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Παζραιηλφ σξάξην 2017
Από ηνλ Δκπνξηθό ύιινγν Θεζζαινλίθεο αλαθνηλώλεηαη
ην σξάξην ησλ θαηαζηεκάησλ θαηά ηελ Παζραιηλή πεξίνδν.
Όια ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα δχλαληαη λα
ιεηηνπξγήζνπλ
ηελ
Κπξηαθή
ησλ
Βατσλ
09/04/2017, βάζεη ηνπ λφκνπ 4177/2013.
Πξνηεηλφκελν σξάξην γηα ηελ Κπξηαθή ησλ Βατσλ είλαη
11π.κ. έσο 6κ.κ
ΠΔΜΠΣΖ

06/04/2017

10π.κ. – 9κ.κ.

ΠΑΡΑΚΔΤΖ

07/04/2017

10π.κ. – 9κ.κ.

ΑΒΒΑΣΟ

08/04/2017

10π.κ. – 6κ.κ.

09/04/2017

11π.κ. – 6κ.κ.

Μ. ΓΔΤΣΔΡΑ

10/04/2017

10π.κ. – 9κ.κ.

Μ. ΣΡΗΣΖ

11/04/2017

10π.κ. – 9κ.κ.

Μ. ΣΔΣΑΡΣΖ

12/04/2017

10π.κ. – 9κ.κ.

Μ. ΠΔΜΠΣΖ

13/04/2017

10π.κ. – 9κ.κ.

Μ.
ΠΑΡΑΚΔΤΖ

14/04/2017

1κ.κ. – 7κ.κ.

Μ. ΑΒΒΑΣΟ

15/04/2017

10π.κ. – 4κ.κ.

16/04/2017

ΚΛΔΗΣΑ

17/04/2017

ΚΛΔΗΣΑ

ΚΤΡΗΑΚΖ
ησλ Βαίσλ

ΚΤΡΗΑΚΖ
ηνπ Πάζρα
ΓΔΤΣΔΡΑ

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: Σει. 2310548876
http://www.tradesupport.gr/esth/

Γηαβνχιεπζε Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα αλαιψζηκα
Δθηππσηψλ
Σν Σκήκα Διέγρνπ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ
Πξνκήζεηα Αγαζώλ ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηώλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο καο γλσξίδεη όηη ζηελ ηζηνζειίδα
ησλ
ειεθηξνληθώλ
δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ
www.promitheus.gov.gr
ζην
πεδίν
"Γηαβνπιεύζεηο"
αλαξηήζεθαλ πξνο δηαβνύιεπζε νη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
γηα Αλαιώζηκα Δθηππσηώλ. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζα
παξακείλνπλ ελεξγέο γηα νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο θαη
πξνηάζεηο κέρξη ηηο 18/4/2016. αο πξνζθαιεί λα
ζπκκεηάζρεηε ελεξγά ζε απηόλ ηνλ ηερληθό δηάινγν θαη λα
ππνβάιεηε παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο. Πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο θα Δ. Επγνύξε, ηει. 2131514551.

Λεηηνπξγία Κέληξνπ Γηακεζνιάβεζεο ζην ΒΔΘ &
Πξφζθιεζε κειψλ ηνπ ΒΔΘ γηα ελεκέξσζε γηα ην λέν
Θεζκφ ηεο Γηακεζνιάβεζεο ελφςεη θαη ηνπ λένπ
λνκνζρεδίνπ γηα ηα θφθθηλα δάλεηα
Σν Βηνηερληθό Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο (ΒΔΘ) είλαη έλα από
ηα Δπηκειεηήξηα, πνπ ζηεξίδνπλ, από ηελ αξρή ηεο ύπαξμήο
ηνπ, ην Θεζκό ηεο Γηακεζνιάβεζεο, θαη είλαη εηαίξνο ζην
Ηλζηηηνύην
Καηάξηηζεο
Γηακεζνιαβεηώλ
Θεζζαινλίθεο.
Πξσηνπόξν σο είλαη θαη έρνληαο ππόςε ηνπ ην ρξένο ηεο
επζύλεο ηεο πεξαηηέξσ δηάδνζεο ηνπ ζεζκνύ, ην ΒΔΘ
απνθάζηζε ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ ήδε ππάξρνληνο Κέληξνπ
Γηακεζνιάβεζεο, ηόζν ζε ελεκεξσηηθό επίπεδν όζν θαη ζε
πξαθηηθό επίπεδν. Ζ Γηακεζνιάβεζε είλαη έλαο ηξόπνο λα ιπζεί
εμσδηθαζηηθά νηαδήπνηε δηαθνξά, εύθνια, γξήγνξα, νηθνλνκηθά,
ζε ζρέζε κε ηηο αθξηβέο, ρξόληεο, θνπξαζηηθέο θαη ςπρνθζόξεο
δηθαζηηθέο δηακάρεο.Γηα πξώηε θνξά κάιηζηα, ε Γηακεζνιάβεζε
γίλεηαη ππνρξεσηηθή, ελόςεη ηεο θαηάζεζεο πξνο ςήθηζε ηνπ
λνκνζρεδίνπ γηα ηα θόθθηλα επηρεηξεκαηηθά δάλεηα, βάζεη ηνπ
νπνίνπ λνκνζρεδίνπ ν Γηακεζνιαβεηήο ζα ζπληνλίδεη ηελ όιε
δηαδηθαζία κε ζθνπό ηελ απνκείσζε ηνπ ηδησηηθνύ ρξένπο.Σν
ΒΔΘ ζέινληαο λα πξνζθέξεη ζηα κέιε ηνπ ππεξεζίεο πςεινύ
θύξνπο, θαη λα πξνζθέξεη δηεμόδνπο θαη πξνλόκηα, θαιεί ηα κέιε
ηνπ λα πξνζέιζνπλ θαη λα πιεξνθνξεζνύλ ΓΧΡΔΑΝ, από ηνπο
δηαπηζηεπκέλνπο δηακεζνιαβεηέο ηνπ Κέληξνπ, ηη είλαη ε
Γηακεζνιάβεζε, πνηα ε δηαδηθαζία, πνηα ηα απνηειέζκαηα, πνηα
ηα πιενλεθηήκαηά ηεο, θαζώο θαη όπνηα άιιε πιεξνθνξία
αλαθνξηθά κε ην ζεζκό θαη κάιηζηα ζε ζπλάξηεζε κε ην λέν
απηό λνκνζρέδην. Δπίζεο θαιεί ηα κέιε ηνπ λα πιεξνθνξεζνύλ
ηα πξνλόκηα ηα νπνία ην ΒΔΘ έρεη εμαζθαιίζεη γηα απηά. Σέινο,
θαιεί ηα κέιε ηνπ λα πξνζζέηνπλ ζε όιεο ηνπο ηηο ζπκβάζεηο θαη
ηα ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά ηνπο ηε ΡΖΣΡΑ ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΖΖ,
σο εμήο:«Κάζε δηαθνξά πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνύζα
ζύκβαζε, ζε πεξίπηωζε πνπ ηα κέξε αδπλαηνύλ λα
θαηαιήμνπλ ζε ζπκθωλία, παξαπέκπεηαη πξνο επίιπζε
κέζω Δηακεζνιάβεζεο ζην Κέληξν Δηακεζνιάβεζεο πνπ
ιεηηνπξγεί ην Βηνηερληθό Επηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο,
ζύκθωλα
κε
ηνλ
Καλνληζκό
ηνπ,
επηιέγνληαο
Δηακεζνιαβεηέο από ην Μεηξών ηνπ».Σν Κέληξν
Γηακεζνιάβεζεο ιεηηνπξγεί γηα ελεκέξσζε ηηο παξαθάησ κέξεο
θαη ώξεο: Γεπηέξα απόγεπκα 19.00 – 21.00 κκ. Σξίηε – Σεηάξηε
πξσί 9.30 – 11.30 πκ. Γπλαηόηεηα ελεκέξσζεο θαηόπηλ
ξαληεβνύ ηηο ππόινηπεο κέξεο θαη ώξεο ηεο εβδνκάδαο.Γηα
πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο θαη δηεπθξηλίζεηο κπνξείηε λα θαιείηε
θαζεκεξηλά ζην 2310241383 θαηά ηηο ώξεο 09.00 πκ. - 14.00 κκ.
Οηθνλνκηθή Γηπισκαηία – Γξάζεηο Δμσζηξέθεηαο –
Απνινγηζκφο 2016 – Πξνγξακκαηηζκφο 2017
ην πιαίζην άζθεζεο ηεο νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο ηνπ Τπ.
Δμσηεξηθώλ θαη εηδηθόηεξα ηεο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ
ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ
ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ, ζαο πξνζθαιεί ζε ελεκεξσηηθή
εθδήισζε γηα ηνλ Απνινγηζκό ηνπ 2016 θαη ηνλ Πξνγξακκαηηζκό
ηνπ 2017. Ζ Δθδήισζε ζα Πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σξίηε 25
Απξηιίνπ, ζην Ακθηζέαηξν Κξαληδηώηε , Αθαδεκίαο 1, Αζήλα. Γηα
ηελ εγγξαθή ζαο, παξαθαινύκε όπσο αθνινπζήζεηε ηνλ
παξαθάησ ζύλδεζκν: https://153.tellody.com/o/3 . Πιεξνθνξίεο :
Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ, Β1 Γηεύζπλζε ηξαγεηηθνύ ρεδηαζκνύ
2103682751-2748-2755,email: b01@mfa.gr

Ζκέξα πιεξνθφξεζεο επηρεηξεκαηηψλ γηα ηηο
αγνξέο ησλ Ζ.Π.Α., Ηαπσλία θαη Οιιαλδία
Σν Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ θαη
ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ, δηνξγαλώλεη «Ζκέξα
Πιεξνθόξεζεο Δπηρεηξεκαηηώλ» ζην πιαίζην ηεο
δηαξθνύο ελεκέξσζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλόηεηαο θαη
κε ζηόρν ηελ ελίζρπζε ησλ εμαγσγώλ. Ζ «Ζκέξα
Πιεξνθόξεζεο Δπηρεηξεκαηηώλ» ζα πξαγκαηνπνηεζεί,
ηελ Σξίηε, 11 Απξηιίνπ 2017 ώξα 10:00 π.κ., ζην θηίξην
ηνπ ΔΒΔΑ, Αθαδεκίαο 7 (Αίζνπζα «Δξκήο» 6oο
Όξνθνο), όπνπ νη ελδηαθεξόκελνη επηρεηξεκαηίεο ζα
ελεκεξσζνύλ γηα ηηο αγνξέο ησλ Ζ.Π.Α. από ηνλ θ.
Γεώξγην Μηραειίδε, ύκβνπιν Ο.Δ.Τ. Α΄ θαη
Πξντζηάκελν Γξ. Ο.Δ.Τ. Ν. Τόξθεο, γηα ηελ Ηαπσλία
από ηνλ θ. Γηνλύζην Πξσηνπαπά, ύκβνπιν Ο.Δ.Τ. Α΄
θαη Πξντζηάκελν Γξ. Ο.Δ.Τ. Σόθπν θαη γηα ηελ Οιιαλδία
από ηνλ θ. Νηθόιαν Θσκόπνπιν, ύκβνπιν Ο.Δ.Τ. Α΄
θαη ζηέιερνο ηεο Β6 Γ/λζεο Γηεζλώλ Οηθνλνκηθώλ
Οξγαληζκώλ. Οη ελδηαθεξόκελνη επηρεηξεκαηίεο, πξέπεη
λα ζπκπιεξώζνπλ ειεθηξνληθά ην ζρεηηθό Γειηίν
πκκεηνρήο . Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο Σκήκα Γηεζλώλ
ρέζεσλ ηνπ ΔΒΔΑ, Σει. Δπηθνηλσλίαο: ηει: 210
3382342, 210 3382466.

Αλνηρηή Δπηζηνιή – Γηαηξνί Σνπ Κφζκνπ
Κάζε Πάζρα όια ηα κηθξά θαη «κεγάια» παηδηά θξαηάκε
κηα ιακπάδα… ε νπνία απνθηά κεγαιύηεξε αμία όηαλ
εληζρύεη έλα δύζθνιν έξγν. Φέηνο, νη Γηαηξνί ηνπ Κόζκνπ
θπθινθνξνύλ λέα ζεηξά από ρεηξνπνίεηεο ιακπάδεο γηα
παηδηά θαη όζνπο αηζζάλνληαη αθόκα παηδηά, όιεο κε ηελ
ππνγξαθή εζεινληώλ θαη παηδηώλ πνπ ηηο δεκηνύξγεζαλ.
Με ζπκβνιηθέο δσξεέο νη ιακπάδεο ησλ Γηαηξώλ ηνπ
Κόζκνπ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ εθείλνπο πνπ ην
ρξεηάδνληαη. Σα ρξήκαηα απηά ζα θαιύςνπλ ηηο ηαηξηθέο
θαη θαξκαθεπηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηώλ πνπ
πεξηζάιπνπλ νη εζεινληέο ζηα Πνιπταηξεία ησλ Γηαηξώλ
ηνπ Κόζκνπ αλά ηελ Διιάδα. Γείγκαηα κπνξείηε λα δείηε
ζην πεξίπηεξν ησλ Γηαηξώλ ηνπ Κόζκνπ επί ηεο
Αγγειάθε 10 κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Μεγάινπ Bazaar
Βηβιίνπ ησλ Δθδνηώλ, από ηηο 7 Απξηιίνπ σο θαη ηηο 15
Απξηιίνπ, ώξεο 10:30-19:30. Οξηζκέλεο από ηηο
ιακπάδεο θέηνο θηινηέρλεζαλ καζεηέο ηνπ Παηδηθνύ
ηαζκνύ θαη ηνπ Νεπηαγσγείνπ ηνπ Κνιεγίνπ Delasalle,
ηνπ 2νπ Νεπηαγσγείνπ Χξαηνθάζηξνπ (κε ηελ ελίζρπζε
ησλ WOODSTORIES-ζρεδηαζκόο αληηθεηκέλσλ ζε μύιν),
ηνπ
Πεηξακαηηθνύ
ρνιείνπ
Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαινλίθεο- Γεκνηηθό θαη ηνπ 3νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ
Καιακαξηάο.
Γηα ηελ απαξαίηεηε επηθνηλσλία, κπνξείηε λα θαιείηε ζην
2310 566 641 & 2315 314 206 Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή
από
ηηο
09:00
σο
ηηο
17:00.
e-mail:
thessaloniki@mdmgreece.gr , site: www.mdmgreece.gr

Έλαξμε ππνβνιήο Β΄ θχθινπ αηηήζεσλ γηα ζπκκεηνρή
σθεινχκελσλ άλεξγσλ λέσλ 18 – 24 εηψλ ζηηο δξάζεηο
θαηάξηηζεο, πηζηνπνίεζεο, ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο
ζηνπο ηνκείο: α) Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο – Logistics θαη β)
Δμαγσγηθφ εκπφξην πξντφλησλ
Ζ Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΑ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ν ύλδεζκνο
Βηνκεραληώλ Βνξείνπ Διιάδνο (ΒΒΔ) σο ζπλδηθαηνύρνο, έρνπλ
αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε ησλ αθόινπζσλ πξάμεσλ:«Γξάζεηο
θαηάξηηζεο, πηζηνπνίεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο γηα
άλεξγνπο λένπο 18-24 εηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο
–
Logistics»,
«Γξάζεηο
θαηάξηηζεο,
πηζηνπνίεζεο
θαη
ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο γηα άλεξγνπο λένπο 18 -24 εηώλ ζηνλ
ηνκέα ηνπ εμαγσγηθνύ εκπνξίνπ πξντόλησλ κε έκθαζε ζηνλ
πξσηνγελή ηνκέα ηεο παξαγσγήο» νη νπνίεο εληάζζνληαη ζην
Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ» θαη
είλαη ππνςήθηεο πξνο έληαμε ζην ΔΠΑ 2014-2020 θαη ζην
Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ,
Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε». Οη ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο
ζπγρξεκαηνδνηνύληαη από ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν (ΔΚΣ).
ην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ ν ύλδεζκνο
Βηνκεραληώλ Βνξείνπ Διιάδνο (ΒΒΔ) αλαθνηλώλεη ηελ έλαξμε
ππνβνιήο ηνπ Β΄ θύθινπ αηηήζεσλ ησλ σθεινπκέλσλ.
Σν
πξφγξακκα θαηάξηηζεο έρεη ζπλνιηθή δηάξθεηα 380 ψξεο, εθ
ησλ νπνίσλ 120 ώξεο ζεσξεηηθή θαηάξηηζε θαη 260 ώξεο πξαθηηθή
άζθεζε.Ζ απνδεκίσζε θάζε σθεινύκελνπ γηα θάζε ώξα ζεσξεηηθήο
θαηάξηηζεο είλαη 5€, ελώ γηα θάζε ώξα πξαθηηθήο άζθεζεο 3€.
Γηθαηνύρνη λα ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα είλαη άλεξγνη λένη ειηθίαο
18 – 24 εηώλ, πνπ πιεξνύλ ηνπο όξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ
πξόζθιεζε.Σν πξόγξακκα ζα πινπνηεζεί ζηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ,
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, θαη Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο & Θξάθεο. Ζ δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ πνπ
γίλεηαη κέζσ ηνπ αθόινπζνπ ζπλδέζκνπ ζην δηαδίθηπν: www.sbbeedu.gr έρεη μεθηλήζεη θαη ζα ιήμεη ζηηο 15 Ματνπ 2017. ηε
ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα παξέρνληαη ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ην
πξόγξακκα θαη νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο.
Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΟΛΛΑΝΓΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ & Δκπνξηθώλ Τπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο
ηεο Διιάδαο ζηε Υάγε, απέζηεηιε ελεκέξσζε κε ζέκα «Γηεζλείο θαη
ηνπηθέο Δθζέζεηο ζηελ Οιιαλδία». Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη
ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηε Υάγε (www.agora.mfa.gr/nl97 ,
email: ecocom-hague@mfa.gr).
ΟΤΓΓΑΡΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ & Δκπνξηθώλ Τπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο
ηεο Διιάδαο ζηε Βνπδαπέζηε, απέζηεηιε ελεκεξσηηθό δειηίν κε ζέκα
«Οηθνλνκία θαη Δκπόξην ζηελ Οπγγαξία», ηεύρνο Νν2 Φεβξνπάξηνο
2017. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: +3614132612,
+3614132613, θαμ: +3613217403, email: ecocombudapest@mfa.gr

“Telling our Story” | The Women Techmakers Global Event Series
Greece 2017
ηηο 22 Απξηιίνπ ζηε Θεζζαινλίθε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε εθδήισζε “Telling our Story” | The Women Techmakers Global
Event Series Greece 2017. Σν “Women Techmakers” (WTM) είλαη κηα παγθόζκηα πξσηνβνπιία ηεο Google γηα ηηο γπλαίθεο
developers, engineers, entrepreneurials, designers, marketers πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ρώξν ηεο ηερλνινγίαο. Παξέρεη ζηηο
γπλαίθεο techmakers ηε δπλαηόηεηα λα πξνβάινπλ ην έξγν ηνπο, λα έρνπλ πξόζβαζε ζε κηα παγθόζκηα θνηλόηεηα, λα εθπαηδεύνληαη
θαη λα ελεκεξώλνληαη κέζα από δηάθνξεο δξάζεηο πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ δπλακηθόηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο
θαηλνηνκίαο. Σν πξόγξακκα απηό πινπνηείηαη ζε πάλσ από 52 ρψξεο ζηηο νπνίεο θαηά ηνπο κήλεο Μάξηην θαη Απξίιην
πξαγκαηνπνηνύληαη κηα ζεηξά παγθόζκησλ εθδειώζεσλ πνπ έρνπλ έλα θνηλό ζηόρν ηελ ππνζηήξημε ησλ γπλαηθώλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο. ηελ εθδήισζε πνπ πξνγξακκαηίδεηαη ζηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο ζα
πξνζθιεζνύλ δηάθνξεο πξνζσπηθόηεηεο ηνπ ρώξνπ νη νπνίεο ζα κεηαθέξνπλ ηελ έκπλεπζε, ηα θίλεηξα, ην πάζνο θαη ηνλ
ελζνπζηαζκό πνπ ρξεηάδνληαη νη γπλαίθεο πξνθεηκέλνπ λα θπλεγήζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ ηα όλεηξά ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
εθδήισζεο ζα δνζεί ε επθαηξία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ζπδεηήζνπλ αλάκεζα ζε άιια γηα ηα δεδνκέλα ηεο ζύγρξνλεο
πξαγκαηηθόηεηαο ζηελ Διιάδα, ηε πξνζέιθπζε πεξηζζόηεξσλ γπλαηθώλ ζηηο ηερλνινγηθέο επηζηήκεο θαζώο θαη λα αθνύζνπλ
ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο γπλαηθείαο παξνπζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Γηα
πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζην wtm@womentcehmakers.gr, http://womentechmakers.gr/

Greek weekend / Διιεληθφ αββαηνθχξηαθν ζην Βειηγξάδη
2017
Πξόζθιεζε, κε ζθνπό ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έθζεζε Greek
Weekend (ειιεληθό αββαηνθύξηαθν) πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί
γηα δεύηεξε θνξά ζηηο 20 θαη 21 Μαΐνπ 2017 ζην Βειηγξάδη, ζηελ
εξβία. ηελ νξγάλσζε ηεο έθζεζεο ζπκκεηέρνπλ ν ύλδεζκνο
Διιεληθώλ
Δπηρεηξήζεσλ
εξβίαο
(Hellenic
Business
Association – HBA) , ε International Friendship Association
(Γηεζλήο Έλσζε Φηιίαο) , ν Διιεληθόο Οξγαληζκόο Σνπξηζκνύ –
ΔΟΣ θαη ε Διιεληθή Πξεζβεία ζην Βειηγξάδη. Ζ έθζεζε κε
θεζηηβαιηθό ραξαθηήξα έρεη ζθνπό λα παξνπζηάζεη ζηνπο
έξβνπο ηελ Διιεληθή επηρείξεζε, ηελ παξαγσγή, ηελ
παξάδνζε, ηνλ πνιηηηζκό, πνηνηηθά θαη ειιεληθά πξντόληα θαη
γεληθόηεξα ηελ Διιάδα ζαλ έλαλ ηδαληθό ηνπξηζηηθό πξννξηζκό.
Θα ζπκκεηέρνπλ νξγαληζκνί θαη γξαθεία ηνπξηζκνύ, νη εηαηξείεο
πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ήδε ζηελ εξβία θαζώο θαη νη εηαηξείεο
πνπ ζέινπλ λα έξζνπλ ζηε εξβηθή αγνξά.
Γηα
πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο
site:
http://www.youtube.com/watch?v=mQQTjSEMnXE
ή
http://www.greekweekend.org/
,
e-mail:
ivan.greekweekend@gmail.com , ηει: +381693337483

City Challenge Crowdhackathon Smartcity 12 – 14 Μαΐνπ
2017
Ζ Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο (ΚΔΓΔ) ζην πιαίζην ηεο
απνζηνιήο ηεο γηα:

Σελ ζπλερή αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ησλ Γήκσλ πξνο
όθεινο ησλ πνιηηώλ θαη ηεο θνηλσλίαο,

Σελ αλάδεημε θαη ππνζηήξημε ηνπ πξσηαγσληζηηθνύ
ξόινπ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα ηελ επίιπζε
πξνβιεκάησλ θαη ηελ αληηκεηώπηζε πξνθιήζεσλ ζε
ηνπηθό, πεξηθεξεηαθό θαη εζληθό επίπεδν,

Γηνξγαλώλεη ηνλ πξώην Μαξαζψλην Αλάπηπμεο
Δθαξκνγψλ κε ζέκα ηελ ηερλνινγηθή θαη
επηρεηξεζηαθή θαηλνηνκία ζην επξχηεξν πεδίν ησλ
έμππλσλ πφιεσλ smartcities.
Ο Μαξαζώληνο ζα γίλεη 12 έσο 14 Μαΐνπ ζηελ Αζήλα κε ηελ
νξγαλσηηθή θαη ηερλνινγηθή ππνζηήξημε ηεο ειιεληθήο
εηαηξίαο θαηλνηνκίαο Crowdpolicy.
Γηα
πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο:
email:
newsletter@hello.crowdpolicy.net

Γηεζλείο Γηαγσληζκνί
ΣΤΝΖΗΑ
Σo Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηελ Σύληδα καο
πιεξνθόξεζε όηη ν ηπλεζηαθόο θξαηηθόο νξγαληζκόο Pharmacie
Centrale de Tunisie (http://www.phct.com.tn) πνπ εηζάγεη θαη΄
απνθιεηζηηθόηεηα θάξκαθα γηα ηνλ ηνκέα ηεο δεκόζηαο πγείαο,
θαηόπηλ δηεζλώλ δηαγσληζκώλ, έρεη πξνβεί ζηελ ππ. αξ.
XIX/2017 πξνθήξπμε ππνβνιήο πξνζθνξώλ γηα ηελ πξνκήζεηα
νπζηώλ γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο επαηίηηδαο C, Ζ ιήμε πξνζεζκίαο
ππνβνιήο πξνζθνξώλ επέξρεηαη ηελ 17/4/2017 ώξα 11:00.
Σελ ππ. Αξ. AOI I/2017 πξνθήξπμε ππνβνιήο πξνζθνξώλ πνπ
αθνξά ζε θαξκαθεπηηθά λνζνθνκεηαθήο ρξήζεο θαη ηελ ππ. Αξ.
AOI X/2017 πνπ αθνξά ζε θαξκαθεπηηθά γεληθήο ρξήζεο. Ζ
ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ επέξρεηαη ηελ
12/4/2017 ώξα 11:00. Όια ηα ζρεηηθά έγγξαθα κπνξνύλ λα
αλαδεηεζνύλ
ζηελ
ειεθηξνληθή
δηεύζπλζε http://www.phct.com.tn/index.php?option=com_fichie
r&view=appels&Itemid=62&lang=en.

13th Athens Digital Arts Festival | Call For Volunteers
Σν Γηεζλέο Φεζηηβάι Φεθηαθώλ Σερλώλ ηεο Διιάδαο Athens Digital Arts Festival (ADAF) - επηζηξέθεη κε ηε
13ε δηνξγάλσζε ζηηο 18 κε 21 Μαΐνπ. Φέηνο, ην Φεζηηβάι
ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ θαξδηά ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ ηεο
Αζήλαο, ζε έλα αθίλεην ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζαο
αξρηηεθηνληθήο, ζηελ νδό Μεηξνπόιεσο 23, ην νπνίν
δηαζέηεη, γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ θεζηηβάι, ε «ΔΘΝΗΚΖ
ΠΑΝΓΑΗΑ ΑΔΔΑΠ». Με ηε ζεκαηηθή #PostFuture, ην ADAF
2017 επηδηώθεη λα εμεξεπλήζεη ην κέιινλ ηεο ςεθηαθήο
θνπιηνύξαο, ελώλνληαο ηα όξηα ςεθηαθνύ θαη πξαγκαηηθνύ,
αιιά
θαη
αλαθαιύπηνληαο
ηηο
επηπηώζεηο
ηνπ
θνπηνπξηζηηθνύ ηξόπνπ δσήο ζηηο δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο
ζύγρξνλεο θαζεκεξηλόηεηαο. Σν ADAF 2017 ζπγθέληξσζε
1830 θαιιηηερληθέο πξνηάζεηο από 1055 θαιιηηερληθέο (67
ρώξεο) κε ζθνπό λα δηεξεπλήζεη ην απξνζδηόξηζην απηό
κέιινλ, ππεξβαίλνληαο ηελ ςεθηαθή θνπιηνύξα θαη
αληαιιάζζνληαο απόςεηο ππό ην ζέκα #Post Future. Σν
Athens Digital Arts Festival ζε θαιεί λα γίλεηο κέξνο ηεο
νκάδαο ηνπ! Οη εζεινληέο απνηεινύλ αλαπόζπαζην
θνκκάηη ηνπ ADAF. Κάζε ρξόλν, εθαηνληάδεο δεκηνπξγηθνί
άλζξσπνη εληάζζνληαη δπλακηθά ζηελ νκάδα ηνπ Φεζηηβάι,
αλαπηύζζνληαο ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο θαη πξνζθέξνληαο ζε
όινπο ηνπο ηνκείο ηεο δηνξγάλσζεο, όπσο ζηελ παξαγσγή,
ζηνπο ρώξνπο ππνδνρήο, ζην ζηήζηκν ηεο έθζεζεο θαζώο
θαη ζηηο μελαγήζεηο ζην θνηλό. Με ηε ζπκκεηνρή ζνπ, ζα
έρεηο ηελ επθαηξία λα ζπκβάιιεηο δεκηνπξγηθά, αλάινγα κε
ηηο δεμηόηεηεο, ηηο γλώζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληά ζνπ, ζηε 13ε
δηνξγάλσζε θαη λα δήζεηο κηα κνλαδηθή εκπεηξία. Αλ είζαη
άλσ ησλ 18 εηώλ, ζπκπιήξσζε ηελ ζρεηηθή θόξκα.
Πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ 16 Απξηιίνπ 2017. Μεηά
ην ηέινο ηνπ Φεζηηβάι, νη εζεινληέο ζα ιάβνπλ βεβαίσζε
ζπκκεηνρήο.
Πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο
email:
volunteers@adaf.gr

Γηεζλείο Γηαγσληζκνί
ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ
Σo Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε όθηα
απέζηεηιε ελεκεξσηηθό δειηίν κε πξνθεξύμεηο θξαηηθώλ
δηαγσληζκώλ πνπ αθνξνύλ:
1. Δζληθφ Κέληξν Πιεξνθφξεζεο θαη Σεθκεξίσζεο.
Αλαβάζκηζε ηνπ κεηξώνπ γηα ηελ έξεπλα ζηε Γεκνθξαηία
ηεο Βνπιγαξίαο, ώζηε λα ζπκπεξηιάβεη λέεο ελόηεηεο θαη λα
επεθηείλεη πθηζηάκελεο
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): πεξίπνπ BGN 958.000
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 05.05.2017 –
17:30
Κφζηνο: Γσξεάλ
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μόλν βνπιγάξηθα
Πιεξνθνξίεο: Σει: +359 8173825 , fax: +359 9713120 ,
site: http://nacid.bg/bg/ , e-mail: vcankova@nacid.bg
2. Γήκνο φθηαο-πεξηνρή Βίηνζα. Δηζαγσγή κέηξσλ
ελεξγεηαθήο απόδνζεο ζε θηίξηα πεξηνρήο Vitsha, ζε
ζπλδπαζκό ζην πιαίζην ηνπ «εζληθνύ Πξνγξάκκαηνο γηα
ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε ησλ θηεξίσλ θαηνηθηώλ»
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): πεξίπνπ BGN 1.497.059
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 08.05.2017 –
17:00
Κφζηνο: Γσξεάλ
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μόλν βνπιγάξηθα
Πιεξνθνξίεο: Σει: +359 28187948 , fax: +359 28562960 ,
site: www.raionvitosha.eu , e-mail: vitosha@sofia.bg
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε
κε ην Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηε όθηα ηει.: (+3592)
9447959-9447790, ζηελ ηζηνζειίδα
www.agora.mfa.gr/bg60 θαη ζην email: ecocomsofia@mfa.gr

Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή ζηελ κχξλε ηεο Σνπξθίαο
Σερλνινγηθή Δπηρεηξεκαηηθή
Αξγεληηλή (27-28/6/2017)

Απνζηνιή

Δ.Δ.

ζηελ

Σν ρξεκαηνδνηνύκελν από ηελ Δ.Δ. ELAN Network
Program, ζε ζπλεξγαζία κε ην δίθηπν European Enterprise
Network (EEN), πξόθεηηαη λα δηνξγαλώζεη ζηηο 27-28/6/2017
Σερλνινγηθή Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή ζην Μπνπέλνο Άηξεο.
Ζ απνζηνιή απεπζύλεηαη ζε επηρεηξεκαηηθνύο θνξείο,
επηρεηξεκαηίεο, αθαδεκατθνύο, εξεπλεηέο θαη θπβεξλεηηθνύο
αμησκαηνύρνπο. Από αξγεληηλήο πιεπξάο ζπλδηνξγαλσηέο
ηεο ζπλάληεζεο είλαη ε Οκνζπνλδία Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ
Αξγεληηλήο (Confederation Argentina de la Mediana
Empresa, CAME), ην Δζληθό Ηλζηηηνύην Βηνκεραληθήο
Σερλνινγίαο (Instituto Nacional de Technologia Industrial,
INTI), ην Τπνπξγείν Δπηζηήκεο, Σερλνινγίαο θαη
Παξαγσγηθήο Καηλνηνκίαο θαη ε Έλσζε Μεηαιινπξγηθώλ
Δπηρεηξήζεσλ
Αξγεληηλήο
(ADIMRA).
Οη
ηνκείο
ελδηαθέξνληνο είλαη:
Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο
Σερλνγλσζία δεκηνπξγίαο «έμππλσλ εξγνζηαζίσλ»
(Industry
4.0:
Απηνκαηηζκνί,
Δθαξκνγή
θπβεξλνηερλνινγίαο/ cyber technology ζηελ
παξαγσγή, cloud computing)
Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ICT).
Ζ ζπκκεηνρή δελ ζπλεπάγεηαη θαλέλα θόζηνο, πιελ
όκσο ππάξρεη πεξηνξηζκόο σο πξνο ηνλ αξηζκό ησλ
ζπκκεηερόλησλ. Ζ δήισζε ζπκκεηνρήο (registration) γηα ηελ
απνζηνιή θαη ηηο θαη’ ηδίαλ ζπλαληήζεηο (matchmaking)
ππνβάιιεηαη
απεπζείαο
κέζσ
ηεο
ηζηνζειίδαο
http://www.elannetwork.org/content/2017-argentina-event.
Γηα επηπιένλ πιεξνθνξίεο, νη ελδηαθεξόκελεο επηρεηξήζεηο
κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ηόζν ζηνλ ζπληνληζηή ηνπ ELAN
Network
ζηελ
Αξγεληηλή
θ.
Gerardo
Renzetti
(argentina@elannetwork.org ), όζν θαη ζην Γξαθείν
Οηθνλνκηθώλ & Δκπνξηθώλ Τπνζέζεσλ Μπνπέλνο Άηξεο
(ecocom-buenosaires@mfa.gr ).

REFRESH Food Waste 2017 Conference
ηηο 18 Μαΐνπ 2017 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Βεξνιίλν ε
δηάζθεςε «REFRESH Σξνθίκσλ – Απνβιήησλ».
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: email: info@eu-refresh.org,
site:www.eu-refresh.org,
http://eu-refresh.org/food-wasteinnovation-incubator-day

Εήηεζε πνζνηήησλ θξεηηθήο κπδήζξαο απφ βηνκεραλία
αξηνζθεπαζκάησλ ζην Νηνπκπάτ
Ζ βηνκεραλία θαηεςπγκέλνπ άξηνπ θαη αξηνζθεπαζκάησλ
Advanced Baking Concept ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πξνκήζεηα 3
(ηξηώλ) ηόλσλ καιαθήο θξεηηθήο κπδήζξαο ζε κεληαία βάζε,
γηα ηηο παξαγσγηθέο ηεο αλάγθεο. Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο
ηεο είλαη ηα αθόινπζα: Mobile: +971.50.8539660 , Tel:
+971.4.885.3788| , Fax: +971.4.885.3799 , Email:
amer@abcbaking.com Dubai Investments Park, P.O. Box
58156, Dubai –UAE.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ
λα αλαηξέμνπλ ζηελ ηζηνζειίδα www.abcbaking.com ή λα
απεπζύλνληαη ζην Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ & Δκπνξηθώλ
Τπνζέζεσλ Νηνπκπάη (ecocom-dubai@mfa.gr ).

Σν Σνύξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξώλεη όηη
κεηαμύ ησλ εκεξνκεληώλ 26 – 29 Απξηιίνπ 2017 πξόθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί ε Έθζεζε «ORGANIC PRODUCTS FAIR» από
ηελ εηαηξεία Izfas θαη ζηελ Σνπξθία – Izmir – ζην Izmir
International Fair Center, κε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδόκελνπ
θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε πξνζθαινύληαη ηα ζηειέρε ησλ
δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο:
Πηζηνπνηεκέλνπο παξαγσγνύο βηνινγηθώλ πξντόλησλ, ειέγρνπ
θαη πηζηνπνίεζεο . Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληώλ ηεο
Έθζεζεο (25 – 28 Απξηιίνπ 2017) ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ
ηεο Σνπξθίαο ζα θαιύςεη ηα έμνδα δηακνλήο ελόο εθπξνζώπνπ
από θάζε εηαηξία γηα 3 λύρηεο ζε μελνδνρείν 5 αζηέξσλ. Σα
έμνδα δηακνλήο ζα θαιπθζνύλ κόλν εθόζνλ νη επηζθέπηεο
ιάβνπλ κέξνο ζην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα θαη ηαμηδέςνπλ ζηηο
ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο (25 – 28 Απξηιίνπ 2017) (δηακνλή 3
λπρηώλ). ε πεξίπησζε πνπ νη επηζθέπηεο επηζπκνύλ λα
ηαμηδέςνπλ ιηγόηεξεο κέξεο ή ζε δηαθνξνπνηεκέλεο εκεξνκελίεο,
ζα πξέπεη λα θαιύςνπλ νη ίδηνη ηα έμνδά ηνπο. Οη εηαηξείεο πνπ
ζέινπλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έθζεζε ζα πξέπεη λα
πξνγξακκαηίζνπλ ην ηαμίδη ηνπο πξνηνύ ιάβνπλ ηελ ηειηθή
έγθξηζε από ηνπ ελ ιόγσ ππνπξγείνπ γηαηί ιόγσ απμεκέλνπ
ελδηαθέξνληνο ζηελ έθζεζε ελδέρεηαη ην ππνπξγείν λα κεηώζεη
ηνλ αξηζκό ησλ ζπκκεηερόλησλ. Οη εηαηξίεο πνπ ζέινπλ λα
επηζθεθζνύλ ηελ έθζεζε πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ ηε ζρεηηθή
αίηεζε κέρξη ηηο 08/04/2017 ζην θαμ: 2310254448 ή ζην email:
selanik@ekonomi.gov.tr. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζην
ηει.
2310254460,
θαμ:
2310254448,
e-mail:
selanik@ekonomi.gov.tr,
site:
http://www.ifoam.bio/en/events/7th-ekoloji-izmir-organicproducts-fair
Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Σνύξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξώλεη όηη
κεηαμύ ησλ εκεξνκεληώλ 27 – 30 Απξηιίνπ 2017 πξόθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Έθζεζε «DENTAL EQUIPMENT AND
MATERIALS EXHIBITION» από ηελ εηαηξεία ‘Pozitif Fuarcilik
A.S’ θαη ζηελ Σνπξθία – ISTANBUL – ζην Istanbul Expo Center,
κε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδόκελνπ θνξέα εμαγσγήο. ηελ
έθζεζε πξνζθαινύληαη ηα ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηώλ
πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο: Οδνληίαηξνη, Οδνληηθά
Δκθπηεύκαηα, Οδνληνηερλίηεο, Οξζνδνληηθνί, Οδνληνηερληθά
Δξγαζηήξηα, ρνιέο Δθπαηδεπηώλ, Φνηηεηέο θαη Δπηζηεκνληθό
Πξνζσπηθό. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληώλ ηεο Έθζεζεο
(26 – 29 Απξηιίνπ 2017) ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ ηεο
Σνπξθίαο ζα θαιύςεη ηα έμνδα δηακνλήο ελόο εθπξνζώπνπ από
θάζε εηαηξία γηα 3 λύρηεο ζε μελνδνρείν 5 αζηέξσλ. Σα έμνδα
δηακνλήο ζα θαιπθζνύλ κόλν εθόζνλ νη επηζθέπηεο ιάβνπλ
κέξνο ζην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα θαη ηαμηδέςνπλ ζηηο
ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο (26 – 29 Απξηιίνπ 2017) (δηακνλή 3
λπρηώλ). ε πεξίπησζε πνπ νη επηζθέπηεο επηζπκνύλ λα
ηαμηδέςνπλ ιηγόηεξεο κέξεο ή ζε δηαθνξνπνηεκέλεο εκεξνκελίεο,
ζα πξέπεη λα θαιύςνπλ νη ίδηνη ηα έμνδά ηνπο. Οη εηαηξείεο πνπ
ζέινπλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έθζεζε ζα πξέπεη λα
πξνγξακκαηίζνπλ ην ηαμίδη ηνπο πξνηνύ ιάβνπλ ηελ ηειηθή
έγθξηζε από ηνπ ελ ιόγσ ππνπξγείνπ γηαηί ιόγσ απμεκέλνπ
ελδηαθέξνληνο ζηελ έθζεζε ελδέρεηαη ην ππνπξγείν λα κεηώζεη
ηνλ αξηζκό ησλ ζπκκεηερόλησλ. Οη εηαηξίεο πνπ ζέινπλ λα
επηζθεθζνύλ ηελ έθζεζε πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ ηε ζρεηηθή
αίηεζε κέρξη ηηο 14/04/2017 ζην θαμ: 2310254448 ή ζην email:
selanik@ekonomi.gov.tr Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζην
ηει.
2310254460,
θαμ:
2310254448,
e-mail:
selanik@ekonomi.gov.tr,
site:
www.etee.gr,
http://cnridex.com/index.aspx?ln=2

United Nations InternationaL Conference on Sustainable Development
ηηο 23-26 Μαΐνπ 2017 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Λνλδίλν Γηεζλήο δηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηελ αεηθόξν αλάπηπμε. Γηα
πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: +44(0)745-20-89187, https://sustainabledevelopment.un.org/rio20

Γηεζλείο Δθζέζεηο (πλέρεηα)

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
KASTORIA INTERNATIONAL FUR FAIR
Πφιε: Καζηνξηά
Ζκεξνκελία: 4-7 Μαΐνπ 2017
Δθζέκαηα: πξντόληα γνύλαο θαη ππεξεζηώλ όπσο: Καηεξγαζκέλα
γνπλνδέξκαηα θαη δέξκαηα, γνύληλα ελδύκαηα, δεξκάηηλα ελδύκαηα,
άιια ελδύκαηα, εμαξηήκαηα γνύλαο, αλαιώζηκα θαη αμεζνπάξ,
κεραλήκαηα
Πιεξνθνξίεο: https://www.furfairkastoria.com/el/
nd

2 GOURMET OLIVE AND DELICACIES EXHIBITION
Πφιε:Lab Attoir, Θεζζαινλίθε
Ζκεξνκελία: 05-07 Μαΐνπ 2017
Δθζέκαηα: γαζηξνλνκία
Πιεξνθνξίεο: site: www.gourmetoliveexhibition.com , email:
info@gourmetoliveexhibition.com
ΚΡΖΣΖ: Ζ ΜΔΓΑΛΖ ΤΝΑΝΣΖΖ & ΣΟΠΗΚΔ ΓΔΤΔΗ ΔΛΛΑΓΑ
Πφιε: ηάδην Δηξήλεο & Φηιίαο, Αζήλα
Ζκεξνκελία: 6 – 14 Μαΐνπ 2017
Δθζέκαηα: θξεηηθά πξντόληα, γεύζεηο θαη πξντόληα από ηελ ππόινηπε
Διιάδα
Πιεξνθνξίεο: ηει.: 2810 213318, 6932430433, site:
www.pagkritiaekthesi.gr, , email: info@ pagkritiaekthesi.gr

Γηεζλείο Δθζέζεηο

PROJECTIRAN
Πφιε: Σερεξάλε, Ηξάλ
Ζκεξνκελία: 25-28 Απξηιίνπ 2017
Δθζέκαηα: θαηαζθεπέοΠιεξνθνξίεο: ηει.: 210
3355700, fax: 2103242079 site: www.project-iran.com
OLIVTECH 2017
Πφιε: κύξλε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 26 - 29 Απξηιίνπ 2017
Δθζέκαηα: ιάδη, ειαηόιαδν, ηερλνινγίεο ζρεηηθά κε ην
ιάδη
Πιεξνθνξίεο:site: www.olivtech.izfas.com.tr , email:
damla.kara@fuarizmir.com.tr
ORGANIC PRODUCTS FAIR
Πφιε: κύξλε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 26 - 29 Απξηιίνπ 2017
Δθζέκαηα: Βηνινγηθά ηξόθηκα
Πιεξνθνξίεο: e-mail: selanik@ekonomi.gov.tr, site:
http://ekolojiizmir.izfas.com.tr/homel
WINES&SPIRITSEXPO
Πφιε: ενύι, Ν. Κνξέα
Ζκεξνκελία: 27-29 Απξηιίνπ 2017
Δθζέκαηα: νηλνπνηία
Πιεξνθνξίεο:site:www.siwse.com

HERMES EXPO
Πφιε: Φηιαδέιθεηα, Νέα Τόξθε
Ζκεξνκελία: 24-26 Απξηιίνπ 2017
Δθζέκαηα: Γεληθή Έθζεζε
Πιεξνθνξίεο: ηει: 610-446-1463, e-mail: info@Hermesexpo.com
site: www.hermesexpo.com

BEAUTY EXHIBITION
Πφιε: Κσλζηαληηλνύπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 27 – 29 Απξηιίνπ 2017
Δθζέκαηα: Καιιπληηθά, Οκνξθηά, Κνκκσηηθή
Πιεξνθνξίεο: ηει.: 2310254460-7, fax: 2310254448,
email: Selanik@ekonomi.gov.tr , site:
http://beautyeurasia.com/home?lang=en-GB

ARABIAN TRAVEL MARKET EXHIBITION
Πφιε: Νηνπκπάη, Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα
Ζκεξνκελία: 24-27 Απξηιίνπ 2017
Δθζέκαηα: ηνπξηζκόο
Πιεξνθνξίεο: site: www.arabiantravelmarket.com

EGY WASTE & RECYCLING EXPO
Πφιε: Κάηξν, Αίγππηνο
Ζκεξνκελία: 27 – 29 Απξηιίνπ 2017
Δθζέκαηα: απόβιεηα θαη αλαθύθισζε
Πιεξνθνξίεο: ηει:202-23580982 , θαμ:202-27670146,
site: http://www.egv-wasterecycling.com

HANNOVERMESSE
Πφιε: Αλλόβεξν, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 24-28 Απξηιίνπ 2017
Δθζέκαηα: βηνκεραληθά πξντόληα
Πιεξνθνξίεο:site:www.hannovermesse.de
WORLD OF FURNITURE
Πφιε: όθηα, Βνπιγαξία
Ζκεξνκελία: 24 – 28 Απξηιίνπ 2017
Δθζέκαηα: έπηπια
Πιεξνθνξίεο: site: www.furnitureexpo.bg/en

ConhIT -ΓΗΔΘΝΖ EΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ
ΣΖΝ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΨΖ
Πφιε: Βεξνιίλν, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 25 – 27 Απξηιίνπ 2017
Δθζέκαηα: ζπζηήκαηα πιεξνθνξηώλ, αξρεηνζέηεζε, ιύζεηο
επηθνηλσλίαο, ηειεταηξηθή θαη ηαηξηθή ηερλνινγία/ ΗΣ, βηβιηνγξαθία,
ζύιινγνη θαη ηλζηηηνύηα, εθπαίδεπζε θαη έξεπλα, θ.α.
Πιεξνθνξίεο: ηει.: 2106419037, 231327733, email:
v.papadaki@mail.ahk-germany.de, site : www.germanfairs.gr/berolino/conhit/
ReTEC
Πφιε: Άνπγθζκπνπξγθ, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 25 – 27 Απξηιίνπ 2017
Δθζέκαηα: κεηαρεηξηζκέλα κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκόο
Πιεξνθνξίεο: ηει.: +30 210 6419021, +30 210 6445175, site:
www.german-fairs.gr/alles-ektheseis/retec/

TH

14 ISTANBUL ORAL AND DENTAL EQUIPMENT
AND MATERIALS EXHIBITION
Πφιε: Κσλζηαληηλνύπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 27 – 30 Απξηιίνπ 2017
Δθζέκαηα: Οδνληηαηξηθόο εμνπιηζκόο θαη αλαιώζηκα
πιηθά
Πιεξνθνξίεο: ηει.: 2117000264-7, fax: 2110127466,
email: info@etee.gr, fairs@etee.gr, site: www.etee.gr,
http://cnridex.com/index.aspx?ln=2
TECHNO PRINT EXHIBITION
Πφιε: Κάηξν, Αίγππηνο
Ζκεξνκελία: 27 – 30 Απξηιίνπ 2017
Δθζέκαηα: εθηύπσζε, ζπζθεπαζία θαη δηαθήκηζε
Πιεξνθνξίεο: ηει: 202-22825882, θαμ:202-22825883,
www.technoprintexpo.com/
CLOTHING MACHINERY
Πφιε: Κσλζηαληηλνύπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 28-30 Απξηιίνπ 2017
Δθζέκαηα: κεραλέο ελδπκάησλ
Πιεξνθνξίεο: ηει.: +90 (212) 867 11 00, θαμ: +90
(212) 886 66 98, site:
http://tuyap.com.tr/en/exhibitions/clothing-machinery2016-25th-international-clothing-machines-embroiderymachines-and-related-industry-fair#scope-of-the-fair

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα
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18/04/2017 ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΦΗΛΜ
ΣΖΛ.2313320537
18/04/2017 ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΦΗΛΜ
ΣΖΛ.2313320537
18/04/2017
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΓΑΝΣΗΧΝ
ΣΖΛ.2313320537
18/04/2017 ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΡΑΜΜΑΣΧΝ
ΣΖΛ.2313320537
18/04/2017 ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΡΗΓΓΧΝ ΚΑΗ
ΒΔΛΟΝΧΝ ΣΖΛ.2313320537
18/04/2017 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΓΗΑΦΟΡΟΤ ΣΖΛ.2695360607
18/04/2017 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΑΕΑ ΚΑΗ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΑΕΑ ΣΖΛ.
2695360607
20/04/2017 ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ ΣΟΤ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ ΚΑΗ
ΚΤΛΗΚΔΗΧΝ ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ ΜΑ ΜΔ ΔΗΓΖ ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΓΗΔΗΝΖ,
ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ, ΚΑΦΔΓΧΝ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΣΖΛ. 2695360607
25/04/2017 ΓΖΜΟΗΟ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΔΚΠΟΗΖΖ "Χ ΔΥΟΤΝ" ΣΧΝ ΠΡΧΖΝ Σ/Α ΣΤΦΧΝ-Σ/Α ΚΤΚΛΧΝ-Σ/Α
ΛΑΗΛΑΦ -Σ/Α ΔΠΔΡΟ ΣΖΛ.2105531425
26/04/2017
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΛΑΗΟΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ ΜΔΧΝ ΔΓΑΦΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ
ΞΖΡΑ ΣΖΛ. 210 3483161
27/04/2017
1νο
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΑΝΟΗΥΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΒΑΗΚΧΝ Α΄ΤΛΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΧΡΔΤΣΧΝ ΣΖΛ. 210 3483161
27/04/2017 ΑΝΟΗΥΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΠΟΓΖΜΑΣΧΝ (ΖΜΗΑΡΒΤΛΑ - ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΤΠΟΤ S3)
ΣΖΛ.2108705010
2/05/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΟΤΡΟΛΟΓΗΑ ΣΖΛ. 2310 381080
2/05/2017
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ
ΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΜΔΝΧΝ ΥΧΡΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
ΣΖΛ. 2310 679172,175

3Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
3Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
3Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
3Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
3Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ

2/05/2017
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΘΔΖ ΟΓΟΝΣΟΠΡΟΘΔΣΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΔΗΟ
ΦΡΟΤΡΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΖΛ. 2310 381080
02/05/2017 ΑΝΟΗΥΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΗΣΧΝΗΧΝ ΓΡΑΜΜΖ ΠΣΖΔΧΝ
3/05/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ ΣΖΛ. 2310 381080
09/05/2017
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ
ΔΚΠΟΗΖΖ
ΣΧΝ
ΔΚΑΣΟΣΔ
ΤΓΚΔΝΣΡΧΜΔΝΧΝ ΑΥΡΖΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΚΔΦΝ/ΓΔΑ/ΑΓΓΜΤ ΣΖΛ.
2105531425

424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΚΡΑΣΖΖ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΚΔΝΣΡΟ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ

ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ ΘΖΔA
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ ΘΖΔA
ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ - ΤΚΔΧΝ

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΚΔΝΣΡΟ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ

Δπηζθεθζείηε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο www.veth.gov.gr

Σελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα πνπ πξνζθέξεη Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθνχ πλεγφξνπ ηνπ Βηνηέρλε
ζην www.bizhelp.gr γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα αληηκεησπίδεηε κε Γεκφζηα Τπεξεζία ή ζέιεηε λα
ππνβάιιεηε νπνηνδήπνηε εξψηεκα.

Σελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα πνπ πξνζθέξεη Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Γηθηχσζεο b2bmall ή ζην
www.b2bmall.eu, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλεζηε θαη λα πξνκεζεχεζηε πξντφληα κειψλ ηνπ
επηκειεηεξίνπ.

