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Έλαξμε ιεηηνπξγίαο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο «ύζηεκα
Μεηξώνπ Δγγπήζεωλ Καηαλαιωηή»
Ζ ΚΔΔ, ζην πιαίζην ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (EE)
2015/1051 ηεο Δπηηξνπήο, ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο άζθεζεο
ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο επίιπζεο
δηαθνξψλ, ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ζην ειεθηξνληθφ
έληππν θαηαγγειίαο θαη ζηνπο φξνπο ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ
ησλ ζεκείσλ επαθήο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ θαλνληζκφ
(EE) αξηζ. 524/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ γηα ηελ ειεθηξνληθή επίιπζε ησλ θαηαλαισηηθψλ
δηαθνξψλ
(L
171/1/2.7.2015)
(http://www.synigoroskatanaloti.gr/stk_lawEU.html),θαζψο
επίζεο θαη ηεο ζπλερνχο αλαβάζκηζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ
πξνζθέξεη ζηα Δπηκειεηήξηα θαη θαη’ επέθηαζε ζηηο
επηρεηξήζεηο, δεκηνχξγεζε ηελ πιαηθφξκα «χζηεκα
Μεηξψνπ Δγγπήζεσλ Καηαλαισηή», ε νπνία έρεη ζηφρν ηελ
εθαξκνγή ηεο δηαθάλεηαο θαη ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ ζην
ζέκα ησλ εγγπήζεσλ ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, πνπ
πξνζθέξνληαη ζηελ αγνξά απφ ηηο επηρεηξήζεηο.
Πξνζθεξόκελε ππεξεζία κέζα από ηελ εθαξκνγή
«ύζηεκα Μεηξώνπ Δγγπήζεωλ Καηαλαιωηή»: Ζ
ππεξεζία, έρεη σο ζηφρν ην θχξνο ησλ επηρεηξήζεσλ, ην
φθεινο ησλ θαηαλαισηψλ, αιιά θαη ζπλνιηθά ηελ θαιή
ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο σο πξνο ηε δηαθάλεηα ησλ
παξερνκέλσλ
εγγπήζεσλ.
Οη
επηρεηξήζεηο,
πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή - εκπνξία αγαζψλ θαη
ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ζα κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ πξνσζήζνπλ κηα πνιηηηθή δηαθάλεηαο πξνο ην θαηαλαισηηθφ
θνηλφ, σο πξνο ηηο εγγπήζεηο πνπ παξέρνπλ γηα ηα αγαζά ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ, απμάλνληαο ηφζν ην θχξνο
ηνπο, αιιά θαη ην πειαηνιφγην ηνπο. Οη θαηαλαισηέο ζα
κπνξνχλ εχθνια θαη έγθπξα λα βξίζθνπλ πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηηο εγγπήζεηο ησλ αγαζψλ - ππεξεζηψλ πνπ ηνπο
πξνζθέξνληαη, κέζα απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ
δηαδηθηχνπ, κε ηελ ππνζηήξημε θαη ην θχξνο ηεο ΚΔΔ θαη ησλ
Δπηκειεηεξίσλ-κειψλ ηεο.
-Οη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Γεληθφ
Δκπνξηθφ Μεηξψν θαη είλαη ηακεηαθά ελήκεξεο ζην
Δπηκειεηήξην πνπ αλήθνπλ, ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα (κέζα
απφ ηελ πιαηθφξκα «χζηεκα Μεηξψνπ Δγγπήζεσλ
Καηαλαισηή») λα αλαξηνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο
εγγπήζεηο γηα ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ
ζηνπο θαηαλαισηέο, σο πξνο ηε δηάξθεηα, ηνλ ηξφπν
ππνζηήξημεο - ζπληήξεζεο - αληηθαηάζηαζεο θαη φπνηα άιιε
πιεξνθνξία ζεσξνχλ απαξαίηεηε. Έηζη νη επηρεηξήζεηο ζα
έρνπλ θίλεηξν λα απμήζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ αγαζψλ ή ησλ
ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ, κέζα απφ ηε δηαθάλεηα ησλ
εγγπήζεσλ, απνβιέπνληαο έηζη ζηελ αχμεζε ηεο
εκπηζηνζχλεο ησλ πειαηψλ ηνπο θαη ζηελ πξνζέιθπζε λέσλ
πειαηψλ. Ζ επηρείξεζε ζα κπνξεί λα απνζηέιιεη κέζα απφ
ην «χζηεκα Μεηξψνπ Δγγπήζεσλ Καηαλαισηή» ηε ζρεηηθή
εγγχεζε, πνπ πξνζθέξεηαη κε ηελ πψιεζε ελφο αγαζνχ /
ππεξεζίαο, απεπζείαο ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ηνπ
θαηαλαισηή.
-Οη θαηαλαισηέο πνπ επηζπκνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ ζρεηηθά
κε ηηο πξνζθεξφκελεο εγγπήζεηο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ πνπ
πξνζθέξνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο, ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα
(κέζα απφ ηελ πιαηθφξκα «χζηεκα Μεηξψνπ Δγγπήζεσλ
Καηαλαισηή»), κε εχθνιν θαη έμππλν ηξφπν λα ηα φιλτράρουν
ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο , ψζηε λα κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ
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γηα ηηο εγγπήζεηο πνπ πξνζθέξνληαη, ζπγθξηηηθά αλά
πξνκεζεπηή, ηηο επεθηάζεηο εγγπήζεσλ θαη άιιεο ρξήζηκεο
πιεξνθνξίεο. Δπηπξνζζέησο ν θαηαλαισηήο ζα κπνξεί λα
ελεκεξψλεηαη γηα ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ην
θαζεζηψο ησλ εγγπήζεσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Γηα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ επηζπκνχλ λα ιάβνπλ
νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία, εκθαλίδεηαη ζρεηηθφ εηθνλίδην (banner)
ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ : www.veth.gov.gr,
(http://warranty.uhc.gr/ ).
Έλαξμε Πξνγξάκκαηνο επηρνξήγεζεο επνρηθώλ
μελνδνρεηαθώλ επηρεηξήζεωλ γηα ηε δηαηήξεζε ζέζεωλ
εξγαζίαο θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν 2017-2018
Ξεθίλεζε ηελ Σξίηε 23 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη νινθιεξψλεηαη
ηελ Παξαζθεπή 23 Μαξηίνπ 2018, ε ππνβνιή αηηήζεσλ ησλ
επνρηθψλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ζπκκεηνρή ηνπο
ζην «Πξόγξακκα επηρνξήγεζεο επνρηθώλ μελνδνρεηαθώλ
επηρεηξήζεωλ γηα ηε δηαηήξεζε ζέζεωλ εξγαζίαο θαηά ηε
ρεηκεξηλή πεξίνδν 2017-2018». Σν Πξφγξακκα έρεη σο ζηφρν
ηε δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηηο μελνδνρεηαθέο
επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ επνρηθά θαηά ηε ρεηκεξηλή
ε
πεξίνδν θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ 1 Ννεκβξίνπ 2017 έσο ηελ
ε
28 Φεβξνπαξίνπ 2018. Γηθαίωκα ππνβνιήο αηηήζεωλ, φπσο
πξνβιέπεη ε Γεκφζηα Πξφζθιεζε 2/2018, έρνπλ νη
μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη νη θάζε κνξθήο μελνδνρεηαθέο
επηρεηξήζεηο πνπ πιεξνχλ ζσξεπηηθά ηηο παξαθάησ
πξνυπνζέζεηο: Α) Ξελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ή θαη
μελνδνρεηαθέο κνλάδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ εθηφο ηεο Γηνηθεηηθήο
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (εμαηξείηαη ε
Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα
Νήζσλ) θαη ηνπ Πνιενδνκηθνχ πγθξνηήκαηνο ηεο πφιεσο ηεο
Θεζζαινλίθεο, Β) Έρνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Ο.Σ. ζε ηζρχ
Γ) Δίλαη επνρηθέο. Έρνπλ δηαθφςεη δειαδή ηε ζπλερφκελε
ε
ιεηηνπξγία ηνπο ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ 1 Ννεκβξίνπ κέρξη
ε
28 Φεβξνπαξίνπ ηνπιάρηζηνλ γηα δχν έηε, θαηά ηελ πεληαεηία
2012-2016. Δπηρεηξήζεηο πνπ κεηείραλ ζε έλα ηνπιάρηζηνλ απφ
ηα πξνεγνχκελα πξνγξάκκαηα δηαηήξεζεο ζέζεσλ εξγαζίαο
γηα ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν, ή είλαη λέεο μελνδνρεηαθέο
ε
επηρεηξήζεηο (άξρηζαλ δειαδή λα ιεηηνπξγνχλ απφ ηελ 1
Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη κεηά), έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο
ε
εθφζνλ δηέθνςαλ ηελ ζπλερφκελε ιεηηνπξγία ηνπο πξηλ ηελ 1
Ννεκβξίνπ 2016 . Ξελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο πνπ άξρηζαλ λα
ε
ιεηηνπξγνχλ απφ ηελ 1 Ννεκβξίνπ 2016 θαη κεηά, δελ
επηρνξεγνχληαη. Ζ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ γίλεηαη ειεθηξνληθά,
απνθιεηζηηθά ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΟΑΔΓ (www.oaed.gr),
ζην πεδίν θαηαρψξεζεο ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ, από ηηο 23ε
01-2018 θαη ώξα 11 πξωηλή έωο ηηο 23-03-2018 θαη ώξα
ε
12 κεζεκβξηλή. Χθεινχκελνη είλαη νη μελνδνρνυπάιιεινη, νη
νπνίνη δηθαηνχληαη επίδνκα ηαθηηθήο αλεξγίαο θαηά ηελ έλαξμε
ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηεο επηκήθπλζεο , δειαδή θαηά
ηελ 1-11-2017.
Οη σθεινχκελνη μελνδνρνυπάιιεινη ζα
πξέπεη λα απαζρνινχληαη ηελ 31-10-2017, ηελ πξνεγνχκελε
δειαδή εκέξα ηεο έλαξμεο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο
επηκήθπλζεο (ε νπνία είλαη ε 1-11-2017), γηαηί ζθνπφο ηνπ
πξνγξάκκαηνο είλαη ε επηκήθπλζε ηεο απαζρφιεζεο ηνπο. Γελ
είλαη δπλαηή ε ππαγσγή μελνδνρνυπαιιήισλ ζην πξφγξακκα,
ε
νη νπνίνη πξηλ ηελ 1 Ννεκβξίνπ 2016 είραλ ζπλερφκελε
δσδεθάκελε απαζρφιεζε ζηελ ίδηα ή θαη ζε άιιε μελνδνρεηαθή
επηρείξεζε. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην πξφγξακκα, ηηο
πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο νη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ
Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (www.oaed.gr).

Νέν
Πξόγξακκα
Δλίζρπζεο
Δπηρεηξήζεωλ
θαη
πλεηαηξηζκώλ κε δωξεά ζε εμνπιηζκό θαη ζε άπιεο δξάζεηο
Ο Φηιαλζξσπηθφο Οξγαληζκφο ηεο Ηεξάο Αξρηεπηζθνπήο Αζελψλ
ΑΠΟΣΟΛΖ, ζε ζπλεξγαζία θαη κε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Γηεζλνχο
Αλζξσπηζηηθνχ Οξγαληζκνχ International Orthodox Christian
Charities – IOCC, δηελεξγεί γηα ηέηαξηε ζπλερή ρξνληά
πξφγξακκα ελίζρπζεο επηρεηξήζεσλ θαη ζπλεηαηξηζκψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή ηνκέα κε
δωξεά εμνπιηζκνύ ή/θαη ππεξεζηώλ θαη mentoring
(επηρεηξεκαηηθή θαζνδήγεζε). Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο
έρνπλ επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα θαη
έρνπλ κηα απφ ηηο λνκηθέο κνξθέο: Πξσηνγελήο ηνκέαο:
πλεηαηξηζκφο, Γεπηεξνγελήο ηνκέαο: πλεηαηξηζκφο, Αηνκηθή
Δπηρείξεζε, Αλψλπκε Δηαηξία, Δηαηξία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο,
Οκφξξπζκε Δηαηξία,
Δηεξφξξπζκε Δηαηξία, Η.Κ.Δ. Αθνξά
επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο
Αγξνδηαηξνθήο/ Βηνκεραλίαο Σξνθίκσλ,
Πνιηηηζηηθψλ θαη
Γεκηνπξγηθψλ Βηνκεραληψλ (ΠΓΒ) θαη είλαη πθηζηάκελεο, έρνληαο
θιείζεη ηνπιάρηζηνλ κηα δηαρεηξηζηηθή ρξήζε, κε εηήζην θχθιν
εξγαζηψλ κέρξη €1.500.000. Δμαηξνύληαη επηρεηξήζεηο κε ακηγψο
εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, θάζε κνξθήο δεκφζηα-δεκνηηθή
επηρείξεζε, επηρεηξήζεηο ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη
επηρεηξήζεηο ηχπνπ franchising. Ζ επηινγή ησλ σθεινχκελσλ
νινθιεξψλεηαη ζε δχν θάζεηο. Καηά ηελ πξψηε θάζε ηεο
πξναμηνιφγεζεο, νη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ ηελ αίηεζε
ζπκκεηνρήο ηνπο ρσξίο ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά. Οη ππνςήθηνη
πνπ πιεξνχλ ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο
ελεκεξψλνληαη, ψζηε λα πξνζθνκίζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά
έγγξαθα, πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηε δεισζείζα θαηάζηαζε ζηελ
αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπο.
Ζ δεχηεξε θάζε αμηνιφγεζεο
πεξηιακβάλεη έιεγρν ησλ πξνζθνκηδφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ.
ηελ ηειηθή επηινγή σθεινπκέλσλ ιακβάλεηαη ππφςε ν
ζπλνιηθφο αξηζκφο αηηήζεσλ θαη δίλεηαη πξνηεξαηόηεηα ζε
ππνςήθηνπο πνπ δελ έρνπλ εληζρπζεί ζην παξειζφλ απφ ην ίδην
πξφγξακκα, ε επηρείξεζε γηα ηελ νπνία ππνβάινπλ ηελ αίηεζε
είλαη ε θχξηα επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα θαη
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ Σνκέα ηεο Μεηαπνίεζεο κε θαηλνηφκεο
δξάζεηο. Ο ωθεινύκελνο ιακβάλεη δωξεά εμνπιηζκνύ/
ππεξεζηώλ ζπλνιηθήο αμίαο έωο 10.000 επξώ. Γελ είλαη
επηιέμηκε ε πξνκήζεηα κε παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη
εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο, θαη ε θάιπςε θφζηνπο ηερληθψλ
έξγσλ θαη κηζζνδνζίαο. Οη δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ
επηινγή πξνκεζεπηψλ θαη ηελ αγνξά εμνπιηζκνχ θαη ππεξεζηψλ,
ζα δηελεξγεζνχλ
απφ ηελ ΑΠΟΣΟΛΖ/IOCC θαη ζηελ
πεξίπησζε εμνπιηζκνχ αθνξνχλ ζηελ πξνκήζεηα απνθιεηζηηθά
θαηλνχξγηνπ εμνπιηζκνχ εξγνζηαζηαθήο πξνέιεπζεο. Οη
σθεινχκελνη πνπ θαηά ηελ έληαμή ηνπο ζην Πξφγξακκα έρνπλ
ζπκπιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο,
ππνρξενχληαη λα αληαπνδψζνπλ πξντφληα ή ππεξεζίεο ηνπο ζε
ηδξχκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο, κε ιηαληθή αμία ίζε κε ην 10% ηεο
δσξεάο πνπ ζα ιάβνπλ απφ ηελ ΑΠΟΣΟΛΖ/IOCC. Τπνβνιή
αηηήζεωλ: Έωο Παξαζθεπή 28 Φεβξνπαξίνπ, ψξα 15:00
Σξόπνο ππνβνιήο αηηήζεωλ: Απνζηνιή κόλν ηεο Αίτησης
Συμμετοχής
θαη
ζηηο
δχν
ειεθηξνληθέο
δηεπζχλζεηο:
t.galdara@mkoapostoli.gr θαη e.kiousis@mkoapostoli.gr κε ηελ
έλδεημε: ΑΗΣΖΖ–ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΝΗΥΤΖ 2018. Παξνρή
Γηεπθξηλήζεωλ:
είηε
γξαπηψο
ζηηο
δηεπζχλζεηο
t.galdara@mkoapostoli.gr θαη e.kiousis@mkoapostoli.gr, είηε
πξνθνξηθά ζηα ηειέθσλα 2130184426 θαη 2130184420. Οη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο θαη ην
έληππν ηεο Αίηεζεο πκκεηνρήο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
ΑΠΟΣΟΛΖ www.mkoapostoli.gr ζηελ ελφηεηα «Πνηνί Δίκαζηε Πξνθεξχμεηο & Γηαγσληζκνί» κε ηνλ ηίηιν «Πξφζθιεζε
πκκεηνρήο - Πξφγξακκα Δλίζρπζεο Δπηρεηξήζεσλ 2018».

Δθδήιωζε κε Θέκα: Πξννπηηθέο Αλάπηπμεο ηεο
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο
Δπξωπαϊθήο Έλωζεο
Ο Πξχηαλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο Καζεγεηήο
Αρηιιέαο Εαπξάλεο, ν Πξφεδξνο θ. Νηθφιανο Αλησλάθεο
θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο
Διιάδνο ζαο πξνζθαινχλ ζε εθδήισζε κε ζέκα:
«Πξννπηηθέο Αλάπηπμεο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζην
πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο» πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Παξαζθεπή, 26 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη
ψξα 7.00 κ.κ. ζην Ακθηζέαηξν Σειεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Μαθεδνλίαο (ηζφγεην). Οκηιεηέο: Μαξία ππξάθε,
Δπξσβνπιεπηήο, Μέινο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο ηνπ
Δπξσπατθνχ Λατθνχ Κφκκαηνο(Υξηζηηαλνδεκνθξάηεο), Δύα
Καϊιή, Δπξσβνπιεπηήο, Μέινο ηεο Οκάδαο ηεο
Πξννδεπηηθήο πκκαρίαο ησλ νζηαιηζηψλ θαη Γεκνθξαηψλ
ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, Κωλζηαληίλνο Υξπζόγνλνο,
Δπξσβνπιεπηήο, Μέινο ηεο πλνκνζπνλδηαθήο Οκάδαο ηεο
Δπξσπατθήο Δλσηηθήο Αξηζηεξάο/Αξηζηεξά ησλ Πξαζίλσλ
ησλ Βνξείσλ Υσξψλ.
Γηαζπαζηηθέο Σερλνινγίεο, Γίθαην θαη Οηθνλνκία
Ο Πξφεδξνο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηεζλνχο
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Διιάδνο, Καζεγεηήο Κώζηαο Θ.
Γξακκέλνο,Cass Business School, City, University of
London θαη ν Γηεπζπληήο ησλ Ννκηθψλ Μεηαπηπρηαθψλ
Πξνγξακκάησλ θαη Μέινο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ
Γηεζλνχο Παλεπηζηεκίνπ ηεο Διιάδνο, Οκνη. Καζεγεηήο
Ννκηθήο
Αξηζηνηειείνπ
ΠαλεπηζηεκίνπΘεζζαινλίθεο,
Αζαλάζηνο Καΐζεο ζαο πξνζθαινχλ, ην άββαην 27
Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη ώξεο 12:00 - 14:00, ζηηο “Γηαιέμεηο
ΓΗ.ΠΑ.Δ.” “Γηαζπαζηηθέο Σερλνινγίεο, Γίθαην θαη
Οηθνλνκία” πνπ δηνξγαλψλεη ην Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο
Διιάδνο κε Οκηιήηξηα ηελ θα. Δύα Καϊιή Δπξσβνπιεπηήο,
Πξφεδξνο γηα ηελ Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία ζην Δπξσπατθφ
Κνηλνβνχιην κε ζέκα “Φεθηαθή Οηθνλνκία, Σερλεηή
Ννεκνζχλε θαη Κξππηνλνκίζκαηα αληαιιαγήο αμηψλ”.
πληνληζηήο: Οκ. Καζεγεηήο Αζαλάζηνο Καΐζεο. ε πξνεγγξαθή κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο (ww.ihu.edu.gr ) είλαη
απαξαίηεηε.
Ζ παξαθνινχζεζε ησλ δηαιέμεσλ είλαη δσξεάλ.Καηφπηλ
ζρεηηθνχ
αηηήκαηνο,
ζα
ρνξεγεζνχλ
βεβαηψζεηο
παξαθνινχζεζεο.
εκηλάξηα από ηελ Chromodomi
Ζ ΥΡΧΜΟΓΟΜΖ Δξγνζηάζην Υξσκάησλ, ΒΗ.ΠΔ.Θ
ίλδνο,ηει:2310797972 θαμ:2310723147,θηλ:6977092570,
website: www.chromodomi.gr,
www.thermonosystem.gr
αλαθνίλσζε
ηελ
έλαξμε
ησλ
ζεκηλαξίσλ
γηα
ειαηνρξσκαηηζηέο,
κνλσηέο,
εθαξκνζηέο
κφλσζεο,
κεραληθνχο θιπ γηα λα ιπζνχλ ηπρφλ απνξίεο γηα πξντφληα
ηεο θαη ηελ εθαξκνγή απηψλ, ζπρλά πξνβιήκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ ζε νπνηαδήπνηε εξγαζία κε ηα πξντφληα ηεο
εηαηξείαο. Σα ζεκηλάξηα πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ εηδηθά
δηακνξθσκέλν ρψξν ζηελ πεξηνρή ηεο Σνχκπαο, Μελά
Βίζηα 28 ηηο εκεξνκελίεο: 27-28-29-31 Ηαλνπαξίνπ θαη 3-4
Φεβξνπαξίνπ (άββαην θαη Κπξηαθή ζηηο 10:30, Γεπηέξα θαη
Σεηάξηε ζηηο 18:30). Γηα λα δειψζεηε ζπκκεηνρή
θαιέζηε ζην ηει. 2310 797972.

Έθζεζε – Δθδήιωζε «ην ΔΠΑΛ δεκηνπξγεί»
Σν Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζαο πξνζθαιεί ζηα εγθαίληα ηεο έθζεζεο – εθδήισζεο «ην ΔΠΑΛ δεκηνπξγεί»
πνπ δηνξγαλψλεη ζηελ αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ζην ζηαζκφ ΜΔΣΡΟ «ΤΝΣΑΓΜΑ», ηελ Σεηάξηε 7 Φεβξνπαξίνπ θαη ψξα 17.30.
Ζ Έθζεζε καζεηηθψλ έξγσλ – κεηαιπθεηαθφ έηνο ΔΠΑΛ ηάμε καζεηείαο (ηνκέαο γεσπνλίαο, ηξνθίκσλ θαη πεξηβάιινληνο, ηνκέαο
λαπηηιηαθψλ επαγγεικάησλ, ηνκέαο εθαξκνζκέλσλ ηερλψλ, ηνκέαο δηνίθεζεο θαη νηθνλνκίαο, ηνκέαο πγείαο, πξφλνηαο, επεμίαο, ηνκέαο
ειεθηξνινγίαο, ειεθηξνληθήο θαη απηνκαηηζκνχ, ηνκέαο κεραλνινγίαο, ηνκέαο πιεξνθνξηθήο, ηνκέαο δνκηθψλ έξγσλ, δνκεκέλνπ
πεξηβάιινληνο θαη αξρηηεθηνληθνχ ζρεδηαζκνχ) ζα ιεηηνπξγήζεη απφ 7-10 Φεβξνπαξίνπ 2018 θαη ψξεο 10.00 έσο 20.00.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:http://www.minedu.ROv.gr/texniki-ekpaideusi-2/ekthe5i-epal-dimiourRei/diadrastiki

Δπηρεηξνύκε Έμω
Σν Διιελνγεξκαληθφ Δπηκειεηήξην ζαο πξνζθαιεί ζε
ελεκεξσηηθή εθδήισζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζε Γηεζλείο
Δκπνξηθέο Δθζέζεηο αμηνπνηψληαο ην λέν Πξφγξακκα
«Δπηρεηξνχκε Έμσ» πνπ δηνξγαλψλεη ηε Γεπηέξα 29
Ηαλνπαξίνπ θαη ψξα 13:00 - 14:30 ζην Οιπκπηαθφ Κέληξν
Ξηθαζθίαο – Διιεληθφ, αίζνπζα πλεδξίσλ, ζην πιαίζην ηεο
Έθζεζεο «ΔΞΠΟΣΡΟΦ». Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο
ζα γίλεη παξνπζίαζε ησλ εθζέζεσλ, πνπ αληηπξνζσπεχεη ην
Διιελνγεξκαληθφ Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην,
ζηνπο ηνκείο Αγξνδηαηξνθήο / Βηνκεραλίαο Σξνθίκσλ,
Πνιηηηζηηθψλ θαη Γεκηνπξγηθψλ Βηνκεραληψλ, Καηαζθεπψλ
θαη
Γνκηθψλ
Τιηθψλ,
Δλέξγεηαο,
Πεξηβάιινληνο,
Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο, Φαξκάθσλ
θαη Τπεξεζηψλ Τγείαο, θαζψο θαη ησλ Οκαδηθψλ Δζληθψλ
Πεξηπηέξσλ, πνπ ζρεδηάδεη λα νξγαλψζεη ην Δπηκειεηήξην
ζε επηιεγκέλεο εθζέζεηο θαηά ην δηάζηεκα Ηαλνπάξηνο 2018
– Ηνχιηνο 2019. Παξάιιεια ζα γίλεη εθηελήο αλαθνξά ζην
πξφγξακκα
«Δπηρεηξνχκε
Έμσ».
Παξαθαιείηε
λα
ελεκεξψζεηε γηα ηελ παξνπζία ζαο ζηελ ελεκεξσηηθή
εθδήισζε ηεο 29/1/2018 ζηέιλνληαο ζπκπιεξσκέλε ηε
ζπλεκκέλε
δήισζε
ζπκκεηνρήο
ζην
y.patsiavos@ahk.com.gr . Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζηνλ θ. Γηάλλε Παηζηαβφ, Senior
Consultant,
ηει:
210
6419026,
e-mail:
y.patsiavos@ahk.com.gr.
ΟΗ ΠΔΝΣΔ ΓΡΑΚΟΗ
Ση εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε;
Ο Οξγαληζκφο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο δηαΝΔΟζηο
δηνξγαλψλεη εθδήισζε κε ζέκα «ΟΗ ΠΔΝΣΔ ΓΡΑΚΟΗ, Ση
εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε;», πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ
Σεηάξηε 7 Φεβξνπαξίνπ θαη ψξα 17:00 ζηελ αίζνπζα Olympia
ηνπ μελνδνρείνπ Royal Olympic (Αζαλαζίνπ Γηάθνπ 28 – 34,
Αζήλα). Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο είλαη κέρξη ηελ
Παξαζθεπή 2 Φεβξνπαξίνπ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
ηει: 213 0023000.

Απόθαζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηωλ
δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ Έγθξηζε ηεο αίηεζεο
ρξεκαηνδόηεζεο
ηνπ
Παξαξηήκαηνο
IV
ζηελ
Παξέκβαζε ΗΗ «Έξεπλα θαη Αλάπηπμε από Μηθξνκεζαίεο
επηρεηξήζεηο» ηνπ Α θύθινπ ηεο Δληαίαο Γξάζεο
«ΔΡΔΤΝΩ – ΓΖΜΗΟΤΡΓΩ – ΚΑΗΝΟΣΟΜΩ»
Αλαθνηλψζεθε ε απφθαζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ
Έγθξηζε ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο IV
ηεο Αλαιπηηθήο Πξφζθιεζεο ηεο Γξάζεο ζηελ Παξέκβαζε ΗΗ
«Έξεπλα θαη Αλάπηπμε απφ Μηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο» ηνπ
Α΄ θχθινπ ηεο Δληαίαο Γξάζεο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ
Έξεπλαο, Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο & Καηλνηνκίαο
«ΔΡΔΤΝΧ – ΓΖΜΗΟΤΡΓΧ – ΚΑΗΝΟΣΟΜΧ» σο ηηο 7.2.2018.
Ζ πξνζεζκία σο ηελ Σεηάξηε 7 Φεβξνπαξίνπ 2018 είλαη
θαηαιεθηηθή θαη κε ηήξεζή ηεο νδεγεί ζε απφξξηςε ηεο
αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο.
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα
αλαγξαθφκελα
ζηελ
Απφθαζε
Α.Π.
ΔΤΓΔ-ΔΣΑΚ
1642/27.11.2017 κε ζέκα «Πξνζσξηλφο θαηάινγνο
Γπλεηηθψλ Γηθαηνχρσλ θαη Καηάινγνο κε ηε βαζκνινγηθή
θαηάηαμε αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο εξεπλεηηθψλ έξγσλ ηεο
Παξέκβαζεο ΗΗ “πκπξάμεηο Δπηρεηξήζεσλ κε Δξεπλεηηθνχο
Οξγαληζκνχο” ηνπ Α΄ θχθινπ ηεο Δληαίαο Γξάζεο Κξαηηθψλ
Δληζρχζεσλ Έξεπλαο, Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο &
Καηλνηνκίαο «ΔΡΔΤΝΧ – ΓΖΜΗΟΤΡΓΧ – ΚΑΗΝΟΣΟΜΧ»
(ΑΓΑ: ΧΝΔΚ4653Π-9ΑΡ).
Ζ παξνχζα απφθαζε
δεκνζηεχζεθε ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη αλαξηήζεθε ζηηο
ηζηνζειίδεο : ηεο ΔΤΓ ΔΠΑλΔΚ (www.antagonistikotita.gr ),
ηεο ΓΓΔΣ (www.gsrt.gr ), ηεο EΤΓΔ ΔΣΑΚ (www.eydeetak.gr ) θαη ηνπ ΔΠΑ (www.espa.gr ) .

ηΔ: Ζ παξαγξαθή θνξνινγηθώλ αμηώζεωλ κεηά από
πεληαεηία, ηζρύεη αθόκα θαη ζε πεξίπηωζε θαηνπηλήο
αλώλπκεο θαηαγγειίαο
Σν Β΄ Σκήκα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, κε απφθαζή ηνπ
(ππ΄ αξηζκ. 172/2018) έθξηλε φηη δελ απνηειεί ζπκπιεξσκαηηθφ
ζηνηρείν ε «αλψλπκε θαηαγγειία» γηα θνξνδηαθπγή πνιίηε, νχηε
επίζεο απνηειεί «ζπκπιεξσκαηηθφ ζηνηρείν» ε ιεγφκελε
«πιεξνθνξηαθή έθζεζε ειέγρνπ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο» ηνπ
ΓΟΔ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα παξαηαζεί ν θνξνινγηθφο
έιεγρνο, πιένλ ησλ πέληε εηψλ. H ζεκεξηλή απηή απφθαζε ηνπ
Β΄ Σκήκαηνο ηνπ αλσηάηνπ αθπξσηηθνχ δηθαζηεξίνπ, απνηειεί
πξνέθηαζε ηεο πεξζηλήο νκφθσλεο απφθαζεο ηεο Οινκέιεηαο
ηνπ ηΔ (1738/2017) ε νπνία κε πξφεδξν ηνπ Νηθφιαν
αθειιαξίνπ έθξηλε φηη ε παξαγξαθή ησλ θνξνινγηθψλ
αμηψζεσλ είλαη πεληαεηήο θαη νη ζπλερείο παξαηάζεηο
παξαγξαθήο είλαη αληηζπληαγκαηηθέο.
Σα microstars «θηινμελνύληαη» από ηελ Agrotica
Tα Κέληξα Τπεξεζηψλ Δπηρεηξεκαηηθήο Αλάπηπμεο microSTARS
θηινμελνχληαη
ζηελ
27ε
Γηεζλή
Έθζεζε
Γεσξγηθψλ
Μεραλεκάησλ, Δμνπιηζκνχ & Δθνδίσλ, Agrotica κε ηελ
δηεμαγσγή κίαο ελεκεξσηηθήο εθδήισζεο ππφ ηνλ ηίηιν
«χγρξνλα
Δξγαιεία
ηήξημεο
ηεο
Αγξνηηθήο
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο». Ζ εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ
Πέκπηε 1 Φεβξνπαξίνπ 2018 θαη ψξεο 13:30 – 15:30, ζηελ
Αίζνπζα «Agrotica» εληφο ηνπ Πεξηπηέξνπ 15 (ΓΔΘ), θαη
απεπζχλεηαη πξνο φινπο ηνπο εθζέηεο θαη επηζθέπηεο ηεο ελ
ιφγσ δηνξγάλσζεο. Ζ είζνδνο είλαη ειεχζεξε. Γηα ηελ
δηεπθφιπλζε φζσλ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ, αθνινπζεί ν
ζχλδεζκνο γηα ηελ online εγγξαθή ησλ επηζθεπηψλ ζηελ
έθζεζε: register online: http://apps.helexpo.gr/visitors/default.asp

Μεηαπηπρηαθό ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, Παλεπηζηήκην
Μαθεδνλίαο
Σν Γ.Π.Μ.. ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Μαθεδνλίαο αλαθνηλψλεη ηελ έλαξμε ηνπ εηθνζηνχ δεχηεξνπ
θχθινπ ζπνπδψλ ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ ζηα Πιεξνθνξηαθά
πζηήκαηα (Master in Information Systems- MIS). Ζ δηάξθεηα
ησλ ζπνπδψλ είλαη δχν εμάκελα καζεκάησλ θαη έλα αθαδεκατθφ
εμάκελν γηα εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. ην
Μεηαπηπρηαθφ ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα γίλνληαη δεθηνί
πηπρηνύρνη Σκεκάηωλ ΑΔΗ/ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή αληίζηνηρσλ
νκνηαγψλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο (κε αλαγλψξηζε απφ ην
ΓΟΑΣΑΠ-ΓΗΚΑΣΑ) θαη κε θαιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο
γιώζζαο (επηπέδνπ Β2 ή αλψηεξν). Ζ ππνβνιή αηηήζεσλ είλαη
κέρξη 31/01/2018 θαη ε έλαξμε ηνπ λένπ θχθινπ είλαη ηνλ
Φεβξνπάξην
2018.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
http://mis.uom.gr
Αλαθνίλωζε πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ
ζηηο επξωπαϊθέο ζπνπδέο ζηηο δηεζλείο ππεξεζίεο θαη
ζπλαιιαγέο
Σν Σκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ (ΓΔ) ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο δηαηεξψληαο σο πξνζαλαηνιηζκφ
ηελ παξνρή αλψηαησλ πνηνηηθψλ ζπνπδψλ αλαθνηλψλεη ηελ
έλαξμε ηνπ ηξίηνπ θχθινπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ
πνπδψλ (Π.Μ..) ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο ζηηο Γηεζλείο
Τπεξεζίεο θαη πλαιιαγέο. Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα
ππνβάινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ..
ηνπ ηκήκαηνο ΓΔ (θαηά ηηο ψξεο 09:00- 14:00) ην αξγφηεξν
κέρξη ηηο 31 Ηαλνπαξίνπ 2018. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, νη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθεθζνχλ ηε ζειίδα ηνπ Π.Μ..
ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε esist.uom.gr ή λα απεπζπλζνχλ ζηε
Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. ηνπ Σκήκαηνο ΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Μαθεδνλίαο, ηει. 2310891347, e-mail mes@uom.gr

Πξόγξακκα “EU Green Gateway to Japan” γηα εηαηξείεο
Δ.Δ.
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζην Σφθπν Ηαπσλίαο (Tει. +81- 33404
5853,Φαμ +81-3-3404 5845, email : ecocom-tokyo@mfa.gr
www.japan- greece-business.gr) καο ελεκέξσζε φηη: Καηά ην
2018 ζα πινπνηεζεί ην πξφγξακκα “EU Green Gateway to
Japan”. Απεπζχλεηαη ζε εηαηξείεο κε έδξα έλα απφ ηα θξάηε –
κέιε ηεο Δ.Δ. θαη ζηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ ηνπο ζηελ ηαπσληθή αγνξά. Δίλαη ηξηεηνχο δηαξθείαο
θαη
επηθεληξψλεηαη
ζηελ δηνξγάλσζε
επηρεηξεκαηηθψλ
απνζηνιψλ ζην πιαίζην δηεζλψλ εθζέζεσλ πνπ δηνξγαλψλνληαη
ζηελ Ηαπσλία. ε θάζε απνζηνιή ζπκκεηέρνπλ θαηά κέζν φξν
40 εηαηξείεο. Οη ππνςήθηεο εηαηξείεο πξέπεη λα πιεξνχλ ζεηξά
θξηηεξίσλ, φπσο λα πθίζηαληαη επί ηνπιάρηζηνλ πεληαεηία θαη λα
κπνξνχλ λα επηδείμνπλ νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα επί ηξηεηία, λα
έρνπλ έδξα εληφο ηεο Δ.Δ., λα έρνπλ εμσζηξεθή δξάζε, λα
δηαζέηνπλ ζηξαηεγηθή επέθηαζεο ζην εμσηεξηθφ, θ.ι.π.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη ζηελ δηεχζπλζε
https://www.eu-gateway.eu/content/japan-0 . Γίλεη έκθαζε ζηηο
«πξάζηλεο» ηερλνινγίεο, δειαδή ζε απηέο πνπ βαζίδνληαη ζε
ηερλνινγία θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ αιιά ζηελ πξάμε δέρεηαη
εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο πνπ έρνπλ
επηιεγεί. Απηνί είλαη νη εμήο: Καηαζθεπέο – ηερληθά έξγα,
Πεξηβάιινλ θαη δηαρείξηζε πδάησλ, Ηαηξηθή πεξίζαιςε, Πξάζηλε
ελέξγεηα
(αλαλεψζηκεο
πεγέο).
Παξέρνληαη
ππεξεζίεο
εμαζθάιηζεο εθζεζηαθνχ ρψξνπ, θαηαζθεπήο πεξηπηέξνπ θαζψο
θαη κεηάθξαζεο/δηεξκελείαο. Οξηζκέλεο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ
δαπάλεο κάξθεηηλγθ ή νξγάλσζεο θαιχπηνληαη θαηά 100%, ελψ
ελ κέξεη θαιχπηνληαη νη δαπάλεο μελνδνρείνπ, φρη φκσο ηα
αεξνπνξηθά εηζηηήξηα. Καηά ην 2018 πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε
ησλ εμήο επηρεηξεκαηηθψλ απνζηνιψλ:
Tίηινο
Ζκεξνκελίεο
Πξνζεζκία
απνζηνιήο
αίηεζεο
Πεξηβάιινλ θαη
ηερλνινγίεο πδάησλ
Σερλνινγίεο
πξάζηλεο ελέξγεηαο
Καηαζθεπέο θαη
ηερλνινγίεο
δφκεζεο

25

νο

21-25 Μαίνπ 2018
18-22
Ηνπλίνπ
2018
19-23 Ννεκβξίνπ
2018

2 Φεβξνπαξίνπ
2018
2 Μαξηίνπ 2018

ΔΚΘΔΖ WINE & GOURMET JAPAN 2018 (1113/04/2018) αιόλη Διιεληθνύ Οίλνπ & Gourmet Γωληάο
Ση πεξηιακβάλεη ην αιόλη Διιεληθνύ Οίλνπ?
-Δθζεζηαθή Παξνπζία εληφο ηνπ αινληνχ Διιεληθνχ Οίλνπ, Τπνζηήξημε πξηλ ηελ έθζεζε, -Τπνζηήξημε θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο έθζεζεο, κε παξνπζία πκβνχινπ Δμαγσγψλ θαη
Τπεξεζίεο Δμππεξέηεζεο επί ηφπνπ, -πκκεηνρή ζε
ζεκηλάξην θξαζηνχ κε ηνπηθφ Sommelier, -Οξγάλσζε
Μεηαθνξάο δεηγκάησλ,-Παθέην Οηληθήο Παξνπζίαζεο,Παξάδνζε Δγγξάθσο ησλ Απνηειεζκάησλ ηεο Δθζεζηαθήο
πκκεηνρήο.
Ση πεξηιακβάλεη ε Gourmet Γωληά?
-Δθζεζηαθή Παξνπζία εληφο ηνπ Διιεληθνχ Πεξηπηέξνπ, Τπνζηήξημε πξηλ ηελ έθζεζε, Τπνζηήξημε θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο έθζεζεο, κε παξνπζία πκβνχινπ Δμαγσγψλ θαη
Τπεξεζίεο Δμππεξέηεζεο επί ηφπνπ, -Ύπαξμε Εεζηήο θαη
Κξχαο Γσληάο φπνπ ζα παξνπζηάδνληαη ζε ηειηθή κνξθή
έηνηκα πξντφληα, κε δπλαηφηεηα καγεηξέκαηνο, -Οξγάλσζε
Μεηαθνξάο δεηγκάησλ, -Παθέην Γεπζηηθήο Παξνπζίαζεο, Παξάδνζε Δγγξάθσο ησλ Απνηειεζκάησλ ηεο Δθζεζηαθήο
πκκεηνρήο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε είηε λα δείηε ζηηο
ηζηνζειίδεο www.oecon.gr & www.exportexperts.gr είηε λα
επηθνηλσλήζεηε
ζην ηει: 2310 256360 θαη ζην email:
exportexperts@oecon.gr Τπεχζπλνο Δπηθνηλσλίαο θνο Νάθνο
σηήξεο

Αλαθνίλωζε γηα ζηαλη ζηελ INHORGENTA EUROPE 2018
Σν Διιελνγεξκαληθφ Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην
αλαθνηλψλεη φηη ππάξρεη έλα δηαζέζηκν ζηαλη ζηελ
INHORGENTA EUROPE 2018 (ζηελ αίζνπζα C2 ησλ 16 η.κ.,
πνπ ην δηαζέηεη ε έθζεζε κε ηελ ηηκή ησλ 12 η.κ.). Οη
ελδηαθεξφκελνη παξαθαιείηε λα δειψζνπλ κε e-mail ην
ελδηαθέξνλ ηνπο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ηει: 210
6419037,
Φαμ:
210
6445175,
E-Mail:
muenchenmesse@ahk.com.gr, site: www, german-chamber.gr

27 Ηνπιίνπ 2018
2nd Law Forum on Data Protection &Privacy

Γηεζλήο Γηαγωληζκόο Οίλωλ “Chardonnay du
Monde”

Σν γξαθείν ΟΔΤ ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο ηνπ Παξηζηνχ καο
ν
ελεκέξσζε γηα
ηνλ 25
Γηεζλή Γηαγσληζκφ Οίλσλ
“Chardonnay du Monde”, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην
Chateau des Ravatys, ζηελ πεξηνρή ηεο Βνπξγνπλδίαο ζηηο 7
κε 9 Μαξηίνπ 2018. Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεωλ γηα
ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγωληζκό εθπλέεη ηελ 01/02/2018. Οη
φξνη ζπκκεηνρήο πεξηγξάθνληαη ζηνλ αθφινπζν ζχλδεζκν :
http://www.chardonnay-dumonde.com/Fr/30_particip/index.en.html#PresenterEchantillon
s. Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα απνζηείινπλ 6 θηάιεο ησλ
500 ml ή ησλ 375 ml, έλα έληππν κε ηα ηερληθά ραξαθηεξίζηεθα
ηνπ πξντφληνο (αλάπηπμε, πεξηνρή αλάπηπμεο, σξηκφηεηα ηνπ
θξαζηνχ, ππθλφηεηα θπηεχζεσλ, ζπγθνκηδή ζηαθπιηψλ,
νηλνπνίεζε (βαξέιη ή δεμακελή) , σξίκαλζε ηνπ νίλνπ), έλα
δειηίν αλάιπζεο πνπ έρεη ζπληαρζεί πξηλ απφ ιηγφηεξν απφ
έλα έηνο, φπνπ ζα πξνζδηνξίδεηαη ν αξηζκφο ηνπ αγξνηεκάρηνπ
θαζψο θαη δηάθνξα απνηειέζκαηα αλαιχζεσλ, θαη ηέινο 3
εηηθέηεο ηνπ πξντφληνο (έκπξνζζελ θαη φπηζζελ ηεο θηάιεο).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα
http://www.chardonnay-du-monde.com/HomeCdM.en.html .

Ζ PALLADIAN δηνξγαλψλεη ην Law Forum on Data
Protection&Privacy - Ο ξφινο ηνπ DPO, ην νπνίν ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Παξαζθεπή 9 Φεβξνπαξίνπ 2018 ζην
Ξελνδνρείν N.J.V. ATHENS PLAZA. Σν ζπλέδξην, ζα
ζπληνλίζεη ν δεκνζηνγξάθνο Αληψλεο Παπαγηαλλίδεο. Ζ
εθδήισζε
ιακβάλεη
ρψξα
ππφ
ηελ
αηγίδα
ηνπ
Διιελνγεξκαληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ.
Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: http://palladianconferences.gr/index.php
.
Δπηθνηλσλία:
Διίδα
Ληνχηα,
ηει:
210
64
19
038, e.liouta(at)ahk.com.gr

Εήηεζε ζπλεξγαζίαο από ηνλ Καλαδά
Ζ εηαηξεία παξαζθεπήο ζλαθο παηάηαο, Cavendish Farms,
επηθνηλψλεζε κε ην γξαθείν ΟΔΤ ζην Σνξφλην θαη δήισζε
ελδηαθέξνλ άκεζεο ζπλεξγαζίαο κε ειιεληθέο εηαηξείεο
ηππνπνίεζεο ειαηνιάδνπ πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζεη κηθξέο
πνζφηεηεο εμαηξεηηθά παξζέλνπ ειαηνιάδνπ. Ζ εηαηξεία
ρξεηάδεηαη κηθξέο πνζφηεηεο ειαηνιάδνπ αιιά κε δπλαηφηεηεο
ζηαζεξήο ζπλεξγαζίαο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
επηθνηλσλήζηε κε ηνλ θ. Tyson Woods, ηει: +14165150133, email:
woods-tyson@cavendishfarms.com,
site:
http://www.cavendishfarms.com/ .

Εήηεζε ζπλεξγαζίαο από ηελ Ηλδνλεζία
Ζ εηαηξεία θαηαζθεπήο επίπισλ εμσηεξηθνχ ρψξνπ, Teak Garden Furniture, δήισζε ελδηαθέξνλ γηα ζπλεξγαζία κε ζθνπφ ηελ
εμαγσγή ησλ πξντφλησλ ηεο ζηελ Διιάδα. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο site: http://www.teakgardenindonesia.com/ , ηει: +62
291 3240571, e-mail: kresna.wood@gmail.com .

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
FASHION EXPO
Πόιε: Αζήλα
Ζκεξνκελία: 27-29 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: κφδα . Πιεξνθνξίεο: www.fashionexpo.gr , Σει:
210 8623220, Fax: 210 8623130
Ζ

Γηεζλείο Δθζέζεηο
ISPO MUNICH
Πόιε: Μφλαρν, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 28 – 31 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: αζιεηηθά είδε
Πιεξνθνξίεο: ηει. +30 210 6419037, fax. +30 2310327733,
site: http://www.german-fairs.gr

27 AGROTICA 2018
Πόιε: ΓΔΘ – HELEXPO, Θεζζαινλίθε
Ζκεξνκελία: 1-4 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Αγξνηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο.
Πιεξνθνξίεο: Σει: 2310 291101, Fax: 2310 291551,
E-mail: agrotica@helexpo.gr, Site: http://agrotica.helexpo.gr/

JUNWEX ST. PETERSBURG
Πόιε: Αγία Πεηξνχπνιε, Ρσζία
Ζκεξνκελία: 31/1 – 4 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Κνζκήκαηα
Πιεξνθνξίεο: site: http://eng.rjexpert.ru/
8123039860, e-mail: overseas@restec.ru

INFACOMA & AQUATHERM 2018
Πόιε: Δθζεζηαθφ Κέληξν MEC Παηαλίαο, Αζήλα, Διιάδα
Ζκεξνκελία: 9-12 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Γφκεζε,αλαθαίληζε, κφλσζε,θνπθψκαηα –
θιηκαηηζκφο, ζέξκαλζε,ελέξγεηα,πηζίλα
Πιεξνθνξίεο: site: www.infacoma.helexpo.gr θαη
www.aquatherm.helexpo.gr.

AQUA-THERM MOSCOW
Πόιε: Μφζρα, Ρσζία
Ζκεξνκελία: 6 – 9 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Θέξκαλζε-Φχμε. Πιεξνθνξίεο: site:
http://www.ite-exhibitions.com/events/aquatherm-moscow ,
http://www.aquatherm-moscow.ru/
ηει: +7 4997500828, e-mail: olga.egorova@ite-russia.ru

HORECA
Πόιε: Δθζεζηαθφ Κέληξν MEC Παηαλίαο, Αζήλα, Διιάδα
Ζκεξνκελία: 9-12 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Ξελνδνρεία, Δζηηαηφξηα & Καθέ – Μπαξ
Πιεξνθνξίεο:
site:http://www.horecaexpo.gr/?lang=el&gclid=EAIaIQobChMIk
LTr2tvj2AIVlgrTCh0WjQA_EAAYASAAEgJfwfD_BwE , ηει:
210 5242100, e-mail: magazines@forumsa.gr

INTERCHARM PROFESSIONAL
Πόιε: Μφζρα, Ρσζία
Ζκεξνκελία: 25-27 Απξηιίνπ 2018
Δθζέκαηα: Καιιπληηθά. Πιεξνθνξίεο: site:
http://www.intercharm.ru/en/ , e-mail:
Evgenia.Guseva@reedexpo.ru

CLIMATHERM ENERGY
Πόιε: Metropolitan Expo, Αζήλα, Διιάδα
Ζκεξνκελία: 22-25 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: ελεξγεηαθφο θιάδνο.
Πιεξνθνξίεο:site:http://climatherm.gr/?gclid=EAIaIQobChMIr6
LN3qXP2AIVEhMbCh2fHQRYEAAYASAAEgK7u_D_BwE ηει.:
2109356110, 2109315073, email: info@climatherm.gr
HELLENIC JEWELLERY
Πόιε: Metropolitan Expo, Αζήλα, Διιάδα
Ζκεξνκελία: 23-26 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Κνζκήκαηα, Ρνιφγηα, Πνιχηηκνη Λίζνη & Μεραληζκνί
Πιεξνθνξίεο: site: http://hellenic-jewellery.helexpo.gr/en , ηει:
+30 2310 291177, e-mail: hjf@helexpo.gr
ΦΔΣΗΒΑΛ «ΚΔΡΝΑΜΔ ΔΛΛΑΓΑ»
Πόιε: Υαληά, Διιάδα
Ζκεξνκελία: 23-25 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε Μειηνχ, Σπξηνχ & Βνηάλσλ
Πιεξνθνξίεο: site:
https://www.facebook.com/kernameelladaxania , ηει: 210
3610265, 210 3622205, e-mail: info@edpa.gr
DETROP BOUTIQUE
Πόιε: ΓΔΘ, Θεζζαινλίθε, Διιάδα
Ζκεξνκελία: 24-26 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Σξφθηκα, Πνηά, Μεραλήκαηα Δμνπιηζκνχ &
πζθεπαζίαο
Πιεξνθνξίεο: site: http://detropboutique.helexpo.gr/ , ηει:
2310 291 142, 2310 291 201, e-mail: detrop@helexpo.gr
ARTOZYMA
Πόιε: ΓΔΘ Θεζζαινλίθε, Διιάδα
Ζκεξνκελία: 24-26 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: αξηνπνηία, δαραξνπιαζηηθή, κεραλήκαηα,
εμνπιηζκνί θαη έηνηκα πξντφληα
Πιεξνθνξίεο: ηει.: +30 2310 291135, fax: +30 2310 291692,
email: artozyma@helexpo.gr

,

ηει:

+7

REW ISTANBUL 2018
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 15-17 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Αλαθχθισζε, δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαη
πεξηβαιινληηθή ηερλνινγία. Πιεξνθνξίεο: site:
http://en.rewistanbul.com/ ,ηει: +90 (212) 275 75 79, e-mail:
rew@ifo.com.tr
ISG EURASIA 2018
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 15-17 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Δπαγγεικαηηθή έθζεζε γηα ηελ πγεία θαη ηελ
αζθάιεηα. Πιεξνθνξίεο: site: http://tuyap.com.tr/en/, ηει: +90
(212) 867 11 00, e-mail: fairarea@tuyap.com
MODEST FASHION EXHIBITION
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 15-17 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε Μφδαο
Πιεξνθνξίεο: site: http://lifestyle-turkey.com/index.html , ηει:
+90 212 272 61 20,
e-mail: info@lifestyle-turkey.com
HOLIDAY WORLD
Πόιε: Πξάγα, Σζερία
Ζκεξνκελία: 15 – 18 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: ηνπξηζκφο. Πιεξνθνξίεο: site:
http://www.holidayworld.cz/en.html
BASRAH BUILDING
Πόιε: Βαζφξα, Ηξάθ
Ζκεξνκελία: 15 – 18 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: κεραλήκαηα, θαηαζθεπέο, αλνηθνδφκεζε
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.basrahbuilding.com/ , e-mail:
info@basrahbuilding.com
NATURAL & ORGANIC PRODUCTS EUROPE
Πόιε: Λνλδίλν, Αγγιία
Ζκεξνκελία: 22 - 23 Απξηιίνπ 2018 (θαηαιεθηηθή
πξνζεζκία αηηήζεωλ ζπκκεηνρήο 16/02/2018)
Δθζέκαηα: θπζηθά θαη βηνινγηθά πξντφληα
Πιεξνθνξίεο: Site: https://www.excel.london/, e-mail:
info@reco-exports.gr , ηει. 231 231 5310

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηα Άδαλα ηεο Σνπξθίαο

Διιεληθή
Δπηρεηξεκαηηθή
Απνζηνιή
ζηε
Γεξκαλία
ηερλνινγίεο απνζήθεπζεο ελέξγεηαο θαη ελζωκάηωζε ΑΠΔ
ζην δίθηπν κεηαθνξά ηερλνγλωζίαο θαη δπλαηόηεηεο
ζπλεξγαζίαο.
Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή από 11.03. 15.03.2018, Φξαλθθνύξηε θαη επξύηεξε πεξηνρή.

Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη
φηη κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 15 – 18 Φεβξνπαξίνπ 2018
th
πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Έθζεζε «11
HEATING, COOLING, AIR CONDITIONING NATURAL
GAS TECHNOLOGY, INSTALLATION AND INSULATION
FAIR - IHS» απφ ηελ εηαηξεία “Tuyap Adana Fairs” ζηελ
Σνπξθία – Tuyap Adana International Exhibition and
Congress Center - κε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ
θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε
ησλ δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηνπο
ηνκείο:
Θέξκαλζε,
Καινξηθέξ,
Φπθηηθέο
εγθαηαζηάζεηο, Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, Απνρεηεπηηθέο
εγθαηαζηάζεηο, Κιηκαηηζηηθά, πζηήκαηα Δμαεξηζκνχ,
Μφλσζε, Σδάθηα, φκπεο, Μάξκαξν θαη θπζηθέο πέηξεο,
Δπέλδπζε απφ PVC, Αινπκίλην θαη μχιηλα παξάζπξα,
Σερλνινγία γπαιηνχ, Μεραλήκαηα επεμεξγαζίαο γπαιηνχ
θαη αμεζνπάξ, Μεραλήκαηα επεμεξγαζίαο πξνθίι,
Παξάζπξα θαη αμεζνπάξ πφξηαο, Ξχιηλεο θαη ζηδεξέληεο
πφξηεο απφ PVC, Βηνκεραληθέο πφξηεο θαη πφξηεο
γθαξάδ. Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ππάξρεη εηδηθή
νξγάλσζε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο Σνπξθίαο,
ε νπνία δηαξθεί 4 κέξεο θαη πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζηνλ
εθζεζηαθφ ρψξν θαζψο θαη ζπλαληήζεηο κε ηνπο
παξαγσγνχο- επηρεηξεκαηίεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ
εκεξνκεληψλ ηεο Έθζεζεο (14 - 17 Φεβξνπαξίνπ 2018)
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 (14 - 17 Φεβξνπαξίνπ 2018) (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 05/02/2018
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://lifestyleturkey.com/index.html .

Σν Διιελνγεξκαληθφ Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην κε
ηελ ππνζηήξημε ηνπ Οκνζπνλδηαθνχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη
Δλέξγεηαο ηεο Γεξκαλίαο, δηνξγαλψλεη επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή κε
ζέκα «Σερλνινγίεο απνζήθεπζεο ελέξγεηαο θαη ελζσκάησζε ΑΠΔ
ζην δίθηπν» έρνληαο σο ζηφρν ηελ κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θαζψο
επίζεο ηελ επίηεπμε κειινληηθψλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ειιεληθψλ
θαη γεξκαληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν. ηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο ζα
δηνξγαλσζεί θαη επίζθεςε ηεο ENERGY STORAGE EUROPE ζην
Νηίζειληνξθ, ε θνξπθαία δηεζλήο εκπνξηθή έθζεζε γηα ηελ
απνζήθεπζε ελέξγεηαο. Ζ απνζηνιή έρεη σο ζηφρν λα ζπκβάιιεη
ζηε αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο θαη παξνπζίαζε βέιηηζησλ
πξαθηηθψλ κεηαμχ Διιάδαο θαη Γεξκαλίαο. Δξρφκελνη ζε επαθή κε
γεξκαληθέο εηαηξείεο, εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα θαη θνξείο, επελδπηέο,
θαζψο θαη κε γεξκαλνχο αμησκαηνχρνπο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο,
έρεηε ηε δπλαηφηεηα, λα επηηχρεηε ζεκαληηθέο ζπλεξγαζίεο, αιιά
θαη λα ελεκεξσζείηε γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ Γεξκαληθή αγνξά
απνζήθεπζεο ελέξγεηαο θαη ΑΠΔ θαζψο θαη λα επσθειεζείηε απφ
ηελ πξνεγκέλε ηερλνγλσζία ησλ Γεξκαληθψλ εηαηξεηψλ. Ζ
απνζηνιή απεπζχλεηαη ζε εηαηξίεο απφ ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο,
θιαδηθνχο θνξείο θαη επηρεηξήζεηο, ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη
ζηνλ πνιηηηθφ ρψξν. Τπνβνιή δήιωζεο ζπκκεηνρήο έωο
12.02.2018. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ απνζηνιή θαη νη κεηαθηλήζεηο εληφο
ηεο Γεξκαλίαο είλαη δσξεάλ. Οη ζπκκεηέρνληεο αλαιακβάλνπλ λα
θαιχςνπλ: -Σα έμνδα κεηαθνξάο ηνπο απφ Διιάδα πξνο Γεξκαλία,
ηα έμνδα εζηίαζεο θαη ηα έμνδα δηαλπθηέξεπζεο. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο παξαθαινχκε απεπζπλζείηε ζην: Διιελνγεξκαληθφ
Βηνκεραληθφ θαη Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην Γηψξγνο Θενδσξάθεο :
E-Mail: g.theodorakis@ahk.com.gr , Σειέθσλν: (+30) 2310 327
733.

Γηαγωληζκνί Δπηηξαπέδηωλ Διηώλ ζην Λνλδίλν
London HOC 2018, Γηαγσληζκνί επηηξαπέδησλ ειηψλ ζην Λνλδίλν:
-Βξαδεία ΠΟΗΟΣΖΣΑ επηηξαπέδηαο ειηάο,
-Βξαβεία ΤΚΔΤΑΗΑ επηηξαπέδηαο ειηάο (International Table
Olive Competitions-ITOC)

Γηεζλείο Γηαγωληζκνί
ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ
Σo Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε φθηα
απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν κε πξνθεξχμεηο θξαηηθψλ
δηαγσληζκψλ Ηαλνπαξίνπ 2018 πνπ αθνξνχλ:
Voennomeditsinska

akademiya»(

ηξαηησηηθή

Ηαηξηθή

Αθαδεκία) 129000273, «Πξνκήζεηα αληηζεπηηθψλ θαη
απνιπκαληηθψλ πξντφλησλ»
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 1061800.00
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 06/02/2018, 16:00
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ
Πιεξνθνξίεο:

email:

http://www.vma.bg/bg/

mmm@vma.bg
Tel.:

,

+35929225874,

site:
Fax:

+35929225012
Γηεχζπλζε

πξνθίι

ηνπ

αγνξαζηή:

Γη

Ζ επηηξαπέδηα ειηά ζπλάληεζε ην Λνλδίλν! Οη κεγαιχηεξνη
δηαγσληζκνί επηηξαπέδηαο ειηάο ζηελ θαξδηά ηεο Δπξψπεο. Οη
θαιχηεξεο, επηηξαπέδηεο ειηέο πξφθεηηαη λα ηαμηδέςνπλ σο ηελ
αγγιηθή πξσηεχνπζα θαη λα βξαβεπηνχλ ζηνπο δηεζλείο
δηαγσληζκνχο επηηξαπέδηαο ειηάο. Ζ επηηξαπέδηα ειηά ζα έρεη ηελ
ηηκεηηθή ηεο ζην Λνλδίλν ζηηο 14-15 Απξηιίνπ 2018, φπνπ πξφθεηηαη
λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη δηεζλείο δηαγσληζκνί London ITOC 2018.
Οη δηνξγαλσηέο αλακέλνπλ λα ζπγθεληξψζνπλ ηηο θαιχηεξεο
επηηξαπέδηεο ειηέο απφ Ηζπαλία, Ηηαιία, Διιάδα, Σνπξθία ...απφ
φιεο ηηο παξαγσγηθέο ρψξεο, ελψ ζα δνζνχλ ρσξηζηά βξαβεία γηα
ηελ πνηφηεηα ησλ επηηξαπέδησλ ειηψλ table olive awards γηα ηελ
πνηφηεηα,
αιιά
θαη
γηα
ηελ
ζπζθεπαζία
ηνπο.
www.LondonOliveoil.com London ITOC 2018, London International
Table Olive Competitions: Quality award of Table Olive, Packaging
award of Table Olive. Μέζα ζηνπο ζηφρνπο ησλ δηνξγαλσηψλ είλαη:
Ζ επαηζζεηνπνίεζε ειαηνπαξαγσγψλ κε ζθνπφ λα βειηηψζνπλ ηελ
πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηνπο. Ζ πξνψζεζε ηεο εμαηξεηηθήο
πνηφηεηαο επηηξαπέδηαο ειηάο. Ζ βειηίσζε ησλ γλψζεσλ φζσλ
αζρνινχληαη κε ην πξντφλ απηφ. Ζ ελεκέξσζε ζε ζχγρξνλα
εξγαιεία δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο φζσλ εξγάδνληαη ζε κνλάδεο
εζηίαζεο. Ζ πξνψζεζε ηεο θαηαλάισζεο ειηψλ ζηηο ηνπηθέο
αγνξέο.
Αθνινπζήζηε
καο
ζην:
www.facebook.com/LondonTableOlivesCompetitions
.
Όζνη
επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ θαη λα πξνσζήζνπλ
ηηο επηηξαπέδηεο ειηέο ηνπο, κπνξνχλ λα θαηεβάζνπλ ηηο αηηήζεηο
ζπκκεηνρήο ζηα παξαθάησ links: Γηαγσληζκφο ΠΟΗΟΣΖΣΑ
επηηξαπέδηαο ειηάο 2018: www.londonolive.com/qualitv-tableolives-competition
Γηαγσληζκφο
ΤΚΔΤΑΗΑ
επηηξαπέδηαο
ειηάο
2018:
www.londonolive.com/qualitv-table-olives-competition

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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05/02/2018 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΣΧΝ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ (ΣΟΞΗΚΑ)
Δ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Π.Π.Τ.Φ.Τ. 2015 ΣΖΛ 2313 308154
07/02/2018
ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖ
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΣΖΛ. 26953 60606
09/02/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΖ ΑΝΧΣΑΣΖ ΓΗΑΚΛΑΓΗΚΖ
ΥΟΛΖ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΖΛ.2310 472603
13/02/2018
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ
ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΑΛΑΜΟΤ ΗΧΓΗΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ
ΠΤΡΖΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΣΖΛ. 2310 381080
26/02/2018 ΥΔΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ - ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ (ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΑΡΜΑΣΧΝ ΣΤΠΟΤ LEO)
ΣΖΛ. 210 3483161
26/02/2018
ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ (ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Α/Φ-Δ/Π) ΣΖΛ. 210 3483161
05/03/2018 ΑΝΟΗΚΣΟ, ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΑΦΖ
ΤΜΦΧΝΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΓΤΟ ΔΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 84 Μ.Σ. (42
Μ.Σ. ΑΝΑ ΔΣΟ) ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΔΝΧΝ ΦΑΓΖΣΧΝ ΥΧΡΗ ΚΡΔΑ (πθρθ)
ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΤΚΔΤΑΗΑ ΓΔΜΑΣΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ
ΜΔΡΗΓΧΝ ΣΡΟΦΖ ΚΛΗΜΑΚΑ 4Β
05/03/2018 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ
ΜΔΗΟΓΟΣΖ/ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ
ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
ΣΟΤ
ΣΡΑΣΟΠΔΓΟΤ
''ΑΡΣΡΟΤ
ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟΤ'' ΣΖΛ. 210 3483161
19/03/2018 ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΚΔΤΧΝ
ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΤΣΣΑΡΧΝ ΚΑΗ ΤΚΔΤΧΝ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΑΗΜΑΣΟ
ΑΤΣΟΜΑΣΧΝ - ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΖΛ. 2313 307195
22/03/2018 ΓΗΔΘΝΖ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΣΔΦΑΝΗΑΗΧΝ ΔΝΓΟΠΡΟΘΔΔΧΝ ΣΖΛ. 2313 323128

Γ.Ν.ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ''Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ''
Γ.Ν. ΕΑΚΤΝΘΟΤ
ΑΝΧΣΑΣΖ ΓΗΑΚΛΑΓΗΚΖ ΥΟΛΖ
ΠΟΛΔΜΟΤ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΧ

ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ ''ΘΖΔΑ''
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ ''ΘΖΔΑ''
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ

ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ ''ΘΖΔΑ''

Γ.Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Γ.
ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ
Γ.Ν. ΕΑΚΤΝΘΟΤ

Δπηζθεθζείηε κέζω 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 αληηκεηωπίδεηε κε Γεκόζηα Τπεξεζία ή ζέιεηε λα
ππνβάιιεηε νπνηνδήπνηε εξώηεκα.

Σελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα πνπ πξνζθέξεη Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Γηθηύωζεο b2bmall ή ζην
www.b2bmall.eu, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώλεζηε θαη λα πξνκεζεύεζηε πξνϊόληα κειώλ ηνπ
επηκειεηεξίνπ.

