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Απόθηεζε Φεθηαθήο Τπνγξαθήο από ην ΒΔΘ
Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο πξνζθέξεη ζηηο
επηρεηξήζεηο - κέιε ηνπ ηε ιχζε ηεο απνκαθξπζκέλεο
ςεθηαθήο ππνγξαθήο πνπ επηηξέπεη ηελ επηθχξσζε ησλ
εγγξάθσλ απφ νπνηνλδήπνηε, νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε
θαη ε νπνία ζπλεξγάδεηαη άςνγα κε φιεο ηηο δεκνθηιείο
κνξθέο εγγξάθσλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ εθαξκνγψλ. Σα
πιενλεθηήκαηα ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο είλαη ηα εμήο:

Ο θάηνρνο κπνξεί λα ππνγξάςεη ειεθηξνληθά έλα
ςεθηαθφ έγγξαθν απφ θάζε ηχπνπ ζπζθεπή
(desktop, laptop, tablet, smartphone) αξθεί λα είλαη
ζπλδεδεκέλνο ζην δηαδίθηπν

ν θάηνρνο δελ ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνην
usb stick, θαζψο ην ζχζηεκα απνζηέιιεη απηφκαηα
ζην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν ηνλ απαξαίηεην θσδηθφ.

Φζελφηεξν θφζηνο απφθηεζεο θαηά 30% ζπγθξηηηθά
κε ηελ θιαζηθή ςεθηαθή ππνγξαθή

Δπθνιία απφθηεζεο κε επίζθεςε ζην Δπηκειεηήξην

Βήκαηα:
Πξώην βήκα – Ζιεθηξνληθέο Τπνβνιέο Αηηήζεσλ
Α) ειεθηξνληθή ππνβνιή αίηεζεο ζην site ηεο Κεληξηθήο
Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ – Τπεξεζία Αξρήο Δγγξαθήο
ΤΠ.Α.Δ.
Β) ειεθηξνληθή ππνβνιή αίηεζεο ζηε δηαδηθηπαθή πχιε
"ΔΡΜΖ
Γεύηεξν βήκα - έιεγρνο ηακεηαθήο ελεκεξφηεηαο
Σξίην βήκα - ειεθηξνληθή πιεξσκή ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο
Φεθηαθήο Τπνγξαθήο.
Σέηαξην βήκα - ηαπηνπνίεζε & ελεξγνπνίεζε
Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο Φεθηαθήο Τπνγξαθήο
γίλεηαη ζην
Δπηκειεηήξην κε ηελ βνήζεηα ηνπ αξκφδηνπ ππαιιήινπ απφ
εηδηθή ζέζε εξγαζίαο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο Σκήκα
Θεκάησλ Μεηαπνίεζεο θαη Τπεξεζηψλ, ηαηηζηηθήο, Δξεπλψλ
θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ ΒΔΘ, , ηει.2310241383.
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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 Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
εο
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:sme-industry@veth.gov.gr.

Eλεκέξσζε γηα ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016
γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ
ειεύζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηώλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ (Γεληθόο Καλνληζκόο γηα ηελ
Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ - GDPR).
Με ηνλ λέν Δπξσπατθφ Γεληθφ Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (ΔΔ) 2016/679, πνπ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ζηηο 25 Μαΐνπ 2018,
θαζηεξψλεηαη εληαίν λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. Ο Καλνληζκφο
επηβάιιεη κηα ζεηξά λέσλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο ππεχζπλνπο επεμεξγαζίαο, νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηδίσο ηελ
εληζρπκέλε αξρή ηεο δηαθάλεηαο ζηνλ ηξφπν ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη ηήξεζεο δεδνκέλσλ θαη ηελ αξρή ηεο ινγνδνζίαο,
ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν ππεχζπλνο θέξεη ηελ επζχλε θαη είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη ηε ζπκκφξθσζή ηνπ κε φιεο ηηο αξρέο πνπ
δηέπνπλ ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Ο Καλνληζκόο εθδόζεθε ζηηο 27/4/2016 θαη ζα εθαξκνζηεί άκεζα ζε όινπο
ηνπο νξγαληζκνύο θαη επηρεηξήζεηο ησλ θξαηώλ κειώλ ζηηο 25/5/2018. Ο θαλνληζκφο αθνξά φιεο ηηο ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο
επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ηηο θξαηηθέο αξρέο πνπ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνιηηψλ
ηεο ΔΔ ή λνκίκσο θαηνηθνχλησλ ζηελ ΔΔ. Ηζρχεη δε απηφκαηα θαη δελ απαηηείηαη ελζσκάησζε ζην εζληθφ δίθαην. Οη θνξείο θαη νη
επηρεηξήζεηο γηα ηελ ελ ιφγσ ππνρξέσζε ηνπο ζα πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ ζε πνιχ ζχληνκν ρξφλν. Ζ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ
απφ ηνλ Μάην ηνπ 2018, ζε έλα ηδηαίηεξα δηεπξπκέλν πιαίζην, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ, θαη κε ππνρξεσηηθφ
ραξαθηήξα, ηδίσο γηα ηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ, επηβάιιεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο, πξνο επίηεπμε ηεο
θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο, ηεο βειηίσζεο θαη θαιχηεξεο απφδνζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, αιιά θαη ηεο πξνζηαζίαο, απφ αζηηθέο θαη
δηνηθεηηθέο θπξψζεηο. Πιεξνθνξίεο ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ, Γξαθεία: Κεθηζίαο 1-3, Σ.Κ. 115 23, Αζήλα,
Σειεθσληθφ Κέληξν: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: contact@dpa.gr
, ειεθηξνληθή
ηζηνζειίδα www.dpa.gr .

Γσξεάλ Φνξνινγηθό εκηλάξην
Έλσζε Φνξνηερληθψλ Οηθνλνκνιφγσλ Βνξείνπ Διιάδνο
(Α.ΦΟ.Β.Δ.) άββαην 19 Μαΐνπ 2018 θαη ψξεο απφ 10:00
– 14:30 ζηo Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο
Αξηζηνηέινπο 27, 1νο φξνθνο. ΘΔΜΑΣΑ: Φνξνινγηθέο
δειψζεηο 2018, Φνξνινγία Ννκηθψλ Πξνζψπσλ,
Φνξνινγία Φπζηθψλ Πξνζψπσλ, Φνξνινγία Αγξνηψλ,
Φνξνινγία Αθηλήησλ. Ίδξπζε εηαηξεηψλ ζηε Βνπιγαξία.
Πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ζέζεσλ. Γειψζεηο ζπκκεηνρήο:
Δγλαηίαο 1, ☎: 2310 550369 – 2310 550367 , fax: 2310
550365, e-mail:
efove@econ-e.gr, https://www.econe.gr/MISC/eidiseis/dorean-forologiko-seminario78753.html

Ζκεξίδα «ύγρξνλα ηξαπεδηθά εξγαιεία γηα ηε
ρξεκαηνδόηεζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ»
Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην
Θεζζαινλίθεο, επηζπκψληαο λα ζπκβάιεη ζηελ
έγθπξε ελεκέξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηηο
ππάξρνπζεο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ
κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ απφ πιεπξάο ηξαπεδψλ
δηνξγαλψλεη Ζκεξίδα κε ζέκα: «χγρξνλα ηξαπεδηθά
εξγαιεία γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ κηθξνκεζαίσλ
επηρεηξήζεσλ», ηελ Σεηάξηε 23 Μαΐνπ 2018 θαη ψξα
18:00, ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ ΔΒΔΘ,
Σζηκηζθή 29, Θεζζαινλίθε, κε ηελ παξνπζία
εθπξνζψπσλ ησλ Σξαπεδψλ ALPHA, ΔΘΝΗΚΖ,
EUROBANK θαη ΠΔΗΡΑΗΧ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
εθδήισζεο, νη εθπξφζσπνη ησλ Σξαπεδψλ ζα
παξνπζηάζνπλ ηα ζχγρξνλα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία
πνπ δηαζέηνπλ, γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο.
Μεηά ην πέξαο ησλ εηζεγήζεσλ ζα αθνινπζήζεη
ζπδήηεζε κε ην αθξναηήξην. Δθφζνλ ελδηαθέξεζηε λα
παξεπξεζείηε ζηελ αλσηέξσ εθδήισζε, ε ζπκκεηνρή
ζηελ νπνία είλαη δσξεάλ, παξαθαινχκε λα
ζπκπιεξψζεηε ην Γειηίν πκκεηνρήο ζην ζχλδεζκν
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeB3J3a0
AIi2ovTpIDcUX8UhBFebKjmIie8rfoIj0vJxcvXYg/viewf
orm , σο ηελ Σξίηε 22ε Μαίνπ 2018. Πιεξνθνξίεο :
Σκήκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ, Σχπνπ θαη Δθδφζεσλ
ΔΒΔΘ: ηει. 2310 370 132.

Δζπεξίδα κε Θέκα: Οη θίλδπλνη πνπ απεηινύλ ηελ πγεία ηνπ
Δπαγγεικαηία – Δπηρεηξεκαηία
Σν Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο ζαο πξνζθαιεί ζε
Δζπεξίδα, κε Θέκα: Οη θίλδπλνη πνπ απεηινχλ ηελ πγεία ηνπ
Δπαγγεικαηία – Δπηρεηξεκαηία, ζηηο 23.05.2018 , ψξα 18.00 ,
νο
αίζνπζα «Θεζζαινλίθε» ηνπ Δ.Δ.Θ. , Πι. Αξηζηνηέινπο 27, 1
φξνθνο. Ζ εθδήισζε δηνξγαλψλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Ηαηξηθφ
χιινγν Θεζζαινλίθεο θαη ην Δζληθφ Κέληξν Άκεζεο Βνήζεηαο
(Δ.Κ.Α.Β.), κε νκηιεηέο ηνπο: Γηακαληή Γθνιηδάθε, ηαηξφ –
θαξδηνιφγν, Γηδάθηνξα Ηαηξηθήο, Κσλζηαληίλν Κνπηζνκεηέιε, ηαηξφ
– παζνιφγν, Δθπξφζσπν ην Ηαηξηθνχ πιιφγνπ Θεζζαινλίθεο.
Μεηά ηηο εηζεγήζεηο εηδηθφο γηαηξφο ηνπ Δ.Κ.Α.Β. ζα παξνπζηάζεη ηε
ρξήζε
απηφκαηνπ
απηληδσηή
θαζψο
θαη
κεζφδνπο
Καξδηναλαπλεπζηηθήο αλαδσνγφλεζεο.

Δλεκεξσηηθή εθδήισζε Πξνζσπηθά Γεδνκέλα &
Απνηειέζκαηα Έξεπλαο γηα ηελ Ηθαλόηεηα Πξνζαξκνγήο ησλ
ΜΜΔ ζηηο Απαηηήζεηο ηνπ Νένπ Καλνληζκνύ
Δλεκεξσηηθή Δθδήισζε γηα ηνλ λέν Καλνληζκό γηα ηελ
Πξνζηαζία ησλ Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ (GDPR) θαη ηελ
παξνπζίαζε εξεπλεηηθώλ πνξηζκάησλ ζρεηηθά κε ηε ζηάζε ησλ
θαηαλαισηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ σο πξνο ην λέν θαλνληζκφ θαη
ηελ πνξεία πξνζαξκνγήο ηνπο ζε απηφλ, ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ε
ΓΔΒΔΔ ζε ζπλεξγαζία κε ην χλδεζκν Δηαηξεηψλ Κηλεηψλ
Δθαξκνγψλ Διιάδνο (ΔΚΔΔ) θαη ηελ Kapa Research, ηελ
Σεηάξηε 23 Μαΐνπ 2018 ζηηο 11 π.κ. ζην Ακθηζέαηξν ηεο
ΓΔΒΔΔ
(Αξηζηνηέινπο
46).Παξάιιεια,
ζθνπφο
ηεο
ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο είλαη λα ελεκεξσζνχλ δηεμνδηθά νη πνιίηεο
θαη νη επηρεηξήζεηο γηα ηνλ λέν θαλνληζκφ θαη λα επαηζζεηνπνηεζνχλ
νη ζεζκηθνί θνξείο γηα ελδερφκελα πξνβιήκαηα θαη ζηξεβιψζεηο
πνπ ζα πξνθχςνπλ ζηελ αγνξά απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ
Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Πξνζσπηθψλ
Γεδνκέλσλ (GDPR). ηελ εθδήισζε ζα δεκνζηνπνηεζνχλ ηα
απνηειέζκαηα ηεο πξφζθαηεο έξεπλαο πνπ δηεμήγαγε ε ΓΔΒΔΔ
θαη ν ΔΚΔΔ κε ηε ζπλδξνκή ηεο Kapa Research ζρεηηθά κε ηελ
ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηηο
απαηηήζεηο ηνπ λένπ θαλνληζκνχ θαη ζα θαηαηεζνχλ πξνηάζεηο απφ
ζπιινγηθνχο θνξείο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ θαη ηε
κείσζε ηνπ θφζηνπο πινπνίεζεο απφ ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο.

Ζκεξίδα «Δπηρεηξεκαηηθή Μεηεπηβίβαζε»
Δθδήισζε γηα ην Αζθαιηζηηθό ην ΔΒΔΑ
H Έλσζε γηα ηελ Πξνάζπηζε ησλ Κνηλσληθψλ
Γηθαησκάησλ
θαη ην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ
Δπηκειεηήξην Αζελψλ ζπλδηνξγαλψλνπλ ΖΜΔΡΗΓΑ ηε
Γεπηέξα 4 Ηνπλίνπ 2018 θαη ψξα 12.00 ζηελ αίζνπζα
«ΔΡΜΖ» ηνπ 6νπ νξφθνπ ηνπ Δκπνξηθνχ θαη
Βηνκεραληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ
Αζελψλ
(ΔΒΔΑ),
Αθαδεκίαο 7, Αζήλα κε ζέκα: ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ
Ν.4387/2016 -δχν ρξφληα κεηά,2016 - 2018 ΚΑΗ ΟΗ
ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΓΗΑ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ . Οη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ αλαιπηηθά γηα ην πξφγξακκα
ηεο
εθδήισζεο
ζην
ζχλδεζκν
https://acci.us6.listmanage.com/track/click?u=bb23bfc8
4dcfbff39488cdb9b&id=b507bd9080&e=c46c75f482
θαη λα απνζηείινπλ ειεθηξνληθά ην Γειηίν πκκεηνρήο
ηνπο
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduHkJ4kF
J8x7LnGS8ddJjsOZ1XI1fFNy5UaGjaBxApHEXVA/viewform.

Tν Skywalker.gr, ζην πιαίζην ησλ δξάζεσλ GRBossible, θαη ν δήκνο
Παπάγνπ – Υνιαξγνχ δηνξγαλψλνπλ εκεξίδα επηρεηξεκαηηθφηεηαο
κε ζέκα «Δπηρεηξεκαηηθή Μεηεπηβίβαζε» ηελ Σεηάξηε 30 Μαΐνπ
2018. ηε δηάξθεηα ηεο εκεξίδαο εθπξφζσπνη απφ ηνλ ζεζκηθφ θαη
ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν ζα παξνπζηάζνπλ θαη ζα ζπδεηήζνπλ ηηο
επθαηξίεο επηρεηξεκαηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη αλάπηπμεο πνπ
δεκηνπξγνχληαη, εμεηάδνληαο ηαπηφρξνλα ηηο ζπλζήθεο θαηά ηηο
νπνίεο νη Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο ζρεδηάδνπλ ηελ πξνζαξκνγή ηνπο
ζηα λέα δεδνκέλα κε φξακα ηελ πγηή αλάπηπμε θαη ηελ
αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ εκεξίδα
απεπζχλεηαη ζε επηρεηξεκαηίεο θαη ελ δπλάκεη επηρεηξεκαηίεο,
απηναπαζρνινπκέλνπο, startups, ζπκβνχινπο επηρεηξήζεσλ,
ζπκβνχινπο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο, mentors επηρεηξεκαηηθφηεηαο,
ζηειέρε επηρεηξήζεσλ θαη ελ γέλεη ζε νιφθιεξν ην επηρεηξεκαηηθφ
νηθνζχζηεκα. Ζ εκεξίδα ζα δηεμαρζεί ζηελ αίζνπζα «Μειίλα
Μεξθνχξε» ηνπ δεκαξρείνπ ηνπ δήκνπ Παπάγνπ – Υνιαξγνχ, Λ.
Πεξηθιένπο 55, απφ ηηο 16:00 έσο θαη ηηο 20:00 . Ζ είζνδνο είλαη
ειεχζεξε γηα ηνπο επηζθέπηεο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
https://bossible.gr/hmerida-epixeirhmatiki-metepivivasi/the-bossiblehmerida-epixeirimatiki-metepivivasi-plhrofories

Ζκεξίδα παξνπζίαζεο ηεο έξεπλαο «Κίλεηξα θαη εκπόδηα ζηε ζπκκεηνρή ησλ ελειίθσλ ζηε βίνπ κάζεζε ζηελ Διιάδα»
Σν Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο ηεο ΓΔΔ (ΗΝΔ ΓΔΔ) θαη ην Ηλζηηηνχην Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΓΔΒΔΔ (ΗΜΔ ΓΔΒΔΔ) ζαο
πξνζθαινχλ ζηελ εκεξίδα ηεο έξεπλαο «Κίλεηξα θαη εκπφδηα ζηε ζπκκεηνρή ησλ ελειίθσλ ζηε βίνπ κάζεζε ζηελ Διιάδα» ηελ
Σεηάξηε , 13 Iνπλίνπ 2018 θαη ψξα 10.30 πνπ ζα δηεμαρζεί ζηε Θεζζαινλίθε ζην θηήξην CEDEFOP. Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο είλαη
απαξαίηεηε
ε
ζπκπιήξσζε
ηεο
ειεθηξνληθήο
αίηεζεο
εγγξαθήο
ζηνλ
ζχλδεζκν
πνπ
αθνινπζεί:
https://form.jotform.com/imegsevee/event-registration ην αξγόηεξν σο ηηο 30/05/2018.

To
Πξόγξακκα
Γηα
Βίνπ
Μάζεζεο
θαη
Δπαγγεικαηηθήο
Eθπαίδεπζεο
ηνπ
Σκήκαηνο
Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο
Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα θαηαξγεί ρσξνρξνληθά φξηα θαη
παξέρεη ίζεο επθαηξίεο εθπαίδεπζεο ζε φινπο,
αλεμαξηήησο πεξηνρήο θαηνηθίαο θαη θαζεκεξηλψλ
ππνρξεψζεσλ, αθνχ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο λα ην παξαθνινπζνχλ απφ νπνπδήπνηε
θαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή έρνπλ ειεχζεξν ρξφλν, αξθεί λα
έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Παξέρεη πξφζβαζε ζε
πινχζην, δηαδξαζηηθφ, πνιπκεζηθφ πιηθφ, ελψ ην
πεξηβάιινλ εξγαζίαο ζηελ πιαηθφξκα αζχγρξνλεο
εθπαίδεπζεο είλαη πνιχ θηιηθφ θαη εχρξεζην, ψζηε λα
δηεπθνιχλεη ηε κειέηε. Λεηηνπξγεί απφ ην 2008
πξνζθέξνληαο εμεηδηθεπκέλα ζεκηλάξηα κε ηξεηο
πεξηφδνπο έλαξμεο εηεζίσο-Οθηψβξην, Μάξηην θαη Μάην
έρεη εθπαηδεχζεη 6.500 ζπκκεηέρνληεο θαη έρεη επηιεγεί
απφ 200 εηαηξίεο θαη θνξείο γηα ηελ εθπαίδεπζε
εξγαδνκέλσλ ηνπο.
Οη δηδάζθνληεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη:
-κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη
Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο ή
άιισλ ζπλεξγαδφκελσλ Σκεκάησλ/Ηδξπκάησλ.
Οη δηδάζθνληεο δηαζθαιίδνπλ κε ηελ πινχζηα δηδαθηηθή,
εξεπλεηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή ηνπο εκπεηξία ηελ πνηφηεηα
ηεο πξνζθεξφκελεο εθπαίδεπζεο πνπ αληαπνθξίλεηαη
ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη ελεκεξψλνπλ ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο γηα φιεο ηηο λεφηεξεο εμειίμεηο θαη
θαηλνηφκεο κεζφδνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζην ρψξν. Έρεη
πηζηνπνηεζεί γηα ην χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο πνπ
εθαξκφδεη. Παξέρεη επειημία σο πξνο ην ρξφλν
νινθιήξσζεο ηνπ ζεκηλαξίνπ, δεδνκέλνπ φηη ε
πξφζβαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ πιαηθφξκα
ηειεθπαίδεπζεο θαη ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δελ
δηαθφπηεηαη πνηέ. Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο
ζπνπδαζηή ζε επφκελε πεξίνδν ηνπ ίδηνπ καζήκαηνο θαη
ζπκκεηνρή ζε επφκελε εμέηαζε ρσξίο νηθνλνκηθή
επηβάξπλζε. Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ρνξεγείηαη
Πηζηνπνηεηηθφ Παξαθνινχζεζεο απφ ην Παλεπηζηήκην
Πεηξαηψο. Πξνζθέξεη πάλσ απφ 100 ζεκηλάξηα
θαιχπηνληαο κεγάιν εχξνο επίθαηξσλ θαη ζχγρξνλσλ
εθπαηδεπηηθψλ αληηθεηκέλσλ φπσο:-Υξεκαηννηθνλνκηθφ
χζηεκα θαη Δπελδπηηθέο Απνθάζεηο, -Γηαρείξηζε
Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο – Logistics Management, Αλάπηπμε θαη Υξεκαηνδφηεζε ΜΜΔ, -πζηήκαηα
Γηαρείξηζεο – πλεξγαζία κε ηελ TUV ACADEMY, Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή θαη Διεγθηηθή, -Γηνίθεζε &
Υξεκαηνδφηεζε Μεγάισλ Έξγσλ (Project Management),
-Υξεκαηννηθνλνκηθή θαη Οηθνλνκηθά ησλ Τπεξεζηψλ
Τγείαο – πλεξγαζία κε ηελ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο
Τγείαο,
-Πεξηβαιινληηθή
Υξεκαηννηθνλνκηθή
θαη
Δπελδχζεηο ζην Σνκέα ηεο Πξάζηλεο Δλέξγεηαο θαη
Δμνηθνλφκεζεο ηεο Δλέξγεηαο, -εκηλάξηα Ξέλσλ
Γισζζψλ θαη Πιεξνθνξηθήο, -Γηεζλήο Ναπηηιία θαη
Υξεκαηννηθνλνκηθή,
-Γηαρείξηζε
Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ/Βειηίσζε
Γεμηνηήησλ,
-Γηαρείξηζε
Πειαηψλ/Πσιήζεσλ,
-Γηνίθεζε
Δπηρεηξήζεσλ/Οξγαληζκψλ, -Οινθιεξσκέλε Δθπαίδεπζε
SAP, -Πξνεηνηκαζία Τπνςεθίσλ Φνηηεηψλ Οηθνλνκηθήο
Καηεχζπλζεο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα
επηκέξνπο ζεκηλάξηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα βξείηε ζην
ζχλδεζκν
http://elearning.xrh.unipi.gr/ekpaideusi-exapostaseos/

2ε Γηεζλήο Δθδήισζε Υεηξνπνίεησλ Δηδώλ ηέρλεο/
Πξντόλησλ Υεηξνηερλίαο & ρεδηαζκνύ " EthnoFest 2018"
(Σηθιίδα, 28-30 επηεκβξίνπ 2018)
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζηελ Σπθιίδα Γεσξγίαο καο ελεκέξσζε,
φηη κεηαμχ 28-30 επηεκβξίνπ 2018 ζα ιάβεη ρψξα ζην Δθζεζηαθφ
Κέληξν ηεο Σηθιίδαο, ε 2ε δηεζλήο Δθδήισζε Υεηξνπνίεησλ έξγσλ
ηέρλεο/ πξντφλησλ ρεηξνηερλίαο & ζρεδηαζκνχ " EthnoFest 2018".
Ζ "EthnoFest" απνηειεί δηεζλή ζπλάληεζε βηνηερλψλ, ζρεδηαζηψλ,
εκπφξσλ, θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο, θαζψο θαη εηδηθψλ ηνπ θιάδνπ
ρεηξνηερλεκάησλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Ννηίνπ Καπθάζνπ. Ζ
εθδήισζε παξέρεη ηελ επθαηξία ζε εγρψξηνπο θαη δηεζλείο
θαηαζθεπαζηέο λα παξνπζηάζνπλ ηα πξντφληα ρεηξνηερλίαο ηνπο ζε
εηδήκνλεο ηνπ θιάδνπ, φζν θαη ζην επξχ θνηλφ, λα πξνσζήζνπλ ηηο
πσιήζεηο ηνπο θαη γεληθφηεξα λα
δεκηνπξγήζνπλ λέεο
επηρεηξεκαηηθέο, εκπνξηθέο θαη πνιηηηζηηθέο επαθέο. Ζ "EthnoFest"
δηνξγαλψλεηαη απφ ην Κέληξν Σερλψλ & Πνιηηηζκνχ ηεο Γεσξγίαο
(Georgian Arts and Culture Center) κε ηελ ππνζηήξημε -κεηαμχ
άιισλ- ηνπ Γήκνπ Σηθιίδαο, ηνπ Γεσξγηαλνχ Τπνπξγείνπ
Πνιηηηζκνχ &
Αζιεηηζκνχ, ηνπ Γεσξγηαλνχ Οξγαληζκνχ
Σνπξηζκνχ, ηελ Τπεξεζία Γηαηήξεζεο ηεο Πνιηηηζηηθήο
Κιεξνλνκηάο ηεο Γεσξγίαο, θαζψο θαη άιινπο εγρψξηνπο θαη
δηεζλείο εηαίξνπο θαη δσξεηέο.
Γηεζλείο ζπκκεηέρνληεο,
επηζθέπηεο, αγνξαζηέο, επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ, θαζψο θαη ην
επξχ θνηλφ πξφθεηηαη λα ιάβνπλ κέξνο/ επηζθεθηνχλ ηελ θεηηλή
"EthnoFest". Σν πξφγξακκα ηεο εθδήισζεο ζα πεξηιακβάλεη: Γηεζλή έθζεζε ρεηξνηερλεκάησλ θαη ζρεδηαζκνχ. -Γεκφζηεο
δηαιέμεηο/πανπζηάζεηο. -Δξγαζηήξηα απφ εηδήκνλεο ηνπ είδνπο. –
Γηαγσληζκνχο.
-πλεδξίεο
επηρεηξεκαηηθψλ
ζπλαληήζεσλ.
Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθδήισζε, ηνπο φξνπο & ην
έληππν ζπκκεηνρήο είλαη δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα
http://www.tbilisiethnofest.ge/Indexeng.html. Οη ελδηαθεξφκελεο
επηρεηξήζεηο/βηνηέρλεο
δχλαληαη
λα
ππνβάιινπλ
έληππν
ζπκκεηνρήο έσο ηηο 30/6/2018.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ δηνξγαλσηή
σο αθνινχζσο:Georgian Arts and Culture Center, Ms Khatuna
Tskhadadze- Project Coordinator ETHNOFEST – 2018, Address:
Niko Nikoladze str. N7, 0108, Tbilisi, Tel.: +99532 2931335;
www.gaccgeorgia.org , Cell: +995 599 055342, E-mail:
khatuna@gaccgeorgia.org
& info@gaccgeorgia.org . ε
πεξίπησζε ζπκκεηνρψλ, ζα παξαθαινχζακε λα ελεκεξψζεηε ηνπ
Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο ζηελ Σπθιίδα κε ζηφρν ηελ
επξχηεξε δπλαηή πξνβνιή ηεο ειιεληθήο ζπκκεηνρήο θαη ηελ
έγθαηξε νξγάλσζε επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαληήζεσλ ζην πιαίζην ηεο
εθδήισζεο, ηει. +995322942858, fax. +995322941886 .

Αλαθνίλσζε ίδξπζεο θαη έλαξμεο εξγαζηώλ ΔιιελνΑηζηνπηθνύ
Δπηκειεηεξίνπ
Γλσζηνπνηήζεθε ζην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο ε
ίδξπζε θαη ε έλαξμε εξγαζηψλ ηνπ ΔιιελνΑηζηνπηθνχ Δπηκειεηεξίνπ
Α
(Π.Γ.52/ΦΔΚ 84 /17.06.2017). Σν ΔιιελνΑηζηνπηθνχ Δπηκειεηήξην
ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε θηινδνμεί λα ελζαξξχλεη
πεξαηηέξσ ζπλεξγαζίεο ηεο Διιεληθήο θαη Αηζηνπηθήο θνηλφηεηαο,
ζηνρεχνληαο ζηελ αμηνπνίεζε θαη γεθχξσζε ησλ ηδηαίηεξσλ
ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δπλαηνηήησλ ησλ δχν νηθνλνκηψλ, θαη πην
ζπγθεθξηκέλα, ηεο αλαπηπμηαθήο δπλακηθήο ηεο Αηζηνπηθήο
νηθνλνκίαο
θαη
ηελ ηάζε ησλ Διιήλσλ επηρεηξεκαηηψλ λα
θαηαζηνχλ φιν θαη πην εμσζηξεθείο. Σν ΔιιελνΑηζηνπηθφ
Δπηρεηξεκαηηθφ Δπηκειεηήξην, είλαη δηκεξέο ζεζκηθφ φξγαλν, ακηγψο
Διιεληθνχ Γηθαίνπ, απζηεξά κε θεξδνζθνπηθνχ θαη κε πνιηηηθνχ
πξνζαλαηνιηζκνχ. Πιεξνθνξίεο: Γξαθείν Πξνέδξνπ Εαινθψζηα 4
– Αζήλα, ηει. +302103606662, θηλ. +306932439213, email:
paul@papassinos.eu

"EUSDR and EUSAIR youth for cross-border partnership and cohesion”- Μαπξνβνύλην
Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δηνξγαλψλεη θφξνπκ εγεζίαο γηα ηε λενιαία κε ηίηιν "EUSDR and EUSAIR youth for cross-border partnership
and cohesion” (EUSDR θαη EUSAIR λενιαία γηα δηαζπλνξηαθή εηαηξηθή ζρέζε θαη ζπλνρή) ζηηο 30 θαη 31 Μαΐνπ 2018 ζην Σίβαη, ζην
Μαπξνβνχλην. Γηα λα ππνβάιεηε αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην Φφξνπκ, ζπκπιεξψζηε ηε θφξκα αίηεζεο θαη ζηείιηε ηελ ζηελ αθφινπζε
δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ έσο ηελ 1ε Μαΐνπ 2018: kristina.milosavljevic@cesci-net.eu. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:
ηει: +49 2562 702-19, website: http://www.interregyouth.com , www.aebr.eu , e-mail: c.pandary@aebr.eu

Business Forum France –Balkans 2018
Απφ ηηο 30 Μαΐνπ έσο 1 Ηνπλίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην
ζπλέδξην Business Forum France –Balkans 2018 ζην
Βειηγξάδη, ην νπνίν δηνξγαλψλεηαη απφ ην ζχλδεζκν ηεο
γαιιηθήο θπβέξλεζεο «Business France», ην Γαιιν-εξβηθφ
εκπνξηθφ επηκειεηήξην θαη ηνλ ζχλδεζκν γάιισλ Δκπνξηθψλ
πκβνχισλ, θαη κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Γαιιηθήο Πξεζβείαο
ζην Βειηγξάδη. Σν θφξνπκ είλαη νξγαλσκέλν γηα λα
παξνπζηάζεη ηηο επελδπηηθέο πξννπηηθέο ζηα Βαιθάληα γη ηηο
επηρεηξήζεηο θαη ηνπο επηρεηξεκαηίεο απφ ηε Γαιιία θαη απφ
ρψξεο ηεο πεξηνρήο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα βξνπλ εηαίξνπο,
θαζψο θαη γηα ηελ ηφλσζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ
ησλ ζπκκεηερνπζψλ ρσξψλ. Μεξηθέο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο
γαιιηθέο εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε εξβία είλαη νη :
Lafarge, Schneider Electric, Renault, L’Oreal, Michelin-Tigar,
Credit Agricole Bank θαη Societe Generale Bank. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο : ηει : + 33 1 40 73 36 36 , e-mail:
marc.martinant@businessfrance.fr,
site:
http://francebalkansforum18.talkb2b.net/

Δπηρεηξεκαηηθέο Απνζηνιέο Gateway to Korea γηα ην 2018
χκθσλα
κε
ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ
ησλ
επξσπατθψλ
επηρεηξεκαηηθψλ απνζηνιψλ ζηελ Κνξέα εληφο ηνπ 2018, ζην
πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Gateway to Korea, είλαη αθφκε
δπλαηή ε δήισζε ζπκκεηνρήο ζηελ αθφινπζε απνζηνιή:
Οξγαληθά ηξφθηκα θαη πνηά (Organic Food and Beverage), 26 30 Ννεκβξίνπ. Καιχπηεη ζρεδφλ φιν ην θάζκα ηνπ ηνκέα, φπσο
αλαιχεηαη
ζην
ζχλδεζκν
www.eu-gateway.eu/node/27.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη δήισζε ζπκκεηνρήο έσο 8
Ηνπλίνπ ζηελ ηζηνζειίδα https://www.eu-gateway.eu/businessmissions/missions-calendar/organic-food-beverage-korea
εκεηψλνπκε φηη, εθηφο απφ ην ζχλνιν ηεο νξγαλσηηθήο επζχλεο,
ε Δ.Δ. ζπγρξεκαηνδνηεί ηε ζπκκεηνρή ζηηο αλσηέξσ δξάζεηο κε
ην 100% ηνπ θφζηνπο δηακνλήο, κέρξη ην πνζφ ησλ 1.000 επξψ,
θαζψο θαη ην 80% ηνπ θφζηνπο δηεξκελείαο θαη παξαγσγήο
πξνσζεηηθνχ πιηθνχ ζηελ θνξεαηηθή γιψζζα, μαλά κέρξη ην πνζφ
ησλ 1.000 επξψ. Οη ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο θαιχπηνπλ εμ ηδίσλ
ην θφζηνο ηνπ αεξνπνξηθνχ εηζηηεξίνπ.

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΓΔΡΜΑΝΗΑ - ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ
Γεληθνχ Πξνμελείνπ ηεο Διιάδαο ζην Νηχζζειληνξθ ,
απέζηεηιε ελεκέξσζε κε ζέκα «Απνινγηζκφο Γηεζλνχο
Έθζεζεο λπθηθψλ θαη γάκνπ Interbride (08/05/2018)».
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο
ζην
Νηχζζειληνξθ
(www.agora.mfa.gr/de128),email:
ecocomdusseldorf@mfa.gr.
ΡΟΤΜΑΝΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζην Βνπθνπξέζηη απέζηεηιε:
-Δλεκεξσηηθφ έγγξαθν κε ζέκα «Βξάβεπζε ειιεληθήο
εηαηξίαο ελδπκάησλ BSB ζην πιαίζην εθδήισζεο Fashion
TV Spring Festival (Βνπθνπξέζηη, 27-28/04/2018)».
-Δηήζηα Έθζεζε γηα ηε ξνπκάληθε νηθνλνκία θαη ηηο δηκεξείο
νηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο ζρέζεηο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζην Βνπθνπξέζηη ( www.agora.mfa.gr ) , email:
ecocom-bucharest@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr.
ΔΡΒΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηo Βειηγξάδη, απέζηεηιε
ελεκεξσηηθά δειηία Μαξηίνπ- Απξηιίνπ 2018 γηα ηηο
πξφζθαηεο νηθνλνκηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο εμειίμεηο ζηε
εξβία.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζην Βειηγξάδη ηει. +381113231577,+3811132223-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα
ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr
ΑΟΤΓΗΚΖ ΑΡΑΒΗΑ - ΣΕΔΝΣΑ

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
ALEXPO 2018
Πόιε: Αιεμαλδξνχπνιε, Διιάδα
Ζκεξνκελία: 15-19 Ηνπλίνπ 2018
Δθζέκαηα: Σξφθηκα & Πνηά
Πιεξνθνξίεο: www.alexpo.gr , ηει: 2551035848
FASHION EXPO
Πόιε: Δθζεζηαθφ Κέληξν MEC, Αζήλα, Διιάδα
Ζκεξνκελία: 23-25 Ηνπλίνπ 2018
Δθζέκαηα: Μφδα. Πιεξνθνξίεο: www.fashionexpo.gr , ηει: 210
8623220, e-mail: info@fashionexpo.gr
ε

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
Ζ

83 ΓΔΘ
Πόιε: Θεζζαινλίθε, Διιάδα
Ζκεξνκελία: 8-16 επηεκβξίνπ
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

Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ
Γεληθνχ Πξνμελείνπ ηεο Διιάδαο ζηε Σδέληα, απέζηεηιε:
-ελεκεξσηηθφ δειηίν κε ζέκα «ανπδάξαβαο Τπνπξγφο
Μεηαθνξψλ- Ο ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ βαζηθφο ππιψλαο
ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο
νηθνλνκίαο».
-ελεκεξσηηθφ δειηίν κε ζέκα
«Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ
Σακείν- Δμειίμεηο ηεο ανπδαξαβηθήο Οηθνλνκίαο».
- ελεκεξσηηθφ δειηίν κε ζέκα «Δπξσπατθή Αληηπξνζσπεία
Σκήκα εκπνξίνπ θαη Αλάπηπμεο – Κνηλνηηθή ζπλάληεζε
γεσξγηθψλ αθνινχζσλ – Δμειίμεηο γηα ηελ απαγφξεπζε
ειεθηξνπιεμίαο ζε εηζαγφκελα ζηε ανπδηθή Αξαβία λσπά
πνπιεξηθά».Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 00966 12
66 90 824, email: ecocom-jeddah@mfa.gr, site:
www.agora.mfa.gr.

Αλάξηεζε πεξηνδηθνύ Γ.Ν.Δ. κελόο Μαξηίνπ
H Γηεζλήο Ναπηηθή Έλσζε Διιάδνο καο ελεκεξψλεη φηη ην
πεξηνδηθφ ηεο Έλσζεο «Διιεληθά ιηκάληα» θπθινθνξεί αλά
κήλα ζε ειεθηξνληθή κνξθή, κε ζηφρν ηεο πιεξέζηεξε θαη
ηδηαίηεξα επίθαηξε ελεκέξσζε φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ
ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο Ναπηηιίαο. Σν ηεχρνο ηνπ Απξηιίνπ
2018 ήδε αλαξηήζεθε ζε ειεθηξνληθή κνξθή PDF ζηελ
ηεξνχκελε ηζηνζειίδα ηεο Έλσζεο www.dne.com.gr , θαη ε
ειεθηξνληθή απηή ελεκέξσζε ζα επαλαιακβάλεηαη αλά κήλα
κε λέα επίθαηξε χιε.

Γηεζλείο Δθζέζεηο
BAZAAR OF CONSUMABLES
Πόιε: Μπνχληβα, Μαπξνβνχλην
Ζκεξνκελία: 25- 29 Μαΐνπ 2018
Δθζέκαηα: αλαιψζηκα είδε
Πιεξνθνξίεο: site: https://www.tourismmontenegro.com/entry/Adriatic-Fair-954.php , ηει: +382 86
410 410 +382 86 410 403 +382 86 410 413
WORLD OF CHILDHOOD EXPO
Πόιε: Δξεβάλ, Αξκελία
Ζκεξνκελία: 26-28 Μαΐνπ 2018
Δθζέκαηα: Ρνχρα, ππνδήκαηα, ιηλά, αμεζνπάξ γηα παηδηά θαη
εθήβνπο, Αζιεηηθνί πξνζνκνησηέο, πνδήιαηα, ακαμίδηα,
αμεζνπάξ, Σξνθή γηα παηδηά, Σερληθέο αλάπηπμεο θαη
εθπαίδεπζεο,παηρλίδηα
Πιεξνθνξίεο: e-mail: expo@expo.am, site:
https://expo.am/en/mir-detstva/, ηει.: +37410235775
MIR STEKLA 2018
Πόιε: Μφζρα, Ρσζία
Ζκεξνκελία: 28-31 Μαΐνπ 2018
Δθζέκαηα: ηερλνινγία θαηαζθεπήο θαη επεμεξγαζίαο
πξντφλησλ γπαιηνχ
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.mirstekla-expo.ru/en/, ηει.: +7
(499) 795-37-99, 8 (800) 707-37-99 , E-mail:
info@expocentr.ru
PLMA’S WORLD OF PRIVATE LABEL
Πόιε: Άκζηεξληακ, Οιιαλδία
Ζκεξνκελία: 29-30 Μαΐνπ 2018
Δθζέκαηα: Σξφθηκα-πνηά
Πιεξνθνξίεο: site: https://www.plmainternational.com/ ηει.:
+31 20 549 1212 , E-mail: info@rai.nl
VINEXPO HONG KONG
Πόιε: Υνλγθ Κνλγθ, Κίλα
Ζκεξνκελία: 29-31 Μαΐνπ 2018
Δθζέκαηα: Σξφθηκα-πνηά
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.vinexpohongkong.com/ ηει: +
852 2582 8888, E-mail: info@hkcec.com
21TH LE SHOW INTERNATIONAL LEATHER & FUR
FASHION TRADE FAIR
Πόιε: Μφζρα, Ρσζία
Ζκεξνκελία: 29-31 Μαΐνπ 2018
Δθζέκαηα: Γεξκάηηλα Δίδε (Σζάληεο, Παπνχηζηα, Εψλεο θιπ),
Γέξκαηα, Βπξζνδεςία, Υεκηθά, Αμεζνπάξ κφδαο
Πιεξνθνξίεο: Site: http://www.leshow.ru/english/ , ηει. +90
212 284 2300, e-mail: deniz@turkel.com.tr
MARITIME INDUSTRY
Πόιε: Υφξηλρεκ, Οιιαλδία
Ζκεξνκελία: 29-31 Μαΐνπ 2018
Δθζέκαηα: εζσηεξηθή λαπζηπινΐα
Πιεξνθνξίεο: site:
https://booking.evenementenhal.nl/en/maritime-industry2018/gorinchem ηει: 00310402463626, 00310183680680 Email: info@map-expo.com, gorinchem@evenementenhal.nl
UZBEKISTAN AGROTECH EXPO
Πόιε: Σαζθέλδε, Οπδκπεθηζηάλ
Ζκεξνκελία: 29 Μαΐνπ- 01 Ηνπλίνπ 2018*
Δθζέκαηα: γεσξγία & ηξφθηκα
Πιεξνθνξίεο: site: http://agroexpouzbekistan.com/en/ ηει:
+49 6221 1357 19 E-mail: e.ibragimov@ifw-expo.com
*Οη εκεξνκελίεο ελδέρεηαη λα αιιάμνπλ

Γηεζλείο Δθζέζεηο (ζπλέρεηα)
UZBEKISTAN AGROMASH EXPO
Πόιε: Σαζθέλδε, Οπδκπεθηζηάλ
Ζκεξνκελία: 30 Μαΐνπ- 02 Ηνπλίνπ 2018*
Δθζέκαηα: γεσξγία & ηξφθηκα
Πιεξνθνξίεο: site: http://agroexpouzbekistan.com/en/
+49 6221 1357 19 E-mail: e.ibragimov@ifw-expo.com
*Οη εκεξνκελίεο ελδέρεηαη λα αιιάμνπλ

ηει:

CHINA HOMELIFE 2018
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 31 Μαΐνπ -02 Ηνπλίνπ 2018
Δθζέκαηα: Γπλαηθεία Ρνχρα, Έπηπια, Ζιεθηξηθά Δίδε,
Φσηηζηηθά, Γψξα, Μνθέηεο, Σαπεηζαξίεο, Καηαζθεπαζηηθά
πιηθά, πξντφληα.
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.chinahomelifeturkey.com/ , Email: info@chinahomelifeturkey.com , ηει: +90 212 2109485,
Fax: +90 212 2223496
TIBCO
Πόιε: Βνπθνπξέζηη, Ρνπκαλία
Ζκεξνκελία: 31 Μαΐνπ -03 Ηνπλίνπ 2018
Δθζέκαηα: Καηαλαισηηθά Αγαζά
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.tibco.ro/contact/ , E-mail:
romexpo@romexpo.ro , ηει: +40 21 207.70.00, Fax: +40 21
207.70.70
EXPO FUNERARE
Πόιε: Βνπθνπξέζηη, Ρνπκαλία
Ζκεξνκελία: 31 Μαΐνπ -03 Ηνπλίνπ 2018
Δθζέκαηα: Πξντφληα θαη Τπεξεζίεο γηα Κεδείεο
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.expofunerare.ro/ , E-mail:
romexpo@romexpo.ro , ηει: +40 21 207.70.00, Fax: +40 21
207.70.70
5pEXPO 2018
Πόιε: Μφζρα, Ρσζία
Ζκεξνκελία: 6-7 Ηνπλ 2018
Δθζέκαηα: Τπεξεζίεο επελδχζεσλ, ηξαπεδηθήο
ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.5p-expo.com/en/ , ηει: +7
(499) 795-37-99, 8 (800) 707-37-99,
E-mail: info@expocentr.ru
CEBIT 2018
Πόιε: Αλλφβεξν, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 11-15 Ηνπλ 2018
Δθζέκαηα: Παγθφζκηα Έθζεζε & πλέδξην Πιεξνθνξηθήο θαη
Σειεπηθνηλσληψλ
Πιεξνθνξίεο: site: https://www.cebit.de/en/ , ηει: +49 511 89
– 33115, email: exhibitor.contact@messe.de
GREEN TECH
Πόιε: Άκζηεξληακ, Οιιαλδία
Ζκεξνκελία: 12-14 Ηνπλ 2018
Δθζέκαηα: Κεπεπηηθφο/θπηνθνκηθφο ηνκέαο
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.greentech.nl/contact/
ΗΣΔ
Πόιε: Υνλγθ Κνλγθ, Κίλα
Ζκεξνκελία: 14-17 Ηνπλ 2018
Δθζέκαηα: ηνπξηζκφο
Πιεξνθνξίεο:
site:
http://www.chinaexhibition.com/trade_events/8910ITE_and_MICE_2018__The_32nd_International_Travel_Expo_and_The_13th_MICE_
Travel_Expo.html
KOTFA WORLD TRAVEL FAIR
Πόιε: ενχι, Κνξέα
Ζκεξνκελία: 14- 17 Ηνπλ 2018
Δθζέκαηα: ηνπξηζκφο
Πιεξνθνξίεο: site: http://en.kotfa.net/?c=2/13

Γηεζλείο Γηαγσληζκνί
ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ
Σo Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε φθηα
(ηει.:
(+3592)
9447959-9447790,
ηζηνζειίδα
www.agora.mfa.gr/bg60 , email: ecocom-sofia@mfa.gr)
απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν κε πξνθεξχμεηο θξαηηθψλ
δηαγσληζκψλ Ματνπ 2018 πνπ αθνξνχλ:
«MBAL „Sv. Mina — Plovdiv" EOOD» (Γεληθφ Ννζνθνκείν
«Sv. Mina — Plovdiv" EOOD) 115531627
«Πξνκήζεηα θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ»
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 260 000.00
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ 04/06/2018 - 16:00
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ
Πιεξνθνξίεο: Σειέθσλν +359 32654822 Φαμ: +359
32654822 Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν:
mbal st
mina@abv .bg
Γηεχζπλζε ηνπ πξνθίι αγνξαζηή: https://www.mbal 1 .
eu/public-procurement
«Trakiyski universitet»(Παλεπηζηεκηαθφ Θξάθεο) 123024538
«Πξνκήζεηα ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ»
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 212 916.67
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ 31/05/2018 - 16:30
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ. Πιεξνθνξίεο: Σειέθσλν +359 42699270
Φαμ: +359 42672009 Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν:
malamova@uni-sz . bg
Γηεχζπλζε ηνπ πξνθίι αγνξαζηή:
http : //op.uni-sz.bg/? q=page&idd=index
«Universitetska mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie Plovdiv" AD»
(Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν - Plovdiv AD)
115532049
«Πξνκήζεηα κε ρεκηθψλ ηαηξηθψλ αλαισζίκσλ πιηθψλ κηαο
ρξήζεσο θαη αηκαηνινγηθψλ αλαισζίκσλ πιηθψλ»
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 319 680.00
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ 30/05/2018 - 16:00
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ. Πιεξνθνξίεο: Σειέθσλν +359 899309859
Φαμ: +359 32959221 Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν:
mbalplovdiv @ abv . bg
Γηεχζπλζε ηνπ πξνθίι αγνξαζηή: http : //www .
mbal.net/main . php? module=content&cnt id=5
Obshtina Kuklen (Γήκνο Kuklen) 1156361816
«Πξνκήζεηα νρεκάησλ ζπκπίεζεο απνξξηκκάησλ
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 200 000.00
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ 05/06/2018- 17:00
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ. Πιεξνθνξίεο: Σειέθσλν +359 31152120
θαμ: +359 31152120065 Hιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν:
kmet@kuklen.org
Γηεχζπλζε ηνπ πξνθίι αγνξαζηή: http://buyersprofile.kuklen.org/?q=page&idd=index&porachkaid=2018041
8 Bvki554273
«Darzhavna agentsiya za bezhantsite pri Ministerskiya
savet» (Κξαηηθή Τπεξεζία Πξνζθχγσλ ππφ ην Τπνπξγηθφ
πκβνχιην) 831601932
«Πξνκήζεηα θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ»
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 391 160.00
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ 06/06/2018 - 17:00
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ. Πιεξνθνξίεο: Σειέθσλν +359 28080958
Φαμ: +359 29559476 Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: sar@saref.
government . bg
Γηεχζπλζε ηνπ πξνθίι αγνξαζηή: http . //www .
profilnakupuvacha.com/

Γηεζλείο Γηαγσληζκνί (πλέρεηα)
Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie (MBAL) —
Pazardzhik AD» (Γεληθφ Ννζνθνκείν Pazardzhik) 130072241
«Πξνκήζεηα ηαηξηθψλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ»
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 439 200.00
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ 28/05/2018 - 16:00
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ. Πιεξνθνξίεο: Σειέθσλν +359 34408603 Φαμ:
+359 34408766 Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν:mbal pz op@abv.bg
Γηεχζπλζε ηνπ πξνθίι αγνξαζηή: http://www.mbalpz.com/профил-на-купувача
«UMBAL „Sveta Anna" — Sofiya" AD» (Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ
Ννζνθνκείν Sveta Anna" — Sofia AD) 130367715
«Πξνκήζεηα επίπισλ (πεξηιακβάλνληαη έπηπια γξαθείνπ),
νηθηαθψλ ζπζθεπψλ (εθηφο απφ ζπζθεπέο θσηηζκνχ) θαη
πξντφλησλ θαζαξηζκνχ»
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 338 000.00
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ 28/05/2018 - 16:15
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ
Πιεξνθνξίεο: Σειέθσλν +359 29759011 Φαμ: +359 29759011
Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: otdel.opd@abv . bg
Γηεχζπλζε ηνπ πξνθίι αγνξαζηή: http : //www . sveta- anna .
eu/OP . html
«Prezident na Republika Balgariya » (Πξφεδξνο ηεο
Γεκνθξαηίαο ηεο Βνπιγαξίαο) 000698391
«Πξνκήζεηα ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ»
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 1 650 000.00
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ 28/05/2018 - 17:30
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ
Πιεξνθνξίεο: Σειέθσλν +359 29239146 Φαμ: +359 29804484
Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: t.inchovska@president.bg
Γηεχζπλζε ηνπ πξνθίι αγνξαζηή: www.president.bg/cat
165/Profil-na-kupuvacha-sled -20141001/
«Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „D-r Kiro Popov —
Karlovo" EOOD» (Γεληθφ Ννζνθνκείν «D-r Kiro Popov» —
Karlovo" EOOD) 115518099
«Πξνκήζεηα θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ»
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 1 100 000.00
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ 25/05/2018 - 16:30
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ. Πιεξνθνξίεο: Σειέθσλν +359 884029752
Φαμ: +359 52648241
Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: svetaannavarna zop@abv . bg
Γηεχζπλζε ηνπ πξνθίι αγνξαζηή: http : //zop . svetaanna-varna .
com/Procurement . aspx? id=5131&type=5
«MBAL «Sveta Anna — Varna» AD» (Γεληθφ Ννζνθνκείν
«Sveta Anna» —Varna" AD) 0000900
«Πξνκήζεηα ηαηξηθψλ αλαισζίκσλ πιηθψλ»
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 1 100 000.00
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ 25/05/2018 - 16:30
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ. Πιεξνθνξίεο: Σειέθσλν +359 884029752
Φαμ:
+359
52648241
Ζιεθηξνληθφ
Σαρπδξνκείν:
svetaannavarna zop@abv . bg
Γηεχζπλζε ηνπ πξνθίι αγνξαζηή: http : //zop . svetaanna-varna .
com/Procurement . aspx? id=5131&type=5
«UMBAL «Sveta Ekaterina» EAD» (Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ
Ννζνθνκείν «Sveta Ekaterina» EAD) 831605845
«Πξνκήζεηα απνιπκαληηθψλ»
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 276 833.31
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ 25/05/2018 - 16:30
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ
Πιεξνθνξίεο: Σειέθσλν +359 29159-452 Φαμ: +359 29159-443
Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: vsimidchieva@uhsek.com
Γηεχζπλζε ηνπ πξνθίι αγνξαζηή: http . // svetaekaterina.eu

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα
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23/05/18
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΟΤ ΔΗΓΟ: «ΟΡΤΚΣΟ
ΑΛΑΣΗ» ΣΖΛ. 23213 51298
24/05/18 ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ
ΤΝΣΖΡΖΖ ΦΤΚΣΗΚΧΝ ΣΖΛ. 23213 51298
24/05/18 ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΣΖΛ.
210 3483161
24/05/18 Α.Γ. 20/18 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΟΥΟΦΟΡΧΝ
ΣΖΛ.210
3483161
25/05/18
Α.Γ. 04/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΚΤΛΗΚΔΗΟΤ ΣΖΛ.23310 32412
29/05/18 Α.Γ. 30/18 ΑΝΟΗΚΣΟ, ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΗΣΗΖ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΤΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ
ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ ΣΖΛ.210 3483161
30/05/18 Α.Γ. 01/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ
ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖΛ.2113 320587
30/05/18
ΠΡΟΥΔΗΡΟ, ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΑΝΑΛΤΔΧΝ ΓΗΑ ΔΞΗ ΜΖΝΔ
ΣΖΛ.26953 60606
30/05/18
ΠΡΟΥΔΗΡΟ, ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΧΝ ΣΔΣ ΣΖΛ. 26953
60606
31/05/18 ΠΡΟΥΔΗΡΟ, ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΔΠΗΚΔΤΖ
ΚΑΗ
ΤΝΣΖΡΖΖ
ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ, ΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΤΝΑΦΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΖΛ.26953
60606
31/05/18 ΠΡΟΥΔΗΡΟ, ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΒΑΜΒΑΚΗΟΤ ΤΓΡΟΦΗΛΟΤ ΚΑΗ ΥΑΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΓΗΑ ΔΝΑ
ΔΣΟ ΣΖΛ.26953 60606
31/05/18 ΠΡΟΥΔΗΡΟ, ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΚΣΗΝΟΓΡΑΦΗΚΧΝ ΦΗΛΜ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ ΣΖΛ.26953 60606
01/06/18 ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΗΝΖΖ
ΣΖΛ.2313 320533
19/06/18 Α.Γ. 9Δ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ
ΣΧΝ ΠΔΕΟΓΡΟΜΧΝ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΑΝΓΡΗΑ
ΣΖΛ.2313 318342
21/06/18 Α.Γ. 12/2017 ΓΗΔΘΝΖ, ΓΖΜΟΗΟ, ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΝΔΟΤ ΗΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
ΣΖΛ.23853 50266
22/06/18 Α.Γ. 6/2018 ΓΖΜΟΗΟ, ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΖΛ. 25213 50222
02/07/18 Α.Γ. 12/18 ΓΗΔΘΝΖ, ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΣΖΛ.213 2163049

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΡΡΧΝ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΡΡΧΝ
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ ΘΖΔΑ
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ «ΘΖΔΑ»
Η ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ «ΜΤΡΝΖ»
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ «ΘΖΔΑ»
3Ζ ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
«ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ»

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
«ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ»
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
«ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ»
3Ζ ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΔΗΑ
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΦΛΧΡΗΝΑ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΓΡΑΜΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΚΛΖΠΗΔΗΟ
ΒΟΤΛΑ»

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.

