιίνπ
2018.
Enterprise Grecee – Υξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα εμαγσγέο
Απφ ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Δπελδχζεσλ θαη Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ
A.E.
Enterprise
Grecee
ζην
ζχλδεζκν
https://www.enterprisegreece.gov.gr/eksagoges/plhroforhshenhmerosh/pos-na-eksagete δίλνληαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ
πξνψζεζε ησλ εμαγσγψλ θαη ζπγθεθξηκέλα: Πσο λα μεθηλήζεηε
εμαγσγέο πξντφληνο. Πψο λα ηηκνινγήζεηε ην πξνο εμαγσγή πξντφλ
ζαο. Πψο λα εμάγεηε κέζσ ηξίησλ. Πψο λα δηεηζδχζεηε ζε μέλεο
αγνξέο. Πψο λα πξνσζήζεηε ην πξντφλ ζαο ζε μέλεο αγνξέο.

Πξόγξακκα επηρνξήγεζεο επηρεηξήζεσλ γηα ηελ
απαζρόιεζε 10.000 αλέξγσλ ειηθίαο 18-29 εηώλ κε
έκθαζε ζηνπο πηπρηνύρνπο αλσηάησλ εθπαηδεπηηθώλ
ηδξπκάησλ παλεπηζηεκηαθνύ θαη ηερλνινγηθνύ ηνκέα
Ξεθίλεζε ηελ Πέκπηε 28 Ηνπλίνπ 2018 , ε ππνβνιή αηηήζεσλ
γηα ηε ζπκκεηνρή εξγνδνηψλ ζην λέν «Πξφγξακκα
επηρνξήγεζεο επηρεηξήζεσλ γηα ηελ απαζρφιεζε 10.000
αλέξγσλ λέσλ ειηθίαο 18-29 εηψλ, κε έκθαζε ζηνπο
πηπρηνχρνπο
αλσηάησλ
εθπαηδεπηηθψλ
ηδξπκάησλ
παλεπηζηεκηαθνχ θαη ηερλνινγηθνχ ηνκέα». Οη 6.000 ζέζεηο
εξγαζίαο αθνξνχλ απνθιεηζηηθά εγγεγξακκέλνπο αλέξγνπο,
πηπρηνχρνπο
αλσηάησλ
εθπαηδεπηηθψλ
ηδξπκάησλ
παλεπηζηεκηαθνχ θαη ηερλνινγηθνχ ηνκέα θαη νη ππφινηπεο
4.000 ζέζεηο αθνξνχλ εγγεγξακκέλνπο αλέξγνπο ινηπψλ
εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ. Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε
ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, Φνξείο Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο
Οηθνλνκίαο (Κ.ΑΛ.Ο) θαη γεληθά εξγνδφηεο ηνπ ηδησηηθνχ
ηνκέα πνπ αζθνχλ ηαθηηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζε φιε
ηε ρψξα. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έληαμε κηαο
επηρείξεζεο ζην πξφγξακκα είλαη λα κελ έρεη πξνβεί, θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππαγσγήο, ζε κείσζε ηνπ
πξνζσπηθνχ ηεο.
Ωθεινχκελνη -κε έκθαζε ζηνπο
πηπρηνχρνπο
αλσηάησλ
εθπαηδεπηηθψλ
ηδξπκάησλ
παλεπηζηεκηαθνχ θαη ηερλνινγηθνχ ηνκέα ειηθίαο 18-29
εηψλ- ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη: - Άλεξγνη, εγγεγξακκέλνη
ζην κεηξψν αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ πξηλ απφ ηελ ππφδεημή ηνπο απφ
ηα αξκφδηα ΚΠΑ . - Μαθξνρξφληα άλεξγνη, εγγεγξακκέλνη
ζην κεηξψν αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
ηνπιάρηζηνλ 12 κελψλ κέρξη ηελ ππφδεημή ηνπο απφ ηα
αξκφδηα ΚΠΑ . - Άλεξγνη, εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν
αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ κίαο
εκέξαο πξηλ απφ ηελ ππφδεημή ηνπο απφ ηα αξκφδηα ΚΠΑ2,
δηθαηνχρνη ηνπ Κνηλσληθνχ Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγχεο (ΚΔΑ).
Ο ΟΑΔΓ επηρνξεγεί ην 50% ηνπ κεληαίνπ κηζζνινγηθνχ θαη
κε κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ηνπ σθεινχκελνπ, κε αλψηαην
φξην ηα 500 επξψ κεληαίσο. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο
επηρνξήγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο νξίδεηαη σο εμήο:
1.Γψδεθα (12) κήλεο γηα πξφζιεςε αλέξγσλ ειηθίαο 18-29
εηψλ, εγγεγξακκέλσλ ζην κεηξψν αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Μεηά ηε ιήμε
ηεο επηρνξήγεζεο νη επηρεηξήζεηο δεζκεχνληαη λα
δηαηεξήζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο (πξνυπάξρνλ θαη
επηρνξεγνχκελν) γηα ηξεηο αθφκα κήλεο ρσξίο επηρνξήγεζε.
2.Γεθαπέληε (15) κήλεο γηα πξφζιεςε: i.
καθξνρξνλίσλ
αλέξγσλ, ii.
δηθαηνχρσλ ΚΔΑ. Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζα
απαζρνιήζνπλ καθξνρξφληα αλέξγνπο ειηθίαο 18-29 εηψλ
θαη εγγεγξακκέλνπο αλέξγνπο δηθαηνχρνπο ηνπ ΚΔΑ ειηθίαο
18-29 εηψλ, δελ δεζκεχνληαη γηα δηαηήξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ
ηνπο (πξνυπάξρνληνο θαη επηρνξεγνχκελνπ) γηα επηπιένλ
ηξεηο κήλεο ρσξίο επηρνξήγεζε. Οη επηρεηξήζεηο πνπ
δηαζέηνπλ θσδηθνχο πξφζβαζεο ζην πιεξνθνξηαθφ
ζχζηεκα ηνπ ΟΑΔΓ θαη επηζπκνχλ λα εληαρζνχλ ζην
πξφγξακκα, εθφζνλ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο, ππνβάιινπλ
ειεθηξνληθά αίηεζε ππαγσγήο – εληνιή θελήο ζέζεο –
ππεχζπλε δήισζε, ε νπνία είλαη αλαξηεκέλε ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ (www.oaed.gr ). Απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνβνιή ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο
είλαη ε ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε λα είλαη Πηζηνπνηεκέλνο
ρξήζηεο ζηηο Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο ηνπ ΟΑΔΓ (εθφζνλ
έρεη παξαιάβεη θιεηδάξηζκν απφ ην ΚΠΑ2 ηεο πεξηνρήο ηεο)
θαη δηαζέηεη θσδηθνχο πξφζβαζεο (Ολνκαζία Υξήζηε θαη
πλζεκαηηθφ). Ζ επηρείξεζε πνπ ελδηαθέξεηαη λα
απαζρνιήζεη επηδνηνχκελν πξνζσπηθφ ζε ππνθαηάζηεκά
ηεο ζα ππνβάιεη ηελ ειεθηξνληθή αίηεζε ππαγσγήο ζην ΚΠΑ
αξκνδηφηεηαο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο. Πέξαλ ηεο πάγηαο
δηαδηθαζίαο ππφδεημεο ππνςεθίσλ κέζσ ησλ εξγαζηαθψλ
ζπκβνχισλ ηνπ ΟΑΔΓ, ν Οξγαληζκφο δίλεη ηε δπλαηφηεηα
ζηνπο εξγνδφηεο – επηρεηξήζεηο λα αλαδεηνχλ νη ίδηνη ηνπο
ππνςεθίνπο γηα πξφζιεςε αλέξγνπο απεπζείαο κέζα απφ
ηηο ειεθηξνληθέο ηνπ ππεξεζίεο. Οη ππεξεζίεο απηέο δίλνπλ
πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο ησλ
εγγεγξακκέλσλ ζηα κεηξψα ηνπ αλέξγσλ µε βάζε ηελ
εηδηθφηεηά ηνπο, ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία δηακέλνπλ, αιιά θαη

ζε πιεξνθνξίεο γηα ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία, ην επίπεδν
εθπαίδεπζεο θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ αλέξγνπ. Όινη νη
ελδηαθεξφκελνη άλεξγνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην
ηππνπνηεκέλν έληππν εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο ηνπ ΟΑΔ∆,
λα δηαζέηνπλ ζπκπιεξσκέλν Αηνκηθφ ρέδην Γξάζεο, λα είλαη
Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο άιινπ θξάηνπο µέινπο ηεο ΔΔ ή
νκνγελείο πνπ έρνπλ δηθαίσκα δηακνλήο θαη απαζρφιεζεο ζηε
ρψξα µαο ή πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ άδεηα δηακνλήο
γηα εμαξηεκέλε εξγαζία ηνπιάρηζηνλ γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα
δηαξθεί ην πξφγξακκα. . Οη ελδηαθεξφκελνη άλεξγνη θαινχληαη
λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα επηθαηξνπνηήζνπλ ην Βηνγξαθηθφ ηνπο
εκείσκα, είηε σο πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο µε ηε ρξήζε
θιεηδαξίζκνπ µέζσ ησλ Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ, είηε µε ηε
ζπλεξγαζία Δξγαζηαθνχ πκβνχινπ ζηα ΚΠΑ2 ΟΑΔ∆. Ζ
δαπάλε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα θαιπθζεί απφ
ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΟΑΔΓ. Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο
ζπκκεηνρήο
ζην
αλσηέξσ
πξφγξακκα
πεξηγξάθνληαη
αλαιπηηθφηεξα ζηε ζρεηηθή Γεκφζηα Πξφζθιεζε πνπ είλαη
αλαξηεκέλε ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΟΑΔΓ (www.oaed.gr ).

Δλεξγνπνίεζε ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο
Δμσδηθαζηηθνύ Μεραληζκνύ γηα ηνπο αγξόηεο

ηνπ

Απφ ηελ Σεηάξηε 27.06.2018 ελεξγνπνηήζεθε ε λέα έθδνζε ηεο
ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο γηα ηνλ Δμσδηθαζηηθφ Μεραληζκφ, ε
νπνία, κεηαμχ άιισλ, πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο
αίηεζεο θαη απφ θαη’ επάγγεικα αγξφηεο. Ζ ξχζκηζε αθνξά
νθεηιέο έλαληη ηεο ΑΑΓΔ, αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ΔΦΚΑ (θπξίσο
ΟΓΑ) θαη ηξαπεδψλ ππφ εθθαζάξηζε (θπξίσο πξψελ Αγξνηηθή
Σξάπεδα, πλεηαηξηζηηθέο, ΣΣ, FBB, Probank, Proton θιπ). -Ζ
ξχζκηζε ησλ αγξνηηθψλ ρξεψλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη: 100%
δηαγξαθή ηφθσλ ππεξεκεξίαο δαλείσλ. -Γηαγξαθή ηφθσλ θαη
θεθαιαίνπ δαλείσλ, βάζεη ησλ ήδε απνπιεξσκέλσλ πνζψλ,
αθνχ ιεθζεί ππφςε ν Νφκνο γηα ηα παλσηφθηα θαη νη ηζρχνπζεο
ππνζήθεο (θαηφπηλ ειέγρνπ). -Γηαγξαθή πξνζηίκσλ θαη
πξνζαπμήζεσλ δεκνζίνπ, βάζεη ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Απνπιεξσκή ζε έσο 120 δφζεηο, βάζεη ηνπ δηαζέζηκνπ
εηζνδήκαηνο, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη εχινγεο δαπάλεο
δηαβίσζεο. Δηδηθά γηα ηε ξχζκηζε ησλ αγξνηηθψλ δαλείσλ
πξνβιέπεηαη: - Ζ δηαγξαθή θεθαιαίνπ κπνξεί λα θηάζεη αθφκα
θαη ην 60%, ζε πεξίπησζε νιηθήο εμφθιεζεο εληφο ηξηκήλνπ ηεο
νθεηιήο πνπ απνκέλεη κεηά ηε δηαγξαθή ηφθσλ θαη παλσηνθίσλ.
- Ζ απνπιεξσκή κπνξεί λα δηαξθέζεη έσο θαη 10 έηε θαη ε
δηαγξαθή θεθαιαίνπ λα θηάζεη ην 40%, ζε πεξίπησζε ξχζκηζεο
ζε δφζεηο ηεο νθεηιήο πνπ απνκέλεη κεηά ηε δηαγξαθή ηφθσλ
θαη παλσηνθίσλ. Όζνλ αθνξά ζηε ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ πξνο
ην δεκφζην πξνβιέπνληαη: - Απνπιεξσκή ζε έσο 120 δφζεηο. Γηαγξαθή πξνζηίκσλ θαη πξνζαπμήζεσλ, αθφκε θαη βαζηθνχ
θφξνπ ή εηζθνξάο (ππφ πξνυπνζέζεηο, δει. λα κελ ππάξρεη
πεξηνπζία πςειήο αμίαο). Δπηπιένλ ζηε λέα έθδνζε ηεο
πιαηθφξκαο, ηα θξηηήξηα ππαγσγήο νθεηιεηψλ πξνζδηνξίδνληαη
κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο 31/12/2017, επηηξέπνληαο λα ιεθζεί
ππφςε ε λεφηεξε νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ νθεηιέηε. Δθεμήο ζα είλαη
δπλαηή, δε, ε ξχζκηζε νθεηιψλ πνπ γελλήζεθαλ ή βεβαηψζεθαλ
κέρξη ην ηέινο ηνπ 2017, απμάλνληαο ην ζρεηηθφ φξην θαηά έλα
έηνο. Όζνη έρνπλ ππνβάιιεη νξηζηηθά ηελ αίηεζε, ρσξίο λα
πεξηιάβνπλ ηηο νθεηιέο ηνπ 2017, ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
εληάμνπλ θαη ηηο νθεηιέο ηνπ 2017. Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε
αηηήζεσλ πνπ πεξαηψζεθαλ σο άθαξπεο, γηα δηαδηθαζηηθνχο
ιφγνπο, ν νθεηιέηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιιεη εθ
λένπ αίηεζε, πξνζζέηνληαο θαη ηηο νθεηιέο πνπ γελλήζεθαλ /
βεβαηψζεθαλ κέρξη 31/12/2017.
Ζκεξίδα κε ζέκα: Πξώηε Απνηίκεζε ηεο ππνγξαθείζεο
πκθσλίαο Διιάδνο – ΠΓΓΜ
Ζ Δηαηξεία Μαθεδνληθψλ πνπδψλ ζαο πξνζθαιεί ηε Γεπηέξα 2
Ηνπιίνπ 2018, ψξα 18.00 ζηελ Ζκεξίδα πνπ δηνξγαλψλεη κε ζέκα:
«Πξψηε Απνηίκεζε ηεο ππνγξαθείζεο πκθσλίαο Διιάδνο –
ΠΓΓΜ». Ζ εκεξίδα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Κηίξην Γηνηθήζεσο
ηεο Δηαηξείαο Μαθεδνληθψλ πνπδψλ, Δζληθήο Ακχλεο 4, 1νο
φξνθνο.

Έλαξμε
Α’
Κύθινπ
Δθπαίδεπζεο
ζε
ζέκαηα
Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο γηα λένπο κεηαλάζηεο ζην πιαίζην
ηνπ Δπξσπατθoύ έξγνπ “EntryWay” πνπ πινπνηεί ην
ΚΔΠΑ
Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ηεζζάξσλ ελεκεξσηηθψλ
ζπλαληήζεσλ
(orientation
sessions)
πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Entryway –
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα Γίρσο χλνξα» ηεο ΔΔ, ζην νπνίν
ζπκκεηέρεη ην ΚΔΠΑ, καδί κε ηνπο εηαίξνπο ηνπ απφ ηε
Γεξκαλία, Ηηαιία θαη νπεδία, μεθηλά ηε Γεπηέξα 2 Ηνπιίνπ θαη
νινθιεξψλεηαη ζηηο 5 Ηνπιίνπ ζηελ Αίζνπζα Πνιιαπιψλ
Υξήζεσλ «Μ. Αλαγλσζηάθεο», Γεκαξρείν Θεζζαινλίθεο, κε
ηελ ελεξγφ ππνζηήξημε ηνπ πκβνπιίνπ Έληαμεο
Μεηαλαζηψλ (ΔΜ), ν «Α’ Κχθινο Δθπαίδεπζεο γηα Νένπο
Δπηρεηξεκαηίεο Γίρσο χλνξα». Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα
εληάζζεηαη ζηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηνπ έξγνπ γηα ηελ
ππνζηήξημε ησλ κεηαλαζηψλ ζε ζέκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο
θαη πεξηιακβάλεη ζεκαηηθέο ελφηεηεο φπσο ε αλάπηπμε ελφο
επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, κέζνδνη θαη εξγαιεία γηα ηελ
δηεξεχλεζε ηεο αγνξάο θαη ηελ δεκηνπξγία ζρεδίνπ
κάξθεηηλγθ, ηαθηηθέο πξνψζεζεο ηεο επηρείξεζεο θαη
αλάπηπμεο ελφο νηθνλνκηθνχ πιάλνπ.
Σα εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ηελ παξάζεζε
δηαιέμεσλ,
επηρεηξεκαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ,
πξνζνκνηψζεσλ, κε αλαθνξέο ζε κειέηεο πεξηπηψζεσλ θαη
ζε δηαινγηθή επίιπζε δεηεκάησλ. Οη Πξνυπνζέζεηο γηα ηε
ζπκκεηνρή ζην έξγν, ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεηαλαζηψλ
πξψηεο θαη δεχηεξεο γεληάο είλαη : - Να πξνέξρνληαη απφ
ηξίηεο ρψξεο (δελ έρνπλ ηελ ηζαγέλεηα ηεο Δ.Δ.). - Να είλαη
λφκηκνη θάηνηθνη ηεο Διιάδαο . - Να έρνπλ κία επηρεηξεκαηηθή
ηδέα. - Να κηινχλ ηελ Διιεληθή ή/θαη ηελ Αγγιηθή γιψζζα. Οη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δειψζνπλ ζπκκεηνρή ζην
αλσηέξσ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα απνζηέιινληαο ζρεηηθφ
email
ζηελ
δηεχζπλζε
ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ
pagounia@microstars.gr κε ηελ έλδεημε «πκκεηνρή ζηνλ Α’
Κχθιν Δθπαίδεπζεο γηα Νένπο Δπηρεηξεκαηίεο Γίρσο
χλνξα», αθνχ πξνεγνπκέλσο έρνπλ θάλεη ηελ εγγξαθή
ηνπο
ζηελ
πιαηθφξκα
ηνπ
έξγνπ:
http://www.entrywayproject.eu/el/apply-now. Δπηζεκαίλεηαη
φηη ην έξγν «EntryWay – Δπηρεηξεκαηηθφηεηα Γίρσο χλνξα»,
ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε ζηφρν ηελ
ππνζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο ελζσκάησζεο ησλ κεηαλαζηψλ
κέζσ
δπλαηνηήησλ
απηναπαζρφιεζεο
θαη
επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ δηακέλνπλ ζηηο πεξηνρέο ζηφρνπ ηνπ
έξγνπ (Ηηαιία, Γεξκαλία, Διιάδα, Ηζπαλία θαη νπεδία). Ζ
ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ έξγνπ είλαη 24 κήλεο θαη ηελ επζχλε
πινπνίεζή ηνπ γηα ηελ Διιάδα έρεη ην ΚΔΠΑ. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηθνηλσλνχλ κε ηελ θα. Αγλή Παγνχλε (Σει.: 2310 27 40 33
– Email: pagounia@microstars.gr )

Nέν
πξόγξακκα
ρξεκαηνδόηεζεο
ειιεληθώλ
επηρεηξήζεσλ ύςνπο 400 εθαη. Δπξώ από ηελ ΔΣΔΠ
χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο
Δπελδχζεσλ (ΔΣΔΠ) ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζην ζχλδεζκν
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2018/2018167-greek-companies-to-benefit-from-new-eur-400-millionleasing-finance-scheme-following-successful-eur-1-billionlending-programme Πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο χςνπο 400
εθαη. επξψ γηα επηρεηξήζεηο αλά ηελ Διιάδα, πνπ ζέινπλ λα
κηζζψζνπλ εμνπιηζκφ θαη εγθαηαζηάζεηο, πξνσζεί ε
Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ). «Ζ δηαζθάιηζε
πξφζβαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ρξεκαηνδφηεζε είλαη
θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Ζ
πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο leasing finance είλαη ην θιεηδί γηα ηηο
εηαηξείεο, πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παξαγσγή, ηνλ αγξνηηθφ
ηνκέα, ηηο θαηαζθεπέο θαη άιινπο νηθνλνκηθνχο θιάδνπο»
επηζεκαίλεη ε ΔΣΔπ θαη εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηεο γηα ηε
δπλαηφηεηα λα εληζρχζεη ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηηο ηέζζεξηο
ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο ηεο ρψξαο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.

Πξώηε Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο
Σν ηκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ & Δπηθνηλσληαθψλ
πζηεκάησλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Αηγαίνπ αλαθνηλψλεη ηε ιεηηνπξγία 4 λέσλ Πξνγξακκάησλ
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ..) γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 20182019, ζην αληηθείκελν ησλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ
πζηεκάησλ. Ζ δηάξθεηα ζπνπδψλ νξίδεηαη ζε 3 ή 4 δηδαθηηθά
εμάκελα θαη πινπνηείηαη ζε πεξηβάιινλ κηθηήο δηδαζθαιίαο
κάζεζεο
κε
πξφηππεο
ζπλδπαζηηθέο
κνξθέο
πνπ
πεξηιακβάλνπλ: Έλαλ νιηγνήκεξν θχθιν εληαηηθήο
δηδαζθαιίαο αλά εμάκελν θαη ειεθηξνληθέο
δηαδηθαζίεο
κάζεζεο. Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα
(http://msc.icsd.aegean.gr ) έσο θαη ηε Γεπηέξα 23 Ηνπιίνπ. Γηα
θάζε
ζπκπιεξσκαηηθή
πιεξνθνξία, νη
ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα ζπκβνπιεπηνχλ ηνλ νδεγφ ζπνπδψλ ηνπ Π.Μ..
πνπ βξίζθεηαη αλαξηεκέλνο ζηελ ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε
http://msc.icsd.aegean.gr/ ή λα απεπζπλζνχλ ζηε Γξακκαηεία
ηνπ Π.Μ.. ζην ηειέθσλν 2273082210.
1. Αζθάιεηα
Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ: Καηάξηηζε
θαη εθπαίδεπζε επηζηεκφλσλ, εξεπλεηψλ/ηξηψλ θαη ζηειερψλ
δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ νξγαληζκψλ θαη κεραληζκψλ ιήςεο
απνθάζεσλ ή δηνίθεζεο ζην ρψξν ηεο Αζθάιεηαο
Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ θαη ησλ
Σερλνινγηψλ Πξνζηαζίαο ηεο Ηδησηηθφηεηαο. 2. Γηαδίθηπν ησλ
Πξαγκάησλ: Δπθπή Πεξηβάιινληα ζε Γίθηπα Νέαο Γεληάο:
πζηεκαηηθή εθπαίδεπζε ζε εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα ζρεδίαζεο θαη
αλάπηπμεο επθπψλ πεξηβαιιφλησλ ζε δίθηπα λέαο γεληάο,
έρνληαο σο ζεκείν αλαθνξάο ην Γηαδίθηπν ησλ Πξαγκάησλ. 3.
Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε: Παξνρή πςεινχ επηπέδνπ γλψζεσλ
θαη ηθαλνηήησλ ζηνλ θξίζηκν ρψξν ηεο ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο,
ζρεηηθά
κε
κία
πιεζψξα
κνξθψλ
Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ
ζηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (π.ρ., πιεξνθνξηαθά
ζπζηήκαηα εζσηεξηθήο ππνζηήξημεο, παξνρήο ειεθηξνληθήο
πιεξνθφξεζεο ζηνπο πνιίηεο, ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ
πνιηηψλ κε ην θξάηνο, ειεθηξνληθήο δεκνθξαηίαο, ζπκκεηνρήο
θαη δηαβνχιεπζεο, αμηνπνίεζεο θνηλσληθψλ δηθηχσλ, αλνηθηψλ
θπβεξλεηηθψλ δεδνκέλσλ, δηαιεηηνπξγηθφηεηα, θ.ά.). 4.
Πιεξνθνξηαθά θαη Δπηθνηλσληαθά πζηήκαηα: Αλάπηπμε
γλσζηηθνχ ππφβαζξνπ ζηνλ ηνκέα ησλ Πιεξνθνξηαθψλ
πζηεκάησλ (Π..) ζε θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο πνπ δελ έρνπλ
επαξθείο αθαδεκατθέο γλψζεηο Πιεξνθνξηθήο. Ο θχξηνο ζθνπφο
ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε κχεζε ησλ απνθνίησλ Παλεπηζηεκίσλ
θαη ΣΔΗ, ηερλνινγηθψλ ή κε εηδηθνηήησλ, ζηα ζχγρξνλα ζέκαηα
ησλ Π.., κέζσ ηεο εμνηθείσζεο ζηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ
αλάιπζε, ζρεδηαζκφ, πινπνίεζε θαη δηνίθεζε ελφο Π.. πςειψλ
πξνδηαγξαθψλ θαη απαηηήζεσλ.
ν

AgroFest –ηεξεάο Διιάδαο - 1 Παλειιήλην Φεζηηβάι
ν
Γεσξγίαο – Κηελνηξνθίαο θαη 25 Παλειιήλην πλέδξην
Νέσλ Αγξνηώλ
Απφ ηηο 19 έσο ηηο 23 επηεκβξίνπ 2018 δηνξγαλψλεηαη απφ ηα
πέληε Δπηκειεηήξηα ηεο ηεξεάο Διιάδαο ην «AgroFest –ηεξεάο
ν
Διιάδαο». Σν 1 Φεζηηβάι γηα ηε Γεσξγία θαη ηελ Κηελνηξνθία,
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ Πάξθνπ Ληβαδεηάο
(πξψελ Unicot), ζε κηα έθηαζε 8.000 η.κ. ζηεγαζκέλε θαη 3.000
η.κ. ππαίζξηα, φπνπ επηρεηξήζεηο θαη βηνηερλίεο ηνπ αγξνηηθνχ
θφζκνπ, παξαγσγνί απφ φιε ηελ Διιάδα, κεηαπνηεηέο,
επηζηήκνλεο, γεσπφλνη θαη ηερλνθξάηεο, ζπλαληηνχληαη ζ’απηφ ην
ζηαπξνδξφκη κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη γλψζεσλ,
ηε γλσξηκία κε θαηλνηφκα πξντφληα θαη θαιιηέξγεηεο. Έλα
θεζηηβάι πνπ απεπζχλεηαη παξάιιεια θαη ζηνλ θαηαλαισηή,
αθνχ ζην «AgroFest –ηεξεάο Διιάδαο» ζα κπνξεί λα αγνξάζεη
θαλείο απφ ηα πξντφληα ησλ παξαγσγψλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ
απφ φιε ηελ Διιάδα. Παξάιιεια θαη κέζα ζην ρψξν ηνπ
ν
θεζηηβάι ζα ιάβεη ρψξα ην 25 εηήζην Παλειιήλην πλέδξην
Νέσλ Αγξνηψλ, κηα ηεηξαήκεξε ζπλάληεζε απφ λένπο
αλζξψπνπο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα. Γηα πιεξνθνξίεο θαη
δειψζεηο ζπκκεηνρήο ζηα ηειέθσλα: νθνθιήο Μπνηνλάθεο ηει. 6909909500, Γηψξγνο Πξίθηεο
- ηει. 6945874895,
Διεπζέξηνο Μπνηνλάθεο – ηει. 6985788071, Παλαγηψηεο
Αγαπεηφο – ηει. 6947184264.

29oο Παλειιήληνο δηαγσληζκόο θηινηέρλεζεο ζρεδίνπ
θνζκήκαηνο
Ζ Παλειιήληα Οκνζπνλδία Βηνηερλψλ Αξγπξνρξπζνρφσλ
Κνζκεκαηνπσιψλ Ωξνινγνπσιψλ (ΠΟΒΑΚΩ) ζε ζπλεξγαζία κε
ν
ηε ΓΔΘ- HELEXPO, πξνθεξχζζνπλ ηνλ 29
Παλειιήλην
Γηαγσληζκφ Φηινηέρλεζεο ρεδίνπ Κνζκήκαηνο, κε ζθνπφ ηελ
νο
αλάπηπμε θαη ηελ αλάδεημε ηνπ ειιεληθνχ θνζκήκαηνο. Ο 29
Παλειιήληνο Γηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο
έθζεζεο KOSMIMA 2018, 20-22 Οθησβξίνπ, ζην Γηεζλέο
Δθζεζηαθφ θαη πλεδξηαθφ Κέληξν Θεζζαινλίθεο. Γηθαίσκα
ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ έρνπλ: Μαζεηέο ζρνιψλ
αξγπξνρξπζνρνΐαο (Οκάδεο καζεηψλ κέρξη 2 πξνζψπσλ),
πνπδαζηέο ζρνιψλ ρεδηαζκνχ (Οκάδεο ζρεδηαζηψλ κέρξη 2
πξνζψπσλ),
Δπαγγεικαηίεο
ζρεδηαζηέο
θαηαζθεπαζηέο,
ζρεδηαζηηθέο νκάδεο ή εηαηξίεο θ.ι.π., πνπ αζρνινχληαη
εξαζηηερληθά ή επαγγεικαηηθά κε ην ζρέδην θαη κπνξνχλ λα
ζπκκεηέρνπλ κεκνλσκέλα ή ζαλ κέιε νκάδαο. Απνθιείνληαη απφ
ην δηαγσληζκφ ηα κέιε ηεο νξγαλσηηθήο θαη ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο
ηνπ δηαγσληζκνχ θαη νη έρνληεο α’ βαζκνχ ζπγγέλεηα κε απηνχο. Ζ
θξηηηθή επηηξνπή κε πιεηνςεθία 3/5 έρεη ην δηθαίσκα λα απνθιείζεη
ηνπ δηαγσληζκνχ, ζρέδην γηα ην νπνίν έρεη ελδνηαζκνχο γηα ηελ
παηξφηεηά ηνπ, είηε ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο λέν θαη πξσηφηππν. Οη
δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηα ζρέδηά ηνπο ζηα γξαθεία
ηεο ΓΔΘ HELEXPO, Δγλαηία 154, 54636 Θεζζαινλίθε, ζηε
Γηεχζπλζε πλεδξίσλ, Δθδειψζεσλ & Παξαρψξεζεο Υψξσλ ηει:
(+30) 2310 291204, θαμ: (+30) 2310 291674.Οη δηαγσληδφκελνη
πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηα ζρέδηά ηνπο ή λα ηα απνζηείινπλ κε
ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ, ην αξγόηεξν κέρξη ηε Γεπηέξα 17
επηεκβξίνπ 2018 (εκέξα απνζηνιήο).

14ν ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ «Πξνζηαζία θαη Απνθαηάζηαζε ηνπ
Πεξηβάιινληνο»
Σν 14ν ΓΗΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΗΟ «Πξνζηαζία θαη Απνθαηάζηαζε ηνπ
Πεξηβάιινληνο», δηνξγαλψλεηαη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Σκήκαηνο
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ ΑΠΘ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Center for
Environmental Engineering ηνπ Stevens Institute of Technology ησλ
Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο, απφ 3 έσο 6 Ηνπιίνπ 2018, ζηε
Θεζζαινλίθε.
Γήισζε
ζπκκεηνρήο:
E-mail:
submissionpre14@civil.auth.gr
.
Πεξηζζφηεξεο
Πιεξνθνξίεο
:
http://pre14.civil.auth.gr/, E-mail: info-pre14@civil.auth.gr

Νέα Πξνζεζκία: 3ν Δηήζην Ηξαθηλo-Δπξσπατθό Φόξνπκ
Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη Δπελδύζεσλ «Ηξάθ θαη Δπξώπε:
Πξνο κία Νέα Δπνρή», Αζήλα, 11-12 Ηνπιίνπ 2018
Σν Αξαβν-Διιεληθφ Δπηκειεηήξην Δκπνξίνπ θαη Αλαπηχμεσο
αλαθνηλψλεη ηε λέα πξνζεζκία δειψζεσλ ζπκκεηνρήο
(06.07.2018) ηνπ «3νπ Δηήζηνπ Ηξαθηλν-Δπξσπατθνχ Φφξνπκ
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Δπελδχζεσλ» ζηελ Αζήλα, ζηηο 11 – 12
Ηνπιίνπ 2018, ζην μελνδνρείν Athenaeum Intercontinental. Σν
Φφξνπκ πεξηιακβάλεη ζπλεδξίεο πνπ ζα δηεξεπλήζνπλ
δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο θαη ησλ ππνδνκψλ ηνπ Ηξάθ,
θαζψο θαη ζπλαληήζεηο Β2Β κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ
επηρεηξεκαηηψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ελδηαθέξνληνο. Αθνινπζεί
ελδεηθηηθή ιίζηα: Μεραληθή, Καηαζθεπέο, Γνκηθά Τιηθά / Βηνκεραλία
Πεηξειαίνπ & Τπεξεζίεο / Δλέξγεηα, Ζιεθηξηθά πξντφληα / Γεσξγία,
Βηνκεραλία Δπεμεξγαζίαο Σξνθίκσλ / Φαξκαθεπηηθά πξντφληα,
Καιιπληηθά / Αγνξά Αθηλήησλ, Σνπξηζκφο / Ναπηηιία, Μεηαθνξέο,
Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα (Logistics) / Σειεπηθνηλσλίεο, Σερλνινγία ηεο
Πιεξνθνξίαο
/
Πξντφληα &
πζηήκαηα
Αζθαιείαο
/
Κισζηνυθαληνπξγία, Έλδπζε, Κνζκήκαηα, Αμεζνπάξ. Μπνξείηε
λα δειψζεηε ηε ζπκκεηνρή ζαο ειεθηξνληθά ζην ζχλδεζκν
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmPffIGByUfbLCYyY
5JjAumkSg-LVIStI72IoU7VJMRriltw/viewform. Νέα Καηαιεθηηθή
εκεξνκελία δειώζεσλ ζπκκεηνρήο: Παξαζθεπή 06 Ηνπιίνπ
2018, ώξα 16:00.

Θεκαηηθή εκέξα πιεξνθόξεζεο επηρεηξεκαηηώλ γηα
ηα θαξκαθεπηηθά θαη θαιιπληηθά πξντόληα ζε:
Αίγππην,
Νόηην Αθξηθή, Αδεξκπατηδάλ,
Ηξάλ,
Κίλα, Απζηξαιία.
Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ θαη
ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, ζην πιαίζην ηεο δηαξθνχο
ελεκέξσζεο
ηεο
επηρεηξεκαηηθήο
θνηλφηεηαο,
δηνξγαλψλνπλ «Θεκαηηθή Ζκέξα Πιεξνθόξεζεο
Δπηρεηξεκαηηώλ γηα ηα θαξκαθεπηηθά θαη θαιιπληηθά
πξντόληα», εζηηαζκέλε ζηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο
απηψλ ησλ ζεκαληηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ ειιεληθή
νηθνλνκία.
Ζ
«Θεκαηηθή
Ζκέξα
Πιεξνθφξεζεο
Δπηρεηξεκαηηψλ» ζα πξαγκαηνπνηεζεί, ηελ Πέκπηε 12
Ηνπιίνπ 2018, ζηηο 11:00 π.κ., ζην θηίξην ηνπ ΔΒΔΑ,
Αθαδεκίαο 7, φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη επηρεηξεκαηίεο ζα
ελεκεξσζνχλ γηα ηηο αγνξέο θαξκάθσλ θαη θαιιπληηθψλ
ζε: Αίγππην απφ ηνλ θ. Π. Γθάζην, χκβνπιν ΟΔΤ Α΄,
Γξαθείν ΟΔΤ Καΐξνπ . Ν.Αθξηθή απφ ηνλ θ. Α.
Μηραιφπνπιν, χκβνπιν ΟΔΤ Α΄, Γξαθείν ΟΔΤ
Γηνράλεζκπνπξγθ. Αδεξκπατηδάλ απφ ηνλ θ. Β. ηηαξά,
Γξακκαηέα ΟΔΤ Α΄, Γξαθείν ΟΔΤ Μπαθνχ. Ηξάλ θαη Κίλα
απφ ηνλ θ. Κ. Γαζθαιφπνπιν, Γξακκαηέα ΟΔΤ Α΄, Β5
Γηεχζπλζε ΤΠΔΞ. Απζηξαιία απφ ηνλ θ. Β. Ωξαηφπνπιν,
Γξακκαηέα ΟΔΤ Α΄, Β2 Γηεχζπλζε ΤΠΔΞ. ην πξψην
κέξνο ηεο Ζκεξίδαο ζα παξνπζηαζηνχλ νη
αγνξέο
θαξκάθσλ θαη θαιιπληηθψλ ζηηο ελ ιφγσ ρψξεο, ελψ ζην
δεχηεξν κέξνο ηεο εθδήισζεο ζα αθνινπζήζεη αλνηρηή
ζπδήηεζε κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ (Q&A).
Μεηά ην πέξαο ηεο ζπδήηεζεο πξνβιέπεηαη ρξφλνο γηα
δηθηχσζε (networking). Παξαθαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη
επηρεηξεκαηίεο, φπσο απνζηείινπλ ειεθηξνληθά ην Γειηίν
πκκεηνρήο
ζην
ζχλδεζκν
https://docs.google.com/forms/d/1kaymWKSDm8i5QZO2
YTky2oznuykwNWtmmy3f8aOFFM/viewform?edit_requested=true .

Δθδήισζε Athens start up awards 2018 - Νέα
Ζκεξνκελία
Σελ Σεηάξηε 11 Ηνπιίνπ 2018 θαη ψξα 20.00 νξίζηεθε λα
πξαγκαηνπνηεζεί ζην Εάππεην Μέγαξν, ε αλαβιεζείζα
εθδήισζε απνλνκήο βξαβείσλ Athens Startup Awards
2018. ηελ εθδήισζε απνλνκήο, πνπ δηνξγαλψλεη θαη
εθέηνο ην ΔΒΔΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο,
ζα παξνπζηάζνπλ δσληαλά ηηο ηδέεο ηνπο νη δεθαηέζζεξηο
θηλαιίζη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ δηαγσληζκνχ ησλ Athens
Startup Awards, δηεθδηθψληαο ρξεκαηηθά βξαβεία χθνπο
18.000 επξψ, θαζψο θαη ην εηαηξηθφ βξαβείν χςνπο 2.500
επξψ, πνπ πξνζθέξεη ε εηαηξεία «Μχινη Κεπελνχ». Ζ
εθδήισζε ζα νινθιεξσζεί κε ζπλαπιία ησλ Vertigo
Experience.

5ε Δηήζηα Οηθνλνκηθή Γηάζθεςε ηεο Διιεληθήο
Έλσζεο Δπηρεηξεκαηηώλ (ΔΔΝΔ) κε ζέκα: Από ηελ
αλάθακςε ζηελ Σαρύξξπζκε Αλάπηπμε. ηόρνο :
Hellas 2021
H 5ε Δηήζηα Οηθνλνκηθή Γηάζθεςε ηεο Διιεληθήο Έλσζεο
Δπηρεηξεκαηηψλ (ΔΔΝΔ) κε ζέκα: Απφ ηελ αλάθακςε ζηελ
Σαρχξξπζκε Αλάπηπμε. ηφρνο : Hellas 2021, ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζην Ξελνδνρείν Airotel Stratos
Vassilikos (Μηραιαθνπνχινπ 114 Αζήλα), ηελ Σξίηε, 10
Ηνπιίνπ, 2018. Γηα ηε ζπκκεηνρή ε πξνεγγξαθή είλαη
απνιχησο απαξαίηεηε, κε ζπκπιήξσζε ηνλ ζηνηρείσλ
ζαο
ζην
παξαθάησ
link.
https://www.eventora.com/el/Events/5h-ethsiaoikonomikh-iaskepsh-1/Order?ttId=26581&ttQuantity=1&r
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο : Γξακκαηεία ΔΔΝΔ, ηει.
2107289000.

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα

Γηεζλείο Δθζέζεηο

53 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΔΚΘΔΖ ΥΔΗΡΟΣΔΥΝΗΑ & ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΡΔΜΑΣΖ
Πόιε: Ρφδν, Διιάδα. Ζκεξνκελία: 10-23 Απγνχζηνπ 2018.
Δθζέκαηα: Υεηξνηερλία & Αγξνηηθή Οηθνλνκία
Πιεξνθνξίεο: site: http://kremasti-expo.gr/ , ηει: 210 –
9610135

35
INTERNATIONAL CHILDREN BABY MATERNITY
INDUSTRY EXPO
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 17-20 Ηνπιίνπ 2018
Δθζέκαηα: παηδηθά έπηπια, έλδπζε, ππφδεζε, πξντφληα
κπάληνπ, πάλεο, θαξφηζηα, πνδήιαηα
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.instabulkidsfashion.com/ , ηει:
2310- 254 460, email: selanik@ekonomi.gov.tr

ε

Ζ

83 ΓΔΘ
Πόιε: Θεζζαινλίθε, Διιάδα
Ζκεξνκελία: 8-16 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Δλέξγεηα, Σερλνινγία, Δπηρεηξήζεηο,
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, Καηλνηνκία, Απηνθίλεηα, Βηβιία θαη
Καηαζθεπέο. Πιεξνθνξίεο: Site: www.helexpo.gr ,
Παλαγηώηεο Υαηδετσάλλνπ ,Τπεχζπλνο 83εο ΓΔΘ, Σ: 2310
291 548, 232 F: 2310 291 553, Email: tif3@helexpo.gr
AGROfest ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ
Πόιε: Ληβαδεηά, Βνησηία
Ζκεξνκελία: 19-23 επηεκβξίνπ
Δθζέκαηα: κεραλήκαηα, εμνπιηζκνί, εθφδηα, παξαδνζηαθά
πξντφληα . Πιεξνθνξίεο: Site: http://www.viotiachamber.gr ,
ηει: 22610-28281.
ATHENS HOME EXPO
Πόιε: Αζήλα, Διιάδα, . Ζκεξνκελία: 29 επηεκβξίνπ- 7
Οθησβξίνπ 2018
ε
Δθζέκαηα: 43 Έθζεζε ζπηηηνχ. Πιεξνθνξίεο: Site:
http://www.athenshomeexpo.gr/ ηει: 210.2621444 e-mail:
info@romvos.gr
SYSKEVASIA 18
Πόιε: Metropolitan Expo, Αζήλα. Ζκεξνκελία: 12-15
Οθησβξίνπ 2018. Δθζέκαηα: Έθζεζε πζθεπαζηψλ,
Μεραλεκάησλ, Δθηππψζεσλ & Logistics. Πιεξνθνξίεο:
Site: http://syskevasia-expo.gr/ ,
http://www.graphicarts.gr/portal/showitem.php?artlid=8187
PLASTICA 18
Πόιε: Metropolitan Expo, Αζήλα. Ζκεξνκελία: 12-15
Οθησβξίνπ. Δθζέκαηα: Έθζεζε Πιαζηηθψλ, Μεραλεκάησλ,
Καινππηψλ & Αλαθχθισζεο. Πιεξνθνξίεο: Site:
http://plastica-expo.gr/,
http://www.graphicarts.gr/portal/showitem.php?artlid=8187
KOSMIMA 2018
Πόιε: Δθζεζηαθφ Κέληξν ΓΔΘ, Θεζζαινλίθε
Ζκεξνκελία: 20-22 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Κνζκήκαηα, σξνιφγηα, πνιχηηκνη ιίζνη,
κεραλήκαηα & εμνπιηζκφο . Πιεξνθνξίεο: Site:
https://kosmima.helexpo.gr/
GRAND TOURIST EXPO 2018
Πόιε: Ησάλληλα, Διιάδα. Ζκεξνκελία: 25-28 Οθησβξίνπ
Δθζέκαηα: Ξελνδνρεηαθέο Δπηρεηξήζεηο & Δμνπιηζκφο,
Αεξνπνξηθέο & Ναπηηιηαθέο Δηαηξίεο, Σαμηδησηηθά γξαθεία,
ηνπηθά πξντφληα, Αξραηνινγηθνί ρψξνη, Μνπζεία, πήιαηα
Πιεξνθνξίεο: Site: http://news.travelling.gr/tag/grand-touristexpo-2018/ .
Γσξεάλ εκεξίδα κε ζέκα: «Αζθάιεηα Σξνθίκσλ» ζηηο 11
Ηνπιίνπ 2018
Ζ TUV HELLAS (TUV NORD) ζαο πξνζθαιεί ζηελ αλνηρηή
εκεξίδα κε ζέκα: « Αζθάιεηα Σξνθίκσλ, Πνηφηεηα θαη νη
Απαηηήζεηο ησλ Πειαηψλ: πλδπάδνληαο ηηο λέεο απαηηήζεηο ηνπ
πξνηχπνπ ISO 22000:2018 κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ FSSC 22000
V4.1 θαη IFS Food v6.1». Ζ εκεξίδα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην
Ξελνδνρείν CROWNE PLAZA ATHENS CITY CENTRE
(Μηραιαθνπνχινπ 50, Αζήλα), ηελ Σεηάξηε 11 Ηνπιίνπ 2018. Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
website:
https://www.tuvnord.com/gr , e-mail: sdarla@tuvhellas.gr , ηει: +30 215 215
7459.

th

INTERNATIONAL GIFT SHOW
Πόιε: Σφθπν, Ηαπσλία
Ζκεξνκελία: 29 Απγνχζηνπ- 01 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: είδε δψξσλ
Πιεξνθνξίεο: Site: www.giftshow.co,jp/english/index.htm , email: ecocom-tokyo@mfa.gr , ηει. +81 (0)3 5530 1111
KONYA SEED 2018
Πόιε: Ηθφλην, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 06-08 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: πφξνη θαη εμνπιηζκφο
Πιεξνθνξίεο: site: http://tuyap.com.tr/en/exhibitions/konyaseed-2018-7th-seed-technologies-and-equipment-fair#scopeof-the-fair, ηει: +90 (212) 8671100
SIGN ISTANBUL 2018
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 20-23 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Γηαθήκηζε & ςεθηαθέο ηερλνινγίεο εθηχπσζεο
Πιεξνθνξίεο: site: http://en.signistanbul.com/ , ηει:
+90(212)2757579, e-mail: sign@ifo.com.tr
JATA
Πόιε: Σφθπν, Ηαπσλία
Ζκεξνκελία: 20-23 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: ηνπξηζκφο
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.t-expo.jp/en , ηει: 81(0)355102004, e-mail: ecocom-tokyo@mfa.gr
SUDBACK
Πόιε: ηνπηγθάξδε, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 21-24 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Δίδε αξηνπνηίαο & δαραξνπιαζηηθήο
Πιεξνθνξίεο:
site:
https://www.messestuttgart.de/suedback/en/, ηει: +49711185600,
e-mail: info@messe-stuttgart.de
VICENZA ORO FALL+ T GOLD
Πόιε: Γέλνβα ,Ηηαιία
Ζκεξνκελία: 22-26 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Κνζκήκαηα
Πιεξνθνξίεο: site: https://www.vicenzaoro.com/it/settembre ,
ηει: +39(0)444969111 (γηα επηζθέπηεο), +39 0236590746 (γηα
εθζέηεο) e-mail: info@vicenzaoro.com (γηα επηζθέπηεο),
info@vo-plus.com (γηα εθζέηεο)
OMAN HEALTH EXHIBITION & CONFERENCE
Πόιε: νπιηαλάην ηνπ Οκάλ
Ζκεξνκελία: 24-26 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Σνκέαο πγείαο θαη Τγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζην
Οκάλ
Πιεξνθνξίεο: Site: https://www.eventbrite.com/e/omanhealth-exhibition-conference-2018-tickets-22522347949 , ηει:
0096896709378, e-mail: info@omanhealthexpo.com
WIND ENERGY
Πόιε: Ακβνχξγν, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 25-28 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε γηα ηελ Αηνιηθή Δλέξγεηα
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.windenergyhamburg.com/en/,
ηει: +49 40 3569-0 ,e-mail: info@windenergyhamburg.com

Δλεκεξσηηθό έγγξαθν ζρεηηθά κε ηηο εθζέζεηο ηνπ ΜΗΔΣ
Σν Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο ζαο ελεκεξψλεη γηα
ηα εμήο: 1. Σν εξρφκελν αββαηνθχξηαθν είλαη ην ηειεπηαίν
θαηά ην νπνίν ε έθζεζε «Σν μεραζκέλν κέησπν θαη ε ειιεληθή
εκπεηξία 1915-1919», πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Πνιηηηζηηθφ
Κέληξν Θεζζαινλίθεο ηνπ ΜΗΔΣ, ζα είλαη αλνηρηή, θαζψο κεηά
ηηο 29 Ηνπλίνπ ζα ηζρχεη ην ζεξηλφ σξάξην. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε
έθζεζε έσο ηελ Παξαζθεπή 29 Ηνπλίνπ 2018 ζα ιεηηνπξγεί κε
ην πθηζηάκελν, ρεηκεξηλφ σξάξην: Σξίηε έσο θαη Κπξηαθή 10:0018:00. Απφ Γεπηέξα 2 Ηνπιίνπ έσο Παξαζθεπή 3 Απγνχζηνπ
2018 ζα ιεηηνπξγεί κε ην ζεξηλφ σξάξην: Γεπηέξα &Σξίηε
14:00-21:00. Σεηάξηε, Πέκπηε, Παξαζθεπή 09:00-16:00
άββαην & Κπξηαθή θιεηζηά. Ζ είζνδνο είλαη ειεχζεξε. 2.
πλερίδεηαη έσο ην άββαην 15 επηεκβξίνπ ε έθζεζε «ηελ
πφιε ησλ σξαίσλ εθθιεζηψλ. Ζ Θεζζαινλίθε ηνπ Φξεληεξίθ
Μπνπαζζνλλά, 1913 θαη 1919» πνπ παξνπζηάδεηαη ζην
Βηβιηνπσιείν ηνπ ΜΗΔΣ ζηε Θεζζαινλίθε (Σζηκηζθή 11). Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη
ηηο εθδφζεηο ηνπ ΜΗΔΣ επηζθεθζείηε ηνλ ηζηφηνπν: www.miet.gr

Γηεζλείο Γηαγσληζκνί
KINA
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Πεθίλν (/infofiles-menu/office/846),
(Αξκνδηφηεηα θαη γηα Μνγγνιία) , απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ
έγγξαθν κε πξνθήξπμε θξαηηθνχ δηαγσληζκνχ πνπ αθνξά ηελ
πξνκήζεηα 44 θνπζθσηψλ ζθαθψλ κε ζηαζεξφ ζθειεηφ γηα ην
ηκήκα ππεξεζηψλ αλαςπρήο θαη πνιηηηζκνχ ηνπ ηκήκαηνο
Θαιαζζψλ ηεο Κπβέξλεζεο ηνπ Υνλγθ Κνλγθ. Ζ ιήμε ηνπ
δηαγσληζκνχ νξίδεηαη ζηηο 16 Απγνχζηνπ 2018.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζην
Πεθίλν
(https://agora.mfa.gr/applications/applications/limits/10?limitstar
t=0), email: gnc@mardep.gov.hk, ηει: +852 23073407 ή ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ: www.veth.gov.gr

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΑΗΓΤΠΣΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζην Κάηξν απέζηεηιε, Δηήζηα Έθζεζε
γηα ηελ αηγππηηαθή νηθνλνκία θαη ηηο δηκεξείο νηθνλνκηθέο θαη
εκπνξηθέο ζρέζεηο Διιάδνο – Αηγχπηνπ ην 2017. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζην Κάηξν (http://www.agora.mfa.gr/eg50 ) , email: ecocomcairo@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr .
ΡΟΤΜΑΝΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζην Βνπθνπξέζηη,
απέζηεηιε
Δλεκεξσηηθφ έγγξαθν κε ζέκα «Οδεγφο Δπηρεηξείλ γηα ηε
Ρνπκαλία 2018-Θεζκηθφ/Δπελδπηηθφ Πιαίζην-Καλφλεο θαη
Πξφηππα Δκπνξίνπ θαη Πξαθηηθφο Οδεγφο 2018-2019».
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζην Βνπθνπξέζηη ( www.agora.mfa.gr ) , email: ecocombucharest@mfa.gr
ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr .
ΑΟΤΓΗΚΖ ΑΡΑΒΗΑ- ΣΕΔΝΣΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ
Γεληθνχ Πξνμελείνπ ηεο Διιάδνο ζηε Σδέληα, απέζηεηιε
ελεκεξσηηθφ δειηίν κε ζέκα: «πλάληεζε Δπξσπατθήο
Αληηπξνζσπείαο θαη Γεληθήο Γξακκαηείαο πκβνπιίνπ
πλεξγαζίαο ηνπ Κφιπνπ- Δμειίμεηο γηα ηα παηρλίδηα, ηα
θαιιπληηθά θαη ηα είδε νκνξθηάο θαη ε απαγφξεπζε ηεο
ειεθηξνπιεμίαο
ζηα
πνπιεξηθά».
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: ηει.: 00966 12 66 90 824, email: ecocomjeddah@mfa.gr ,site: www.agora.mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηεο
ΒΔΘ www.veth.gov.gr .

Πξόζθιεζε ζπκκεηνρήο ζηελ έθζεζε Grecka Panorama
2018 ζηηο 30 Ννεκβξίνπ-2 Γεθεκβξίνπ 2018, ζηε Βαξζνβία
Σν Διιελν-Πνισληθφ Δπηκειεηήξην Δκπνξίνπ θαη Δπελδχζεσλ
ζαο πξνζθαιεί λα ζπκκεηέρεηε ζηελ επηηπρεκέλε έθζεζε κε
ε
ηίηιν: «Grecka Panorama 2018», πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα 4
ζπλερφκελε ρξνληά ζηε Βαξζνβία, ζηηο 30 Ννεκβξίνπ 2018 έσο
ηηο 2 Γεθεκβξίνπ 2018. Ζ Grecka Panorama είλαη ε Έθζεζε
πνπ πξνβάιιεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηελ Διιάδα ζηελ
Πνισλία. Θα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπλαληήζεηο Β2Β θαη B2C
απφ ηηο ρψξεο ηνπ Visegrad (Πνισλία, Σζερία, Οπγγαξία θαη
ινβαθία). Σν Διιελν-Πνισληθφ Δπηκειεηήξην ζα δψζεη ην
παξφλ, ζηεξίδνληαο ηφζν ηα κέιε ηεο φζν θαη ηε δηνξγαλψηξηα
εηαηξία-κέινο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ North Events. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: e-mail: info@greekpolish.org , site:
www.greekpolish.org , ηει: +30 2310 547771

Εήηεζε ζπλεξγαζίαο από Σνπξθία
Ζ ηνχξθηθε εηαηξεία iConsult Global Financial Services U.S., κε
έδξα ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ
Παγθφζκησλ
Υξεκαηννηθνλνκηθψλ
Τπεξεζηψλ,
δεηά
ζπλεξγαζία κε αμηφπηζηα άηνκα-επελδπηέο γηα ηελ αλάπηπμε
απφ θνηλνχ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Διιάδα.
Δπηδηψθεη λα μεθηλήζεη κηα ζσζηά δνκεκέλε θαη ακνηβαία
επσθειή ζρέζε κε Έιιελεο επελδπηέο. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο επηθνηλσλία κε ην χκβνπιν ηεο εηαηξίαο θ.
Morgan Bradford: ηει.: +1 505 302 9710,
email:
iconsultgfs@gmail.com , site: www.iconsultgfs.com .

Education and Employment in Cross-Border Regions
ηηο 20 κε 21 επηεκβξίνπ ηνπ 2018, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηειεηή απνλνκήο ηνπ δηαζπλνξηαθνχ βξαβείνπ «Sail of Papenburg 2018»,
ζηελ πφιε Όνπινπ ηεο Φηιαλδίαο, ζην πιαίζην ηνπ εηήζηνπ ζπλεδξίνπ ηεο Έλσζεο ησλ Δπξσπατθψλ ζπλφξσλ (Association of
European Border Regions), κε ηίηιν: «Education and Employment in Cross-Border Regions». Θα ρνξεγεζεί βξαβείν ζε κία ή
πεξηζζφηεξεο εμέρνπζεο δξαζηεξηφηεηεο εληφο/εθηφο ησλ ζπλφξσλ ή δηαζπλνξηαθήο πεξηνρήο. Μία αλεμάξηεηε θξηηηθή επηηξνπή πνπ
δηνξίδεηαη απφ ηελ επηηξνπή ηεο Έλσζεο ησλ Δπξσπατθψλ πλφξσλ ζα αμηνινγήζεη ηηο ππνβιεζείζεο πξνηάζεηο. Οη ρνξεγνί δελ
ζπκκεηέρνπλ ζηελ απφθαζε ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο. Τπνβνιή ηελ αίηεζή ζαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ζηα αγγιηθά ην
αξγφηεξν κέρξη ηηο 15 Ηνπιίνπ 2018. Γηα αίηεζε θαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθηείηε ηνλ ηζηφηνπν:
https://www.aebr.eu//en/news/news_detail.php?news_id=636, site: www.aebr.eu .

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα
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02/07/18
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΔΑΡΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΩΝ ΠΩΛΖΣΩΝ (ΓΤΟ ΕΔΣΩΝ ΚΑΗ
ΚΡΤΩΝ ΡΟΦΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΓΤΟ ΝΑΚ) ΓΗΑ ΓΤΟ ΥΡΟΝΗΑ
ΣΖΛ.2313
320556
02/07/18
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΘΔΖ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΦΑΛΗΖ ΣΩΝ ΟΥΖΜΑΣΩΝ (ΔΠΗΒΑΣΗΚΩΝ,
ΑΘΔΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΦΟΡΣΖΓΩΝ) ΣΖΛ.2313 320556
02/07/18 Α.Γ. 8/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΠΛΔΟΝΑΕΟΝΣΩΝ
ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΩΝ ΣΖΛ.22510 33739
03/07/18 Α.Γ. .04/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ, ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
ΑΚΣΗΝΟΓΡΑΦΗΑ ΣΖΛ.23213 51298
03/07/18
Α.Γ. 03/18
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΘΟΡΩΝ ΔΞΩΣΔΡΗΚΑ ΚΑΗ ΔΩΣΔΡΗΚΑ ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟΤ
ΣΖΛ.2310 472603
05/07/18
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΩΝ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΣΖΛ.213 2077407
05/07/18
Α.Γ. 06/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΡΔΑΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΤΛΔΡΗΚΩΝ ΣΖΛ.23310 32412
06/07/18
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΛΑΒΖ ΖΛΔΚΣΡΟΚΑΡΓΗΟΓΡΑΦΩΝ ΣΖΛ.2313 320529
06/07/18
Α.Γ. 15/2018
ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΗΣΗΖ, ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ
ΣΖΛ.22420
56443
06/07/18
Α.Γ. 16/2018
ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΗΣΗΖ, ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ
ΣΖΛ.22420
56443
09/07/18 Α.Γ. 23Γ/18 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ, ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΤΡΗΓΓΩΝ ΣΖΛ.2413 504379

09/07/18
Α.Γ. 85/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΚΔΤΩΝ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΖ ΚΑΗ
ΑΚΣΗΝΟΓΗΑΓΝΩΣΗΚΖ ΣΖΛ.2310 381080
09/07/18
Α.Γ. 86/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΓΗΑΛΤΜΑΣΩΝ ΣΖΛ.2310 381080
09/07/18
Α.Γ. 87/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΖΛ.2310 381080
09/07/18
Α.Γ. 90/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΔΦΑΝΗΑΗΩΝ ΔΝΓΟΠΡΟΘΔΔΩΝ ΣΖΛ.2310 381080
10/07/18
Α.Γ. 88/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΗΑ
ΣΖΛ.2310 381080
10/07/18
Α.Γ. 89/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΚΔΤΩΝ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΖ ΣΖΛ.2310 381080
10/07/18
Α.Γ. 91/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑΓΝΩΖ ΣΖΛ.2310 381080
12/07/18
ΤΝΟΠΣΗΚΟ, ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖ
ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΒΛΑΒΩΝ ΣΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΟΤ
ΤΣΖΜΑΣΟ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ
ΝΔΡΟΤ
ΣΡΟΦΟΓΟΣΖΖ
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ
ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ,
ΑΠΟΚΛΖΡΤΝΣΩΝ
ΚΑΗ
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΥΛΩΡΗΑΖ ΓΗΑ ΓΤΟ ΔΣΖ ΣΖΛ.2313 323115
18/07/18 Α.Γ. 4/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΗΓΩΝ ΑΝΣΟΤΗΣ ΚΑΗ ΣΟΣ ΣΖΛ.24310 23950
23/07/18
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΩΝ
ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΝΔΡΟΤ ΓΔΤΑΡ ΣΖΛ.22410 45316

ΓΗΟΗΚΖΖ 3Ζ ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΓΗΟΗΚΖΖ 3Ζ ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΛΟΥΟ ΣΡΑΣΖΓΔΗΟΤ 98 ΑΝΩΣΔΡΑ
ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΓΜΑΣΩΝ
ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΡΡΩΝ

ΑΝΩΣΑΣΖ ΓΗΑΚΛΑΓΗΚΖ ΥΟΛΖ
ΠΟΛΔΜΟΤ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΝΗΚΑΗΑΠΔΗΡΑΗΑ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ»
Η ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ «ΜΤΡΝΖ»
ΓΗΟΗΚΖΖ 3Ζ ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
80 ΑΝΩΣΔΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΓΜΑΣΩΝ
ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ
80 ΑΝΩΣΔΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΓΜΑΣΩΝ
ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ
«ΚΟΤΣΛΗΜΠΑΝΔΗΟ &
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΔΗΟ»
424 ΓΝΔ

424 ΓΝΔ
424 ΓΝΔ
424 ΓΝΔ
424 ΓΝΔ

424 ΓΝΔ
424 ΓΝΔ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ

ΥΟΛΖ ΜΟΝΗΜΩΝ ΤΠΑΞΗΩΜΑΣΗΚΩΝ
ΓΔΤΑΡ

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα (πλέρεηα)

26/07/18 Α.Γ. 1/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΝΩΠΟΤ ΒΟΔΗΟΤ ΚΑΗ ΥΟΗΡΗΝΟΤ ΚΡΔΑΣΟ ΚΑΗ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΖΛ.2410
993505
30/07/18
Α.Γ. 08/2018
ΓΖΜΟΗΟ, ΑΝΟΗΚΣΟ, ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΑ ΓΗΑ ΥΡΖΖ Δ
ΤΠΔΡΒΑΡΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΓΔΚΑΔΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΚΑΗ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΚΔΤΖ ΜΔΣΡΖΖ ΓΗΑΓΔΡΜΗΚΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ
ΣΖΛ.210 6551519
30/07/18 Α.Γ. 2/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΗΓΩΝ ΑΝΣΟΤΗΣ ΚΑΗ ΣΟΣ ΣΖΛ.2410 993505
03/08/18 ΑΝΟΗΚΣΟ, ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΠΑΣΔΡΗΩΜΔΝΟΤ ΓΑΛΑΣΟ ΣΖΛ.210 7675444

530

529

531
513





485 ΣΑΓΜΑ ΓΗΑΒΗΒΑΔΩΝ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΝΑΤΣΗΚΟΤ

485 ΣΑΓΜΑ ΓΗΑΒΗΒΑΔΩΝ
ΔΗΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ
ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΡΑΣΟΤ

Δπηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο www.veth.gov.gr, γηα πιεξέζηεξε ελεκέξσζή ζαο ζε
ζέκαηα επηρεηξεκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο: Πξνκεξχμεηο πξνγξακκάησλ, Διιεληθέο θαη Γηεζλείο Δθζέζεηο, Εεηήζεηο
πλεξγαζηψλ, Δπηρεηξεκαηηθέο Απνζηνιέο, πλέδξηα, θ.α
Νέεο ππεξεζίεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο (ΚΔΔΔ) πξνο ηηο επηρεηξήζεηο - κέιε ησλ
Δπηκειεηεξίσλ: Γχν λέεο πξσηνπφξεο ηερλνινγηθά ππεξεζίεο, νη νπνίεο είλαη πξνζβάζηκεο θαη κέζσ ηεο
ηζηνζειίδαο ηνπ ΒΔΘ (www.veth.gov.gr), πξνζθέξεη ε Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ (ΚΔΔΔ) ζην ζχλνιν ησλ
Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ-κειψλ ησλ Δπηκειεηεξίσλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ ππεξεζία εύξεζεο επελδπηηθώλ
πξνγξακκάησλ (http://investmenttools.uhc.gr/ ) θαη ηελ ππεξεζία ειεθηξνληθήο (εμ απνζηάζεσο)
εθπαίδεπζεο (http://elearning.uhc.gr/) Με ηελ πξψηε ππεξεζία, νη επηρεηξήζεηο ζα κπνξνχλ λα αλαηξέρνπλ γηα
λα αληινχλ φιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα φια ηα λέα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα θαη πξνγξάκκαηα
απαζρφιεζεο, φπσο θαη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο έληαμήο ηνπο ζε απηά. Με ηελ ππεξεζία ειεθηξνληθήο (εμ
απνζηάζεσο) αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ειεθηξνληθή
βηβιηνζήθε, ζηελ νπνία έρεη αλαπηπρζεί κεγάινο αξηζκφο καζεκάησλ αζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο.

