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ΒΔΘ: θνηεηλά ζεκεία γηα ηα καθεδνληθά
brands από ηε ζπκθσλία Διιάδαο – θνπίσλ
«Ζ παξαρψξεζε ηνπ νλφκαηνο ηεο Μαθεδνλίαο ζηα
θφπηα θάζε άιιν παξά εληζρχεη ηελ νηθνλνκία ηεο
Διιάδαο, φπσο επηθαινχληαη θαη ρξεζηκνπνηνχλ σο
δηθαηνινγία, εθπξφζσπνη ηεο θπβέξλεζεο» αλαθέξεη ν
πξφεδξνο ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο,
Αλαζηάζηνο Καπλνπψιεο ππνγξακκίδνληαο πσο ε ρψξα
καο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θνξπθαίνπο επελδπηέο ζηε
γεηηνληθή ρψξα. «Οη επελδχζεηο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ
ζηα θφπηα, άκεζεο θαη έκκεζεο, πνπ έρνπλ
δεκηνπξγήζεη ρηιηάδεο ζέζεηο εξγαζίαο, εθηηκάηαη φηη
ππεξβαίλνπλ ζε αμία ην 1 δηζ. επξψ” αλαθέξεη ν θ.
Καπλνπψιεο επηζεκαίλνληαο πσο ε Διιάδα είλαη ν
έθηνο θπξηφηεξνο εκπνξηθφο εηαίξνο ηεο ΠΓΓΜ.
«Ζ ζπκθσλία Διιάδαο - θνπίσλ δεκηνπξγεί
πξνβιεκαηηζκφ θαη αλεζπρία ζην ειιεληθφ επηρεηξείλ
αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εληνπηφηεηαο ησλ
καθεδνληθψλ πξντφλησλ. Σφζν ζηα ειιεληθά εκπνξηθά
ζήκαηα, φζν θαη ζηα πξντφληα ηεο γείηνλνο, ιφγσ ηεο
επεξρφκελεο αιιαγήο ηεο νλνκαζίαο ηεο, είλαη ζρεδφλ
βέβαην πσο ζα πξνθχςνπλ ζεκαληηθά δεηήκαηα. Σν
δεηνχκελν είλαη πσο ζα ην δηαρεηξηζηνχλ νη ηζχλνληεο.
Δχρνκαη λα κελ ππάξμνπλ αξλεηηθέο εθπιήμεηο ζε βάξνο
ηεο ρψξαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο» ηνλίδεη ν
πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ, ν νπνίνο, κάιηζηα, θάλνληαο κία
αλαδξνκή ζην παξειζφλ θαη αλαθεξφκελνο ζηε
γεσγξαθηθή έθηαζε ηεο Μαθεδνλίαο επί ειιεληθψλ
ζπλφξσλ ζεκεηψλεη πσο ζχκθσλα κε ηε ζπλζήθε ηνπ
Βνπθνπξεζηίνπ ην 1913 θαη ηνπ Νετγί ην 1919 ζηελ
Διιάδα δφζεθε ην 51,56% ηεο Μαθεδνλίαο.
«Πξηλ απφ ηε ζπκθσλία, ππήξρε ηεξάζηηα ζχγρπζε ζηηο
δηεζλείο αγνξέο ζε ζρέζε κε ηελ νλνκαζία ησλ
πξντφλησλ. Απφ ηελ πιεπξά ησλ γεηηφλσλ ππήξρε πάληα
θαηάρξεζε ζηε ρξήζε ηνπ φξνπ „Μαθεδνλία‟» ιέεη ν θ.
Καπλνπψιεο πξνζζέηνληαο πσο είλαη αδήξηηε αλάγθε
λα δηαζθαιηζηεί πσο νη γείηνλεο καο δελ ζα
πξνζπαζήζνπλ λα νηθεηνπνηεζνχλ
δπλαηά brands
επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε Μαθεδνλία.
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Γηνξγάλσζε εκηλαξίσλ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο
Σξνθίκσλ από ην Β.Δ.Θ
Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ
λα ζηεξίμεη ηηο επηρεηξήζεηο – κέιε ηνπ κε αληηθείκελν εξγαζηψλ ηελ
παξαγσγή, επεμεξγαζία θαη δηάζεζε ηξνθίκσλ θαη ζε φζνπο
εκπιέθνληαη κε ηε δηαρείξηζε ηξνθίκσλ κε νηνδήπνηε ηξφπν θαηά ην
ζηάδην ηεο δηαηξνθηθήο αιπζίδαο, δηνξγαλψλεη
εθπαηδεπηηθά
ζεκηλάξηα γηα ηηο «Βαζηθέο αξρέο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο
Σξνθίκσλ»,
ζχκθσλα
κε
ηελ
Τπνπξγηθή
Απφθαζε
ΤΑ.14708/10.08.2007/ΦΔΚ.1616/Β/ 17.08.2007.
ηφρνο ησλ
ζεκηλαξίσλ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ παξαγσγή –
ζπληήξεζε θαη δηάζεζε ηξνθίκσλ κε αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία
ησλ θαηαλαισηψλ , ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 852/2004 ηνπ
εο
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29 Απξηιίνπ
2004 γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ. Σα ζεκηλάξηα είλαη ζπλνιηθήο
δηάξθεηαο 10 σξψλ ην θαζέλα θαη πξαγκαηνπνηνχληαη
ζηελ
αίζνπζα ζεκηλαξίσλ ηνπ ΒΔΘ – Αξηζηνηέινπο 27, 4νο φξνθνο. Σν
θφζηνο ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε 50 επξψ, πνζφ ην νπνίν
πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζπγρξφλσο κε ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο ζην
Οηθνλνκηθφ ηκήκα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα
ηα κέιε ηνπ ΒΔΘ είλαη ε ηακεηαθή ηαθηνπνίεζή ηνπο , φζνλ αθνξά
ηελ θαηαβνιή ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο ηνπο. Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο
βξίζθεηαη αλαξηεκέλε θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Β.Δ.Θ
www.veth.gov.gr. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα
απεπζχλεζηε ζην ηκήκα Θεκάησλ Μεηαπνίεζεο θαη Τπεξεζηψλ,
ηαηηζηηθήο, Δξεπλψλ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ ΒΔΘ, αξκφδηνο
θ.Γ.Γειεράηζηνο, ζην ηειέθσλν : 2310-241383 θαη ζην email:smeindustry@veth.gov.gr.

ηε ξύζκηζε 120 δόζεσλ θαη ρξέε άλσ ησλ 50.000 επξώ θαζώο
θαη νθεηιέο πνπ έρνπλ βεβαησζεί εληόο ηνπ 2017
Γεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ ε απφθαζε ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ
(Αξηζκ. ΠΟΛ 1116/19.06.2018/ΦΔΚ2319Β) θαη ε απφθαζε ( Αξηζκ.
νηθ. 34124/2768/2018/ ΦΔΚ 2318Β/19.06.2018) ηνπ ππνπξγείνπ
Δξγαζίαο κε ηηο νπνίεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα έληαμεο ζηε ξχζκηζε
ησλ 120 δφζεσλ θαη νθεηιψλ πξνο ην δεκφζην θαη ηνπο
αζθαιηζηηθνχο θνξείο απφ 50.000 επξψ έσο 125.000 επξψ θαζψο
θαη νθεηιψλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί έσο ηηο 31-12-2017. ηελ
απφθαζε πξνβιέπεηαη φηη γηα νθεηιέηεο κε ζπλνιηθά ρξέε άλσ ησλ
125.000 επξψ, ην δεκφζην θαη ην ΚΔΑΟ πξνηείλεη ιχζεηο, κφλν
εθφζνλ πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ νθεηιέηε αμηνιφγεζε βησζηκφηεηαο
θαη
ζρέδην
αλαδηάξζξσζεο
νθεηιψλ
απφ
αλεμάξηεην
εκπεηξνγλψκνλα.

«Ο επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο πνπ δίλεη ηηο δηθέο ηνπ κάρεο
θαη απνηειεί ηε γέθπξα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δηκεξψλ
εκπνξηθψλ ζρέζεσλ δεηά ηελ πξνζηαζία ησλ εκπνξηθψλ
ρξήζεσλ ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ θαη ησλ επσλπκηψλ
ηνπο θαζψο θαη ηελ εμαζθάιηζε νκαιψλ νηθνλνκηθψλ
ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ πνπ δελ ζα
δεκηνπξγνχλ αζέκηην αληαγσληζκφ» δειψλεη
ν
πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ.

Μείσζε
ησλ
γξαθεηνθξαηηθώλ
δηαδηθαζηώλ
θαη
ησλ
απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ ππαγσγήο ζηνλ εμσδηθαζηηθό
κεραληζκό ξύζκηζεο νθεηιώλ επηρεηξήζεσλ

Αλαθεξφκελνο ζηε κηθηή επηηξνπή απφ ηηο δχν ρψξεο
πνπ ζα αλαιάβεη ηε δηεπζέηεζε ησλ δεηεκάησλ πνπ
αθνξνχλ ηα εκπνξηθά ζήκαηα, φπσο πξνβιέπεη ε
ζπκθσλία, ν θ. Καπλνπψιεο δηεξσηάηαη «πνηνη ζα
κεηέρνπλ ζε απηή, πφζν αληηθεηκεληθέο ζα είλαη νη
απνθάζεηο πνπ ζα ιακβάλνπλ θαη πξνπάλησλ πφζν
άκεζα ζα δίλνληαη ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ ζα
αλαθχπηνπλ;».

Με ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΚΤΑ) κε Αξηζκ. 64182/ΦΔΚ Β‟
2277/15.06.2018 «Καζνξηζκφο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 5
παξ. 8 ηνπ λ. 4469/2017 πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο
ζηνλ εμσδηθαζηηθφ κεραληζκφ ξχζκηζεο νθεηιψλ επηρεηξήζεσλ» ηνπ
αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο Γηάλλε Γξαγαζάθε θαη ηνπ ππνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ Δπθιείδε Σζαθαιψηνπ θαζνξίδνληαη ηα έγγξαθα θαη ηα
ζηνηρεία πνπ ζπλνδεχνπλ ππνρξεσηηθά ηελ αίηεζε ππαγσγήο ζηνλ
εμσδηθαζηηθφ κεραληζκφ ξχζκηζεο νθεηιψλ επηρεηξήζεσλ.

Enterprise Greece S.A - Δλεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο ζε
Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε
Ο Enterprise Greece S.A. δηνξγαλψλεη ελεκεξσηηθή
ζπλάληεζε γηα ηηο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ πξντφλησλ
νκνξθηάο θαη ζπλαθψλ βηνκεραληψλ, ζηε Θεζζαινλίθε, κε
ηε
ζπλεξγαζία
ηνπ
Βηνηερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ
Θεζζαινλίθεο, ηελ Τρίτη 3 Ιουλίου και ώρα 15.30 θαη
ζηελ Αζήλα, κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ ΠΒΑΚ ηελ Τετάρτη 4
Ιουλίου και ώρα 15.30. Ζ ζπλάληεζε πξαγκαηνπνηείηαη
γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ παιαηφηεξσλ εθζεηψλ γηα ηηο
δνκηθέο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζηε ζεκαληηθή δηεζλή
έθζεζε Cosmoprof Bologna 2019 αιιά θαη ηελ
παξνπζίαζε ησλ θαηλνηνκηψλ ζε παιαηφηεξνπο θαη λένπο
ελδηαθεξφκελνπο γηα ηελ έθζεζε. Ζ ζπκκεηνρή ζε απηήλ
ζα είλαη ρξήζηκε ηφζν γηα παιαηνχο εθζέηεο πνπ
γλσξίδνπλ ηε δηνξγάλσζε φζν θαη ζε εηαηξείεο πνπ
ελδηαθέξνληαη λα πξνβάινπλ ηα πξνηφληα ηνπο ζην
εμσηεξηθφ. Σελ παξνπζίαζε ζα πξαγκαηνπνηήζεη ε
Τπεχζπλε Γηεζλψλ Πσιήζεσλ ηεο δηνξγάλσζεο θα
Valentina Bellisario, ζηα αγγιηθά. Θεσξψληαο ηελ
παξνπζία ζαο εμαηξεηηθά ζεκαληηθή, ζαο πξνζθαινχκε λα
παξαβξεζείηε θαη παξαθαινχκε λα απαληήζεηε ζην email
s.giannopoulou@enterprisegreece.gr γηα ηε ζπκκεηνρή
ζαο ζηελ Αζήλα ή ηε Θεζζαινλίθε. Σξίηε, 3 Ηνπιίνπ, ψξα
15.30, ΒΔΘ Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ, 4νο φξνθνο,
Αξηζηνηέινπο 27 Θεζζαινλίθε. Σεηάξηε, 4 Ηνπιίνπ, ψξα
νο
15.30, Αίζνπζα Σ, 2 φξνθνο ΔΔΓΔ, Λεσθ. Ησλίαο 200 &
Ηαθσβάησλ 61, 111 44 Αζήλα.
Yπνβνιή αηηήζεσλ ππνςεθίσλ καζεηώλ ζηηο ΔΠΑ.
ηνπ ΟΑΔΓ γηα ην ζρνιηθό έηνο 2018-2019
Ο Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ
αλαθνηλψλεη φηη θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2018-19 ζα
εηζαρζνχλ ζηηο Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο (ΔΠΑ.) Μαζεηείαο
ηνπ Οξγαληζκνχ 6.260 καζεηέο θαη καζήηξηεο γηα λα
εθπαηδεπηνχλ ζε 32 εηδηθφηεηεο κε δήηεζε ζηελ αγνξά
εξγαζίαο. Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο έρνπλ νη θάηνρνη
ηνπιάρηζηνλ
ελδεηθηηθνχ
Α΄Σάμεο
Δπαγγεικαηηθψλ
Λπθείσλ ή Γεληθψλ Λπθείσλ θαη έρνπλ γελλεζεί ηα έηε
1995-2002. Οη αηηήζεηο ππνςεθηφηεηαο ππνβάιινληαη απφ
18-6-2018 έσο 31-8-2018 ζηηο Γξακκαηείεο ησλ 50
Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ ηνπ ΟΑΔΓ θαηά ηηο εξγάζηκεο
εκέξεο θαη ψξεο. Ζ επηινγή ησλ καζεηψλ γίλεηαη κε ην
βαζκφ Σίηινπ πνπδψλ θαη κε θνηλσληθά θξηηήξηα. H
Μαζεηεία είλαη ην ζχζηεκα Δπαγγεικαηηθήο θαη Σερληθήο
Δθπαίδεπζεο πνπ ζπλδπάδεη ηε ζεσξεηηθή θαη
εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε ηνπ καζεηή ζην ρνιείν κε ηελ
εθπαίδεπζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο (on-thejob training). ηφρνο είλαη λα απνθηήζεη ν εθπαηδεπφκελνο
λένο ηηο απαξαίηεηεο ζεσξεηηθέο γλψζεηο αιιά θαη
επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ αγνξά εξγαζίαο. ηε
δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο νη καζεηέο ησλ ΔΠΑ. ην
πξσί πξαγκαηνπνηνχλ Μαζεηεία ζε επηρεηξήζεηο ηνπ
Ηδησηηθνχ ή Γεκνζίνπ Σνκέα ζε ζέζεηο ζπλαθείο κε ηελ
εηδηθφηεηά ηνπο, ελψ ην απφγεπκα παξαθνινπζνχλ
ζεσξεηηθά θαη εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ζην ζρνιείν. Ζ
θνίηεζε ζηηο ΔΠΑ είλαη δηεηήο. Οη καζεηέο θαη καζήηξηεο
ησλ ΔΠΑ. ηνπ ΟΑΔΓ : 1. Φνηηνχλ ζε ζχγρξνλα θαη
πιήξσο εμνπιηζκέλα εξγαζηήξηα, 2. Σνπο παξέρνληαη ηα
απαξαίηεηα βηβιία θαη βνεζήκαηα, 3. Δθπαηδεχνληαη απφ
έκπεηξν θαη άξηηα θαηαξηηζκέλν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ,
κφληκν θαη έθηαθην, 4. Ακείβνληαη θαη αζθαιίδνληαη απφ
ηνπο εξγνδφηεο, γηα ηνπο νπνίνπο ν ΟΑΔΓ έρεη ζεζπίζεη
θίλεηξα, πξνθεηκέλνπ λα δηεπξπλζεί ν αξηζκφο ησλ
απαζρνινπκέλσλ καζεηψλ, 5. Γηθαηνχληαη ζπνπδαζηηθή
άδεηα κέρξη 30 εκέξεο κε απνδνρέο, 6. Λακβάλνπλ- φζνη
ζπγθεληξψλνπλ ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο- επίδνκα
ζηέγαζεο θαη ζίηηζεο, 7. Γηθαηνχληαη Αλαβνιή ηξάηεπζεο.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη απφ ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε
www.oaed.gr θαη ζηηο Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο Μαζεηείαο
ηνπ ΟΑΔΓ.

Δθδήισζε κε ζέκα: «πκκεηνρή επηρεηξήζεσλ ηεο
Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζηηο πξνκήζεηεο θαη ζηνπο
δηαγσληζκνύο ηνπ CERN»
Ζ Σερλφπνιε Θεζζαινλίθεο θαη ην CERN (Conseil Européen pour
la Recherche Nucléaire ) - Δπξσπατθφ πκβνχιην Ππξεληθήο
Έξεπλαο κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
ζαο πξνζθαινχλ ζηελ εθδήισζε κε ζέκα: «πκκεηνρή
επηρεηξήζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζηηο
πξνκήζεηεο θαη ζηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ CERN». Ζ εθδήισζε ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σεηάξηε 27 Ηνπλίνπ 2018, ζηηο 17:00 ζηελ
αίζνπζα «ΜΑΡΚΟ ΓΟΤΦΟ» ηεο Σερλφπνιεο Θεζζαινλίθεο.
Γειψζεηο ζπκκεηνρήο ηει:. 2310-365120.

Έξεπλα γηα ηε ρξήζε ησλ πξνηηκεζηαθώλ θαλόλσλ
θαηαγσγήο ζην πιαίζην ησλ ζπκθσληώλ ειεπζέξσλ
ζπλαιιαγώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ, ζαο
ελεκεξψλεη γηα ηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία δηαδηθηπαθνχ εξγαιείνπ
(online tool) πνπ πξνεηνίκαζε ε Γελ. Γ/λζε Δκπνξίνπ ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (DG-Trade), κε ζθνπφ λα πξνσζήζεη
ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ πκθσληψλ Διεπζέξσλ
πλαιιαγψλ (Δ - Free Trade Agreements–FTAs), πνπ
ζπλάπηεη ε ΔΔ ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ
θ-κ, ηδηαίηεξα ηηο ΜΜΔ, λα επσθειεζνχλ απφ απηέο, εθφζνλ
ζεσξεί φηη ππάξρεη πεξηζψξην βειηίσζεο ζηε ρξήζε ησλ
δαζκνινγηθψλ απηψλ πξνηηκήζεσλ. Ζ ΔΔ είλαη απφ ηνπο πην
ζεκαληηθνχο δηαπξαγκαηεπηέο Δ δεδνκέλνπ φηη, ηφζν ε ίδηα
φζν θαη νη ρψξεο-εηαίξνη ηεο (partner countries), ηηο
ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγάιε έθηαζε πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ
δαζκνινγηθέο κεηψζεηο ζηα πξντφληα ηνπο, ηφζν απφ ηελ πιεπξά
ηνπ εμαγσγέα φζν θαη απφ εθείλε ηνπ εηζαγσγέα. Πξνθεηκέλνπ λα
απεπζπλζεί ζηνπο εμαγσγείο (ζε ζηειέρε ησλ εηαηξεηψλ πνπ
πξαγκαηηθά αζρνινχληαη κε ηηο εμαγσγηθέο ζπλαιιαγέο), ζηηο
λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πνπ ρεηξίδνληαη έγγξαθα & δηαδηθαζίεο
εηζαγσγήο ζε ηξίηεο ρψξεο θαη ζε νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο ΔΔ κε
ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ζε ηξίηεο ρψξεο κε ηηο νπνίεο έρνπλ
Δ, πξνζθαιεί ηα θ-κ λα πξνσζήζνπλ φζν ην δπλαηφλ επξχηεξα
ην ζχλδεζκν ζε απηφ ην εξσηεκαηνιφγην, θαζψο θαη ην
δηαδηθηπαθφ εξγαιείν ζηα κέιε ηνπο ψζηε λα ιάβνπλ
ιεπηνκεξέζηεξε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηνπο Καλφλεο
Καηαγσγήο. Γηα πεξηζζφηεξε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηα
παξαπάλσ, κπνξείηε λα αλαηξέμεηε ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο Βάζεο
Γεδνκέλσλ γηα ηελ Πξφζβαζε ζηελ Αγνξά (Market Access
Database): http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm. Γηα ηελ
επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζθνπνχ, παξαθαινχκε φπσο
ζπκπιεξψζεηε εξσηεκαηνιφγην γηα ηνπο Καλφλεο Καηαγσγήο
(Rules
of
Origin),
αθνινπζψληαο
ην
ζχλδεζκν:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FTAs

Δλεκεξσηηθή εθδήισζε ζηo EBEA γηα ηηο δξάζεηο «Φεθηαθό
Άικα», «Φεθηαθό Βήκα» θαη «Πνηνηηθόο Δθζπγρξνληζκόο»
ην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνχ ζεηξάο ελεκεξσηηθψλ εθδειψζεσλ
απφ ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία ΔΠ ΔΣΠΑ & Σ/Δηδηθή Τπεξεζία
Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠΑλΔΚ θαη ηνλ ΔΦΔΠΑΔ, ε Διιεληθή
Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία (ΔΛΑΝΔΣ), εηαίξνο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ, ζαο
πξνζθαιεί ζηελ αλνηθηή ελεκεξσηηθή εθδήισζε πνπ δηνξγαλψλεη
ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΒΔΑ γηα ηηο δξάζεηο ηνπ ΔΠΑλΔΚ «Φεθηαθφ
Άικα», «Φεθηαθφ Βήκα» θαη «Πνηνηηθφο Δθζπγρξνληζκφο» ζηελ
Αίζνπζα «Δξκήο» ηνπ ΔΒΔΑ (Αθαδεκίαο 7, 6νο φξνθνο, Αζήλα)
ζηηο 25/6/18 θαη ψξα 17:00. ηελ εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί
αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ δξάζεσλ θαη ζα αθνινπζήζεη
ζπδήηεζε κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνο επίιπζε απνξηψλ. Γείηε
ηελ
πξφζθιεζε
ζηε
δηεχζπλζε
http://adminportal.acci.gr/images/prosklisi_ebea_250618_F17556
41112.pdf
Γείηε
ην
πξφγξακκα
ζην
ζχλδεζκν
http://adminportal.acci.gr/images/programma_ebea_F1054578295.pdf .πκπιεξψζηε ηελ ειεθηξνληθή θφξκα
ζπκκεηνρήο
εδψ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6yShtuvPkT__stoC2gtCQqTCUj71sG-Y_kHpQfhujEVTaA/viewform .

Πξόγξακκα εθδειώζεσλ “Καινθαηξηλήο Δθζηξαηείαο
Αλάγλσζεο θαη Γεκηνπξγηθόηεηαο 2018» ησλ
Πεξηθεξεηαθώλ Βηβιηνζεθώλ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο
«Αγαπεκέλα Γεδνκέλα: παξαηεξψ θαη κεηξψ ηνλ θφζκν»
είλαη ην ζέκα ηεο Καινθαηξηλήο Δθζηξαηείαο Αλάγλσζεο θαη
Γεκηνπξγηθφηεηαο 2018, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ νη
Πεξηθεξεηαθέο Βηβιηνζήθεο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο καδί
κε άιιεο 148 βηβιηνζήθεο φιεο ηεο ρψξαο, κέιε ηνπ
Γηθηχνπ Διιεληθψλ Βηβιηνζεθψλ ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο
ηεο Διιάδνο. Απηφ ην θαινθαίξη ε Δζληθή Βηβιηνζήθε ηεο
Διιάδνο ζαο πξνζθαιεί ζε έλα ηαμίδη δσήο ζην επίθεληξν
ηνπ νπνίνπ βξίζθνληαη ηα αγαπεκέλα δεδνκέλα. Απηφ ην
θαινθαίξη ζα παξαηεξήζνπκε θαη ζα κεηξήζνπκε καδί κε ηα
παηδηά ηνλ θφζκν καο κε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο
ηξφπνπο. Ζ Καινθαηξηλή Δθζηξαηεία Αλάγλσζεο θαη
Γεκηνπξγηθφηεηαο 2018 μεθίλεζε ηελ Σεηάξηε 20 Ηνπλίνπ
θαη ζα δηαξθέζεη έσο ηελ Παξαζθεπή 7 επηεκβξίνπ. Οη
Πεξηθεξεηαθέο Βηβιηνζήθεο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο
ε
ζπκκεηέρνπλ γηα 7 ζπλερφκελε ρξνληά θαη δηνξγαλψλνπλ
δξάζεηο γηα ηα παηδηά ηεο πφιεο καο. αο πξνζθαινχλ λα
ιάβεηε κέξνο ζε έλα δηαζθεδαζηηθφ θαη δεκηνπξγηθφ
θαινθαίξη! Μπνξείηε λα βξείηε ηηο δξάζεηο ηεο θάζε
βηβιηνζήθεο ζηνπο παξαθάησ ζπλδέζκνπο:Πεξηθεξεηαθή
Βηβιηνζήθε Υαξίιανπ
https://goo.gl/KLzSWz ,
Πεξηθεξεηαθή
Βηβιηνζήθε
Κ.
Σνχκπαο
https://goo.gl/gwvAmH , Πεξηθεξεηαθή Βηβιηνζήθε Α.
Σνχκπαο https://goo.gl/tkLXFA , Πεξηθεξεηαθή Βηβιηνζήθε
Κσλζηαληηλνππφιεσο
https://goo.gl/uHNC9j
,
Πεξηθεξεηαθή
Βηβιηνζήθε
Σξηαλδξίαο
https://goo.gl/o1HJmH , Πεξηθεξεηαθή Βηβιηνζήθε 40
Δθθιεζηψλ
https://goo.gl/iL6Ap3 , Πεξηθεξεηαθή
Βηβιηνζήθε ηαζκνχ
https://goo.gl/p1qmsr , Παηδηθή
Βηβιηνζήθε Οξέζηνπ
https://goo.gl/dSvusf , Παηδηθή
Βηβιηνζήθε Γειθψλ
https://goo.gl/FiEywt , Παηδηθή
Βηβιηνζήθε Α. Πφιεο
https://goo.gl/SUKXJP , Παηδηθή
Βηβιηνζήθε Καιιηζέαο
https://goo.gl/Dw2apy , Παηδηθή
Βηβιηνζήθε Ξεξνθξήλεο https://goo.gl/he7UQc , Πξφηππε
ρνιηθή Βηβιηνζήθε
https://goo.gl/XcV75v . Ζ ζπκκεηνρή
ζηηο εθδειψζεηο είλαη δσξεάλ, αιιά απαηηείηαη πξνεγγξαθή
(ηειεθσληθή ή κε ηελ παξνπζία ζαο) ζηελ βηβιηνζήθε πνπ
ζαο ελδηαθέξεη λα παξαθνινπζήζεηε ζηελ εθδήισζε. Οη
ζέζεηο είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη ζα ηεξεζεί απφιπηε ζεηξά
πξνηεξαηφηεηαο, ελψ ζα ππάξμεη ιίζηα αλακνλήο ζε
πεξίπησζε ππεξάξηζκσλ εγγξαθψλ.

Δπηζηεκνληθό πλέδξην: «Ληκεληθά Έξγα θαη Έξγα
Πξνζηαζίαο
Αθηώλ:
Πξνβιέςεηο
Μειέηεο,
Μεηαθαηαζθεπαζηηθή απόδνζή ηνπο»
Σν Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο θαη ν Γήκνο Μπθφλνπ
δηνξγαλψλνπλ ην Δπηζηεκνληθφ πλέδξην: «Ληκεληθά Έξγα
θαη Έξγα Πξνζηαζίαο Αθηψλ: Πξνβιέςεηο Μειέηεο,
Μεηαθαηαζθεπαζηηθή απφδνζή ηνπο». Θα πξαγκαηνπνηεζεί
ζηε Μχθνλν ζηηο 29 θαη 30 Ηνπλίνπ 2018 ζηελ αίζνπζα ηεο
Κνηλσθεινχο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Πεξηβάιινληνο
Παηδείαο θαη Αλάπηπμεο Μπθφλνπ (ΚΓΔΠΠΑΜ), ζηελ νδφ
Μαηνγηάλλε, Υψξα Μπθφλνπ. Σν ζπλέδξην ηειεί ππφ ηελ
αηγίδα ηνπ Τπνπξγείν Ναπηηιίαο & Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη
ηνπ Ναπηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδνο. Σν θφζηνο
ζπκκεηνρήο είλαη 100 επξψ γηα ηνπο χλεδξνπο θαη 50
επξψ γηα ηα πλνδά πξφζσπα. Σν πνζφ απηφ γηα ηνπο
ζπλέδξνπο θαιχπηεη ηελ εγγξαθή θαη παξαθνινχζεζε ηνπ
πλεδξίνπ, ηα πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ (ηφκνο εηζεγήζεσλ)
θαη ην επίζεκν δείπλν ην άββαην 30/06/2018. Οη θνηηεηέο
κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ δσξεάλ ηηο ζπλεδξηάζεηο,
κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ
πλεδξίνπ. Οη επηζπκνχληεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζην
Δπηζηεκνληθφ πλέδξην παξαθαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ
ην δειηίν ζπκκεηνρήο πνπ ζα βξνπλ ζηελ ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε
c.moutzouris@gmail.com
θαη
λα
ην
απνζηείινπλ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει : 210
772 2375, 2351, 2371, e-mail: c.moutzouris@gmail.com.

ν

8 Δηήζην Capital Link πλέδξην ΔΚΔ – Γηεζλνπνίεζε ηεο
Διιεληθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο Μηα Νέα Γηάζηαζε ΔΚΔ
Σν Capital Link CSRinGreece ζαο πξνζθαιεί ζην 8ν Δηήζην
πλέδξην Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο κε ζέκα : «Γηεζλνπνίεζε
ηεο Διιεληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο - Μηα Νέα Γηάζηαζε ΔΚΔ» θαη
ηε ζπκκεηνρή 100 Φνξέσλ απ‟ φιε ηελ Διιάδα, ην νπνίν ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Πέκπηε 28 Ηνπλίνπ, Αζήλα ζην Hilton
Athens Hotel. θνπφο ηνπ πλεδξίνπ είλαη λα παξνπζηάζεη πσο
εηαηξίεο θαη θνξείο, κέζα απφ ηελ πινπνίεζε επελδπηηθψλ θαη
θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ, ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηελ
αλάθακςε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ζηελ επεκεξία ηνπ
θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Θα δνζεί έκθαζε ζηηο επελδχζεηο θαη ην
ζρεδηαζκφ έξγσλ ππνδνκήο θαη ζπλεξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηνπο
θιάδνπο ηεο Δλέξγεηαο θαη ηνπ Σνπξηζκνχ, θαζψο πξφθεηηαη γηα
δπν απφ ηνπο πην βαζηθνχο ππιψλεο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο,
ελψ ζα πξνβιεζνχλ παξαδείγκαηα θνξπθαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ
ιεηηνπξγνχλ κε ζηφρν ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη ππνζηεξίδνπλ
ζηαζεξά ηε βειηίσζε ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ. Δλ κέζσ ηεο
ηξέρνπζαο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο, ζα αλαδεηρζεί φηη ε
αλάπηπμε θαη επεκεξία ηεο ρψξαο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε
ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επηηπρεκέλε πνξεία ησλ επηρεηξήζεσλ,
πξνυπφζεζε ησλ νπνίσλ απνηεινχλ ε επέλδπζε ζηελ
θαηλνηνκία, ε εμσζηξέθεηα θαη ε θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα. Ζ
παξαθνινχζεζε είλαη δσξεάλ κε επηζπκεηή ηελ ειεθηξνληθή
δήισζε
ζπκκεηνρήο
ζην
ζχλδεζκν
:
http://csringreece.gr/forum/2018/register.php?lang=gr

“NANOTEXNOLOGY 2018”
Σν “NANOTEXNOLOGY 2018” πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί
ζηε Θεζζαινλίθε ην δηάζηεκα 30 Ηνπλίνπ - 7 Ηνπιίνπ 2018 ζην
“Porto
Palace
Conference
Center
&
Hotel”.
Σν
NANOTEXNOLOGY 2018 απνηειεί έλα Πνιπ-γεγνλφο Γηεζλψλ
Δπηζηεκνληθψλ, Σερλνινγηθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Δθδειψζεσλ
ζηηο Ναλνηερλνινγίεο, ηα Οξγαληθά Ζιεθηξνληθά θαη ηε
Ναλνταηξηθή, κε ηε ζπκκεηνρή πεξηζζφηεξσλ απφ 1000
δηαθεθξηκέλσλ Δπηζηεκφλσλ, Δξεπλεηψλ θαη Δπηρεηξεκαηηψλ απφ
65 Υψξεο. πγθεθξηκέλα ην NANOTEXNOLOGY 2018
πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα Γηεζλψο εδξαησκέλα γεγνλφηα: •
International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies
(NN18). •
International Symposium on Flexible Organic
Electronics (ISFOE18). •
International Workshop on 3D
Printing, 3D Bioprinting, Digital & Additive Manufacturing (I3D). •
International Summer Schools on "Nanotechnologies, Organic
Electronics
&
Nanomedicine"
(ISSON18)
.
•
NANOTEXNOLOGY EXPO 2018. •
Business Forum . •
Matchmaking Event (B2B) θαη πνιιά άιια Special Workshops,
φπσο: •
HOPE-A & IAPE Workshop ησλ πλδέζκσλ
Δηαηξεηψλ Διιάδαο & Κίλαο on Organic & Printed Electronics . •
New Business Development & Commercialization Workshop. Σν
ΝΑΝΟΣΔΥNOLOGY 2018 απνηειεί κηα Δζληθή πξνζπάζεηα θαη
επθαηξία γηα ηελ αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
Διιεληθήο Αξηζηείαο, Σερλνινγίαο & Καηλνηνκίαο θαη ηελ
αμηνπνίεζε ηεο αληίζηνηρεο Γηεζλνχο, αθνχ θέξλεη ηε Γηεζλή
Σερλνινγία - Καηλνηνκία & Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θάζε ρξφλν ζηε
Θεζζαινλίθε, ελψ παξάιιεια εληζρχεη ηνλ Σνπξηζκφ θαη
Πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο θαη αλαδεηθλχεη ηε χγρξνλε & Γεκηνπξγηθή
Διιάδα. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε:
http://www.nanotexnology.com
Διιεληθό Κέληξν Σνπξηζκνύ ζηελ Οπθξαλία - Δκπνξηθό
Κνκκάηη
Απφ ηo Διιεληθφ Κέληξν Σνπξηζκνχ ζηελ Οπθξαλία - Δκπνξηθφ
Κνκκάηη,Tel./Fax: +380442872205,email: info@greektourismcenter
.com.ua,
website: http://greektourismcenter.com.ua
έρνπλ
απνζηαιεί ζην Β.Δ.Θ
πίλαθεο φπνπ αλαθέξνληαη νη
ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο ζηελ έθζεζε AGRO πνπ έιαβε ρψξα
ζην Κίεβν ζηηο 6-9 Ηνπλίνπ 2018 θαη είλαη ζηε δηάζεζε ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ. Πιεξνθνξίεο : Σκήκα Θεκάησλ Μεηαπνίεζεο θαη
Τπεξεζηψλ, ηαηηζηηθήο, Δξεπλψλ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ
Β.Δ.Θ. Σει. 2310 241383, email: sme-industry@veth.gov.gr .

ν

Σν 1ν Παλειιήλην πλέδξην Γξαθηθώλ Σερλώλ θαη ην 2ν Θεξηλό
Δξγαζηήξην Γξαθηθώλ Σερλώλ

2 Φεζηηβάι παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ, ηνπξηζκνύ
θαη θξνπαδηέξαο

Σν 1ν Παλειιήλην πλέδξην Γξαθηθψλ Σερλψλ θαη ην 2ν Θεξηλφ
Δξγαζηήξην Γξαθηθψλ Σερλψλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ 1 έσο 8
Ηνπιίνπ 2018 ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, κε ζπλδηνξγαλσηέο ην
Μνπζείν Σππνγξαθίαο θαη Σερλνινγίαο Γξαθηθψλ Σερλψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, ηελ Παλειιήληα Έλσζε Πηπρηνχρσλ
Σερλνινγίαο Γξαθηθψλ Σερλψλ (HELGRAMED) θαη ην σκαηείν
Δπαγγεικαηηψλ Μεηαμνηππψλ Διιάδνο (.Δ.Μ.Δ), κε ηελ ππνζηήξημε
ηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. Ζ
δηνξγάλσζε ηνπ ζπλεδξίνπ θαη ηνπ ζεξηλνχ εξγαζηεξίνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά απφ ηελ απφιπηα επηηπρεκέλε δηνξγάλσζε
ηνπ 1νπ ζεξηλνχ εξγαζηεξίνπ Γξαθηθψλ Σερλψλ πνπ έιαβε ρψξα ζην
Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ ηνλ Ηνχιην 2017, κε ηελ επθαηξία ηεο
αλάδεημεο ηεο πιινγήο ηνπ Μνπζείνπ Σππνγξαθίαο θαη Σερλνινγίαο
Γξαθηθψλ Σερλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. θνπφο ηεο δηνξγάλσζεο είλαη
ε επίηεπμε αθαδεκατθψλ, θαη θνηλσληθψλ ζπγθιίζεσλ θαη
ζπλεξγαζηψλ ζην δηεπηζηεκνληθφ ζεκείν ζπλάληεζεο Σερλνινγηψλ,
Δπηζηεκψλ Σερλψλ, Γξακκάησλ θαη Πνιηηηζκνχ. Οη ελδηαθεξφκελνη
γηα ζπκκεηνρή ζην ζπλέδξην, ην ζεξηλφ εξγαζηήξην ή θαη ζηηο δχν
εθδειψζεηο, θαζψο θαη φζνη φζεο ελδηαθέξνληαη γηα θαηάζεζε
επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ - αλαθνηλψζεσλ, θαινχληαη λα
επηζθεθζνχλ ηε ηζηνζειίδα ηνπ ζπλεδξίνπ http://www.graphicartsioannina2018.gr.

Σν Δπηιεηήξην Ζιείαο αλαθνίλσζε ηελ έλαξμε απφ 21 νπ
26 Ηνπιίνπ 2018 ζην Καηάθνιν ηνπ 2 Φεζηηβάι
παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ, ηνπξηζκνχ θαη θξνπαδηέξαο.
Ζ δξάζε απηή ζα απνηειέζεη πφιν έιμεο ηφζν γηα ηνπο
επηζθέπηεο ησλ θξνπαδηεξφπινησλ φζν θαη γηα ηνπο
Ζιείνπο πνιίηεο πνπ ζα θαηαθιίζνπλ ην Καηάθνιν ηηο
κέξεο δηεμαγσγήο γεκίδνληαο έηζη θαη ηα ηνπηθά
θαηαζηήκαηα ηεο πεξηνρήο δίλνληαο ηνπο πίζσ ιίγν απφ
ηελ παιηά ηνπο εκπνξηθή αίγιε. Σν πξφγξακκα ηεο
έθζεζεο ζα εκπινπηηζηεί κε πνιιέο δξάζεηο θαη
κνπζηθέο εθδειψζεηο νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ζηελ
αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο. Οη εθζέηεο πνπ ζα
ζπκκεηέρνπλ ζην Φεζηηβάι παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ,
ηνπξηζκνχ θαη θξνπαδηέξαο ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα
παξνπζηάζνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζε ρηιηάδεο επηζθέπηεο
θαη λα γλσξίζνπλ απφ θνληά θνξείο ηεο θξνπαδηέξαο θαη
ηνπ ηνπξηζκνχ. Δπίζεκνη θαιεζκέλνη ζα είλαη νη
λαπηηιηαθέο εηαηξίεο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ην Καηάθνιν,
θνξείο ηεο Κξνπαδηέξαο θαη ηνπ ηνπξηζκνχ, νη
θαπεηάληνη ησλ πινίσλ θαη νη deck managers, πξέζβεηο
απφ ρψξεο νη νπνίεο πξνηηκνχλ ηα Διιεληθά πξντφληα
γηα εμαγσγή, ηα κεγαιχηεξα Διιεληθά super markets
αιιά θαη νη κεγαιχηεξνη Έιιελεο εμαγσγείο. Σει.
επηθνηλσλίαο γηα ζπκκεηνρή: 6944 772 997 θνο
Μπνπινχηαο Γηνλχζεο, 6947 808 039 θνο Γεξάληνο
Γηάλλεο,6986 731 051 θνο Ληάθνο, 6974 822 983 θνο
Λψινο Νίθνο.

Γηεζλήο Γηαγσληζκόο γηα Δπηρεηξεκαηηθά ρέδηα ζηηο Δμαγσγέο
«Export Action Plan»
Ο δηαγσληζκφο γηα Δπηρεηξεκαηηθά ρέδηα ζηηο Δμαγσγέο πνπ ζα
δηεμαρζεί ζηηο 10 Απγνχζηνπ 2018, γίλεηαη κε πξσηνβνπιία ηνπ ICC
& ΠΟΔ (WTO) θαη δηεμάγεη ην Institute of Export & International
Trade. Γίλεηαη ε επθαηξία ζε ΜΜΔ λα θεξδίζνπλ 5000 δνιάξηα γηα ηα
επηρεηξεκαηηθά ζρέδηά ηνπο ζηηο εμαγσγέο (Export Action Plan) θαη
λα απνθηήζνπλ κία ζεηξά πξαθηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ζπκβνπιψλ
ζρεηηθά κε ηηο εμαγσγέο. Με ηελ πξσηνβνπιία ησλ ICC-WTO
Μηθξψλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Πξσηαζιεηψλ, ην Ηλζηηηνχην Δμαγσγψλ &
Γηεζλνχο Δκπνξίνπ (Institute of Export & International Trade) έρεη
μεθηλήζεη ην ζεζκφ ησλ βξαβείσλ "Open to Export International
Business Awards" - κηα ζπλαξπαζηηθή επθαηξία γηα φιεο ηηο κηθξέο
θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο λα θεξδίζνπλ 5.000 δνιάξηα κεηξεηά γηα ηα
επηρεηξεκαηηθά ηνπο ζρέδηα θαη λα απνθηήζνπλ κηα ζεηξά πξαθηηθψλ
πιεξνθνξηψλ θαη ζπκβνπιψλ ζρεηηθά κε ηηο εμαγσγέο. Ζ
πξσηνβνπιία ICC-ΠΟΔ Μηθξψλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Πξσηαζιεηψλ
έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα παξέρεη κηα πιαηθφξκα γηα ηηο κεγάιεο
επηρεηξήζεηο
θαη
ηνπο
αληηπξνζσπεπηηθνχο
θνξείο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπνξηθψλ επηκειεηεξίσλ - γηα ηελ
αλάπηπμε ζρεδίσλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ηηο κηθξoκεζαίεο επηρεηξήζεηο
λα θάλνπλ δηαζπλνξηαθέο επηρεηξήζεηο. Έξγα έρνπλ ήδε μεθηλήζεη
απφ ηελ Google, ην Mercado Libre θαη ηελ Δζληθή πλνκνζπνλδία
Βηνκεραλίαο ηεο Βξαδηιίαο. Σν Open to Export είλαη κηα δσξεάλ
ειεθηξνληθή ππεξεζία πιεξνθφξεζεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δμαγσγψλ &
Γηεζλνχο Δκπνξίνπ, αθηεξσκέλε ζηελ παξνρή βνήζεηαο ζηηο κηθξέο
επηρεηξήζεηο πνπ εηνηκάδνληαη λα εμάγνπλ θαη λα επεθηαζνχλ
δηεζλψο. Ζ πξφηαζή ηνπο πξνο ηελ πξσηνβνπιία ICC-WTO Μηθξψλ
Δπηρεηξεκαηηθψλ Πξσηαζιεηψλ έγηλε δεθηή ηνλ Μάξηην ηνπ 2018.
Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο, νη κηθξέο επηρεηξήζεηο πξέπεη: 1) Να
κεηαβνχλ ζηνλ ηζηφηνπν „Open to Export‟, 2) Να ζπκπιεξψζνπλ
έλα ζρέδην δξάζεο γηα ηελ εμαγσγή κέρξη ηηο 10 Απγνχζηνπ 2018, 3)
Οη 10 θηλαιίζη ζα θιεζνχλ ζηε ζπλέρεηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κηα
δηεζλή νκάδα εηδηθψλ δηθαζηψλ ζην δεκφζην θφξνπκ ηνπ ΠΟΔ ηνλ
Οθηψβξην ζηε Γελεχε, ηεο Διβεηίαο. Έλαο ληθεηήο ζα ιάβεη ην
ρξεκαηηθφ έπαζιν. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: +33 1 49 53
28 49, site: www.iccwbo.org , e-mail: stephen.lloyd@iccwbo.org

Εήηεζε ζπλεξγαζίαο από ηε Γαιιία
Ζ εηαηξεία NORDPRINT (infofiles-menu/company/5843) επηθνηλψλεζε
κε ην Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο ζηε Γαιιία θαη δήισζε
φηη ελδηαθέξεηαη λα βξεη πξνκεζεπηέο γηα ηελ εηζαγσγή έγρξσκσλ
ράξηηλσλ
θαθέισλ.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
site:
http://www.nordprint.fr , e-mail: contact@nordprint.fr , ηει: +33 3 22 60
20 32.

AmCham Smart City Summit – June 27, 2018
(Wednesday) Theatre 1 & 2, Hong Kong Convention
and Exhibition Centre
ηηο 27 Ηνπλίνπ, ε AmCham ζα θηινμελήζεη ηελ πξψηε
δηάζθεςε θνξπθήο ηνπ Smart City ζην Υνλγθ Κνλγθ, σο
έλα πνιχ εκθαλέο κέξνο ηεο πξνζπάζεηαο λα βνεζήζεη
ην Υνλγθ Κνλγθ λα πξνσζήζεη ηελ αιπζίδα αμίαο ηεο
ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Ζ νινήκεξε δηάζθεςε
θνξπθήο ζα πεξηιακβάλεη θεληξηθνχο νκηιεηέο,
ζπδεηήζεηο ζε νκάδεο, εξγαζηήξηα θαη εθζέζεηο πνπ
παξνπζηάδνπλ δηεζλείο βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαζψο θαη
θαηλνηφκεο ηδέεο θαη πξντφληα απφ ηα εγρψξηα θαη ηα
ππεξπφληηα ηαιέληα. Γηα εγγξαθή θαη πεξηζζφηεξεο
ιεπηνκέξεηεο,
θάληε
θιηθ
ζην
ζχλδεζκν
https://amchamhk.eventbank.com/event/7178/.

Ο

3 Δπηρεηξεκαηηθό Φόξνπκ γηα ηελ Αεηθόξν
Αλάπηπμε (SDG)
Σελ Σξίηε 17 Ηνπιίνπ 2018, ην Γηεζλέο Δκπνξηθφ
Δπηκειεηήξην (ICC), ην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ θαη
Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ ΟΖΔ θαη ην Παγθφζκην
χκθσλν ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζα θηινμελήζνπλ ην
ηξίην Δπηρεηξεκαηηθφ Φφξνπκ γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε
(SDG), ζηα Κεληξηθά Γξαθεία ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ
ζηε Νέα Τφξθε. Ζ εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί
παξάιιεια κε ηελ ππνπξγηθή Γηάζθεςε ηνπ Τςεινχ
Δπηπέδνπ Πνιηηηθνχ Φφξνπκ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα
ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε (HLPF), κηα ζεκαληηθή εηήζηα
δηαθπβεξλεηηθή δηάζθεςε πνπ ζα αλαζεσξήζεη ηελ
εθαξκνγή ησλ ηφρσλ γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε. Ζ
ζπκκεηνρή είλαη δσξεάλ γηα ηα κέιε ηνπ Γηεζλνχο
Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ (ICC),
θαη ζα δνζεί
πξνηεξαηφηεηα ζηα κέιε ηνπ ICC. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
επηζθεθηείηε
ην
site:
https://www.sdgbusinessforum.org/.

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα

Γηεζλείο Δθζέζεηο

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

SPOGA & GAFA
Πόιε: Κνισλία, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 02-04 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: αζιεηηθά είδε, είδε θαηαζθήλσζεο – θάκπηγθ,
εμνπιηζκνχ θαη επίπισλ θήπνπ
Πιεξνθνξίεο: site: https://www.germanfairs.gr/kolonia/spoga-gafa/ , e-mail: koelnmesse@ahk.com.gr,
ηει. 2106419028

ε

Ζ

83 ΓΔΘ
Πόιε: Θεζζαινλίθε, Διιάδα
Ζκεξνκελία: 8-16 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Δλέξγεηα, Σερλνινγία, Δπηρεηξήζεηο,
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, Καηλνηνκία, Απηνθίλεηα, Βηβιία θαη
Καηαζθεπέο. Πιεξνθνξίεο: Site: www.helexpo.gr ,
Παλαγηώηεο Υαηδετσάλλνπ ,Τπεχζπλνο 83εο ΓΔΘ, Σ: 2310
291 548, 232 F: 2310 291 553, Email: tif3@helexpo.gr
AGROfest ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ
Πόιε: Ληβαδεηά, Βνησηία
Ζκεξνκελία: 19-23 επηεκβξίνπ
Δθζέκαηα: κεραλήκαηα, εμνπιηζκνί, εθφδηα, παξαδνζηαθά
πξντφληα . Πιεξνθνξίεο: Site: http://www.viotiachamber.gr ,
ηει: 22610-28281.
ATHENS HOME EXPO
Πόιε: Αζήλα, Διιάδα, . Ζκεξνκελία: 29 επηεκβξίνπ- 7
Οθησβξίνπ 2018
ε
Δθζέκαηα: 43 Έθζεζε ζπηηηνχ. Πιεξνθνξίεο: Site:
http://www.athenshomeexpo.gr/ ηει: 210.2621444 e-mail:
info@romvos.gr
SYSKEVASIA 18
Πόιε: Metropolitan Expo, Αζήλα. Ζκεξνκελία: 12-15
Οθησβξίνπ 2018. Δθζέκαηα: Έθζεζε πζθεπαζηψλ,
Μεραλεκάησλ, Δθηππψζεσλ & Logistics. Πιεξνθνξίεο:
Site: http://syskevasia-expo.gr/ ,
http://www.graphicarts.gr/portal/showitem.php?artlid=8187
PLASTICA 18
Πόιε: Metropolitan Expo, Αζήλα. Ζκεξνκελία: 12-15
Οθησβξίνπ. Δθζέκαηα: Έθζεζε Πιαζηηθψλ, Μεραλεκάησλ,
Καινππηψλ & Αλαθχθισζεο. Πιεξνθνξίεο: Site:
http://plastica-expo.gr/,
http://www.graphicarts.gr/portal/showitem.php?artlid=8187
KOSMIMA 2018
Πόιε: Δθζεζηαθφ Κέληξν ΓΔΘ, Θεζζαινλίθε
Ζκεξνκελία: 20-22 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Κνζκήκαηα, σξνιφγηα, πνιχηηκνη ιίζνη,
κεραλήκαηα & εμνπιηζκφο . Πιεξνθνξίεο: Site:
https://kosmima.helexpo.gr/
GRAND TOURIST EXPO 2018
Πόιε: Ησάλληλα, Διιάδα. Ζκεξνκελία: 25-28 Οθησβξίνπ
Δθζέκαηα: Ξελνδνρεηαθέο Δπηρεηξήζεηο & Δμνπιηζκφο,
Αεξνπνξηθέο & Ναπηηιηαθέο Δηαηξίεο, Σαμηδησηηθά γξαθεία,
ηνπηθά πξντφληα, Αξραηνινγηθνί ρψξνη, Μνπζεία, πήιαηα
Πιεξνθνξίεο: Site: http://news.travelling.gr/tag/grand-touristexpo-2018/ .

Σν πξόγξακκα αλάπηπμεο δεμηνηήησλ θαη ππνηξνθηώλ
START – Create Cultural Change παξνπζηάδεη ηα έξγα ησλ
ππνηξόθσλ ηνπ.
Ζ εθδήισζε ζα ιάβεη ρψξα ζην Μέγαξν Μνπζηθήο
Θεζζαινλίθεο, Κηίξην Μ2, ζηηο 28 Ηνπλίνπ 2018 ζηηο 19.30 θαη
ζα ζπλερίζεη ζηηο 29 Ηνπλίνπ απφ ηηο 13.00 σο ηηο 18.00. Ζ
είζνδνο είλαη ειεχζεξε θαη ε εγγξαθή γίλεηαη ζε απηφ ην
ζχλδεζκν
https://www.eventbrite.com/e/start-fellowshipcelebration-2018-tickets-44408141948 . Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο, επηζθεθζείηε ηε ζειίδα ηεο εθδήισζεο
https://www.startgreece.net/event/bazaar-ideas-coexistencecreative-cumulus .

IE EXPO GUANGZHOU 2018
Πόιε: Γθνπαλγθδνχ, Κίλα
Ζκεξνκελία: 18-20 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε γηα ηε Πεξηβαιινληηθή Σερλνινγία
Πιεξνθνξίεο: site: http://gz.ie-expo.com/, ηει: +86-21
23521128, e-mail: ketty.zhang@mm-sh.com
INTERNATIONAL FAIR LEATHER- FOOTWEAR –FURTECHNOLOGY
Πόιε: Μφζρα, Ρσζία
Ζκεξνκελία: 18-21 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Τθάζκαηα, Έλδπζε, Τπφδεζε, Γέξκα
Πιεξνθνξίεο: site: www.expoleather.ru ηει: 7 (499) 490-4990 e-mail: info@expoleather.ru
INNOTRANS
Πόιε: Βεξνιίλν, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 19-21 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε γηα ηδεξνδξνκηθά Ορήκαηα, Γίθηπν,
Σερλνινγία θαη πζηήκαηα πγθνηλσληψλ
Πιεξνθνξίεο: site: https://www.innotrans.de/en/ ηει: : +49
303038 2376, e-mail: innotrans@messe-berlin.de
ISTANBUL LIGHT
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 19-22 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Φσηηζκφο θαη Ζιεθηξηθφο Δμνπιηζκφο
Πιεξνθνξίεο: site: https://www.istanbullight.com/ , e-mail:
duygu.atasoy@ubm.com
CIVIL ENGINEERING FAIR
Πόιε: Μπνχληβα, Μαπξνβνχλην
Ζκεξνκελία: 19- 23 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: λέα πξντφληα θαη ηερλνινγίεο
Πιεξνθνξίεο: : Tει: 00382 33 410 405, 00382 69 039 122,
Fax: 00382 33 452 132 e-mail:
marketing@jadranskisajam.co.me ,Website: www.adriafair.org
WATER – WATER SUPPLY SYSTEMS – SANITARY
TECHNOLOGIES
Πόιε: Μπνχληβα, Μαπξνβνχλην
Ζκεξνκελία: 19- 23 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: πγεηνλνκηθέο ηερλνινγίεο, ζπζηήκαηα χδξεπζεο
Πιεξνθνξίεο: site: https://www.eventseye.com/maps/mapwater-water-supply-systems-sanitary-technologies-fair-227974856-1.html
ENERGY FAIR
Πόιε: Μπνχληβα, Μαπξνβνχλην
Ζκεξνκελία: 19- 23 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: πξνζηαζία πεξηβάιινληνο, παξαγσγή ελέξγεηαο
θαη κεηαθνξέο
Πιεξνθνξίεο: site: https://www.eventseye.com/fairs/f-energyfair-montenegro-22798-1.html
KIND+JUGEND
Πόιε: Κνισλία, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 20-23 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε γηα ην παηδί θαη ηνλ λέν
Πιεξνθνξίεο: site:
http://www.kindundjugend.com/kindundjugend/index-2.php,
ηει: +49 221 821-2740 , e-mail: j.schmale@koelnmesse.de

Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή ζηνλ Λίβαλν, 2 - 4 Οθησβξίνπ
2018

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο

Ο ΔΒ θαη ην ΔΒΔΑ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Δκπνξηθφ,
Βηνκεραληθφ θαη Γεσξγηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Βεξπηνχ θαη ηελ
ππνζηήξημε ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, δηνξγαλψλνπλ
επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Βεξπηφ ηνπ Ληβάλνπ, απφ ηελ
Σξίηε 2 έσο ηελ Πέκπηε 4 Οθησβξίνπ 2018.
ηελ απνζηνιή
ζα εθπξνζσπεζνχλ φινη νη θιάδνη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
Γείηε ην ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο
επθαηξίεο
ζηνλ
Λίβαλν
ζην
ζχλδεζκν
https://drive.google.com/file/d/1JPQ1SIyWQExrq_i_W3465kxj
YTcE75B6/view . Γηα ηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ηεο
απνζηνιήο θαη ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν ζπληνληζκφ ησλ
ελεξγεηψλ, παξαθαινύκε όπσο
ελεκεξώζεηε γηα ην
ελδηαθέξνλ
ζπκκεηνρήο
ηεο
εηαηξείαο
ζαο,
ζπκπιεξώλνληαο έσο ηελ Γεπηέξα 2 Ηνπιίνπ, ηε ζρεηηθή
δήισζε
ζηελ
ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε
https://docs.google.com/forms/d/1twvzBkZf1yjqVyD_HrU8iYCn
ocImyJ2yVJQdCsmhMUE/viewform?edit_requested=true . Γηα
λα δηαζθαιίζεηε ηε ζπκκεηνρή ζαο, πξέπεη λα θαηαβάιεηε ην
πνζφ πνπ αθνινπζεί, ζε έλαλ απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ
ΔΒ, κε ηελ αηηηνινγία: «Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή ζηνλ
Λίβαλν 10.2018». Θα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε αθξηβήο
επσλπκία ηεο επηρείξεζεο, ε πιήξεο δηεχζπλζε, ην Α.Φ.Μ. θαη
ε Γ.Ο.Τ. Σν θφζηνο ζπκκεηνρήο γηα θάζε εηαηξεία είλαη σο
εμήο: •
Μέιε ΔΒ θαη ΔΒΔΑ: 350€ γηα ηνλ πξψην
εθπξφζσπν ηεο εηαηξίαο. Γηα θάζε επηπιένλ εθπξφζσπν ην
πνζφ είλαη 175€. Ο ΔΒ θαη ην ΔΒΔΑ ζα θαιχςνπλ ηε
δηαθνξά. •
Με Μέιε ΔΒ θαη ΔΒΔΑ: 500€ γηα ηνλ πξψην
εθπξφζσπν ηεο εηαηξίαο. Γηα θάζε επηπιένλ εθπξφζσπν ην
πνζφ είλαη 250€. Σν πνζφ απηφ θαιχπηεη: •
Σε
δηνξγάλσζε ησλ Β2Β ζπλαληήζεσλ & ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ
θφξνπκ ζηελ Βεξπηφ. •
Σηο κεηαθνξέο απφ θαη πξνο ην
αεξνδξφκην ηεο Βεξπηνχ κε ηδησηηθφ ιεσθνξείν (γηα ηηο
πξνηεηλφκελεο πηήζεηο κφλν). •
Σηο κεηαθνξέο γηα ηηο
πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο. Σα ινηπά θφζηε κεηαθίλεζεο
θαη δηακνλήο ζα θαιπθζνχλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο.
εκείσζε: Ζ πξνεηνηκαζία ησλ Β2Β ζπλαληήζεσλ ζα
μεθηλήζεη γηα θάζε εηαηξεία κεηά ηε θαηαβνιή ηνπ αλσηέξσ
πνζνχ. Ζ ιίζηα ησλ ζπλαληήζεσλ ζα νξηζηηθνπνηεζεί κεηά ηελ
επηβεβαίσζε ησλ ειιεληθψλ ζπκκεηνρψλ θαη ζα απνζηαιεί
ζηηο εηαηξείεο πξηλ ηελ αλαρψξεζε. Ο ΔΒ θαη ην ΔΒΔΑ δελ
κπνξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ζπλαληήζεηο γηα
ηηο ειιεληθέο εηαηξίεο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ είζνδφ
ζαο ζηνλ Λίβαλν, είλαη ηα δηαβαηήξηα λα έρνπλ ηξίκελε ηζρχ
απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ ηαμηδηνχ. Δπίζεο, απαηηείηαη
ζεψξεζε εηζφδνπ (visa) επίζθεςεο, ε νπνία εθδίδεηαη ρσξίο
θφζηνο ζην αεξνδξφκην ηεο Βεξπηνχ. Γηα νπνηαδήπνηε
πιεξνθνξία κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηνλ ΔΒ (θα. Βίθπ
Μαθξπγηάλλε:
ηει.
211
500
6121,
email.
vmakrigianni@sev.org.gr ) θαη ην ΔΒΔΑ (θα. Μαξία Εσγξάθνπ:
ηει. 210 338 2342, email. excom@acci.gr ).

Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 17-20 Ηνπιίνπ 2018 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί ε Γηεζλήο Έθζεζε «CHILDREN BABY
MATERNITY INDUSTRY EXPO» απφ ηελ εηαηξεία UBM ICC
Fuarcilik Organizasyon Tic. A.S. θαη ζηελ Σνπξθία - ISTANBUL
- ζην Instabul Cnr Expo Center κε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ
ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα
ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηνπο ηνκείο: παηδηθά έπηπια, έλδπζε, ππφδεζε, πξντφληα
κπάληνπ, πάλεο, θαξφηζηα, πνδήιαηα. Παξάιιεια κε ηελ
έθζεζε ππάξρεη εηδηθή δηνξγάλσζε απφ ην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ ηεο Σνπξθίαο, ην νπνίν δηαξθεί 3 κέξεο θαη
πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν θαζψο θαη
ζπλαληήζεηο κε ηνπο παξαγσγνχο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ
εκεξνκεληψλ ηεο Έθζεζεο (16-19 Ηνπιίνπ 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 (16-19 Ηνπιίνπ 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.
Λφγσ ηνπ απμεκέλνπ ελδηαθέξνληνο ζηελ έθζεζε, ελδέρεηαη ην
Τπνπξγείν λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην
πξφγξακκα, γη‟ απηφ παξαθαινχληαη νη εηαηξείεο πνπ θάλνπλ
αίηεζε λα κελ πξνβνχλ ζε πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο
πξνηνχ ιάβνπλ ηελ ηειηθή έγθξηζε απφ ηελ Πξεζβεία. Οη
εηαηξίεο πνπ ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ ηελ έθζεζε πξέπεη λα
ζπκπιεξψζνπλ ηε ζρεηηθή αίηεζε θαη λα ηελ ζηείινπλ κέρξη ηηο
01/07/2018 ζην θαμ 2310 254 448 ή ζην e-mail:
selanik@ekonomi.gov.tr . Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο : ηει.
2310254460,
ηζηνζειίδα
:
https://www.instanbulkidsfashion.com/

Ζ Διιάδα Διθπζηηθόο Δπελδπηηθόο Πξννξηζκόο - 1ν
FORUM 2018
Με ηελ αηγίδα θαη ππνζηήξημε ηνπ ICC Διιάο, ηεο
Αληηπξνζσπείαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ Διιάδα,
ηνπ πλδέζκνπ Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο θαη ηνπ
Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ πινπνηείηαη ην 1ν ΔΣΖΗΟ
FORUM. “InvestGR – ΞΔΝΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ”
ζηηο 03/07/2018, ζην μελνδνρείν ATHENS HILTON . Σν
InvestGR "ΞΔΝΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ" απνηειεί κηα
λέα πξσηνβνπιία πνπ θηινδνμεί λα θαζηεξσζεί σο εηήζηνο
ζεζκφο, κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε ηεο Διιάδαο σο ειθπζηηθνχ
επελδπηηθνχ πξννξηζκνχ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
www.investgr.eu | email: info@investgr.eu | Σει. 210 6253 76.

Ξεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην «Διιεληθό Υξεκαηηζηήξην
Δλέξγεηαο Α.Δ.»
Όπσο αλαθνίλσζε ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο
μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην «Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην
Δλέξγεηαο Α.Δ.» (ΔΥΔ), έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο ηνπ
κνληέινπ-ζηφρνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ην νπνίν
επηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία εληαίαο επξσπατθήο αγνξάο
ελέξγεηαο. ηε κεηνρηθή ηνπ ζχλζεζε ζπκκεηέρνπλ (ζε
παξέλζεζε ην κεηνρηθφ κεξίδην):· ΛΑΓΖΔ (22%), · ΑΓΜΖΔ
(20%), · ΓΔΦΑ (7%),· Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ (31%), ·
Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο (20%).
Σν ΔΥΔ, αμηνπνηψληαο ηηο δηαζπλδέζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
κε γεηηνληθέο ρψξεο, επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία κηαο εληαίαο
επξσπατθήο αγνξάο ελέξγεηαο, κε δηαθάλεηα ζηηο ζπλαιιαγέο
θαη θνηλνχο θαλφλεο. Γηαζθαιίδεηαη, έηζη, ε επάξθεηα
εθνδηαζκνχ γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ρακειφηεξν
ελεξγεηαθφ θφζηνο γηα ηνπο θαηαλαισηέο, είηε πξφθεηηαη γηα
λνηθνθπξηά, είηε γηα επηρεηξήζεηο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni[524]=5715&la
nguage=el-GR
Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΡΧΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Μφζρα, απέζηεηιε Δλεκεξσηηθφ
Γειηίν Οηθνλνκηθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ εηδήζεσλ απφ ηε
Ρσζία πνπ ζπλέηαμε ην Γξαθείν ΟΔΤ Μφζραο γηα ην ρξνληθφ
δηάζηεκα ( 01-21 Ηνπλίνπ 2018). Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα
ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηε Μφζρα (www.agora.mfa.gr
), email: ecocom-moscow@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr .

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα
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28/06/18 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΣΤΠΟΤ ΔΑΑΜ ΣΖΛ.2313 307195
30/06/18
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟΤ ΔΠΗΘΔΧΡΖΣΖ ΓΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ
ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΧΝ ΔΠΗΘΔΧΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΔΚΓΟΖ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ
ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΣΖΛ.2313 320537
02/07/18
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ
ΦΟΡΖΣΟΤ ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΑ ΠΗΔΖ ΟΓΚΟΤ ΜΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ
ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΗΑ ΣΖΛ.2313 307190
02/07/18
Α.Γ 75/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΟΤ ΣΖΛ.2310 381080
02/07/18
Α.Γ 74/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ ΣΖΛ.2310 381080
02/07/18
Α.Γ 76/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ: «ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΗΚΟΗ
ΔΤΘΤΓΡΑΜΜΟΗ ΚΟΠΣΟΡΑΠΣΔ ΚΑΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΚΑΔΣΔ
ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΗΚΟΤ ΔΤΘΤΓΡΑΜΜΟΤ ΚΟΠΣΟΡΑΠΣΖ» ΣΖΛ.2310 381080
02/07/18
Α.Γ 17Γ/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΗΛΣΡΧΝ ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ ΣΖΛ.2413 504379

02/07/18 Α.Γ Π2/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ, ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΟΛΤΒΓΟΤ ΣΖΛ.25410 34925
02/07/18
Α.Γ 19Γ/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΟΠΟΤ
ΑΠΑΗΣΟΤΝΣΑΗ: ΣΡΗΑΝΣΑ ΣΡΔΗ ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΣΤΠΟΤ FAN
COIL ΣΖΛ.2413 504379
02/07/18
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΖΛ.23213 51298
02/07/18 Α.Γ. .03/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ, ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ
ΣΖΛ.23213 51298
03/07/18
ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ
ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΟΚΗΜΑΗΑ ΚΟΠΧΖ ΣΖΛ.2313 308154
03/07/18
Α.Γ 78/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ: «ΑΝΣΗΓΗΑΡΡΟΨΚΑ, ΦΑΡΜΑΚΑ
ΚΑΣΑ ΣΧΝ ΦΛΔΓΜΟΝΧΓΧΝ ΝΟΧΝ/ΛΟΗΜΟΞΔΧΝ ΣΟΤ ΔΝΣΔΡΟΤ»
ΣΖΛ.2310 381080
03/07/18
Α.Γ 79/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ: «ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΣΑ ΣΧΝ
ΛΟΗΜΟΞΔΧΝ
ΤΣΖΜΑΣΗΚΖ
ΥΡΖΖ,
ΔΜΒΟΛΗΑ,
ΑΝΣΗΝΔΟΠΛΑΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΑΝΟΟΡΡΤΘΜΗΣΗΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» ΣΖΛ.2310
381080
03/07/18
Α.Γ 77/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΥΑΡΣΗΝΧΝ
ΑΚΟΤΛΧΝ
Ή
ΠΔΡΗΣΤΛΗΓΜΑΣΧΝ
ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ ΣΖΛ.2310 381080
04/07/18
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΔΓΝΧΣΖΡΗΟΤ ΣΖΛ.23213 51279
04/07/18 Α.Γ. .04/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ, ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΖΛ.23213 51297
05/07/18
ΤΝΟΣΠΗΚΟ, ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΟΡΦΟΠΟΗΖΜΔΝΟΤ ΜΖ ΒΟΤΛΚΑΝΗΜΔΝΟΤ ΔΛΑΣΗΚΟΤ
ΣΖΛ.210 2691063
06/07/18
Α.Γ 73/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΒΟΖΘΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛ.2310 381080
09/07/18
Α.Γ 84/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΣΖΛ.2310 381080
09/07/18 Α.Γ. 2/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΓΛΤΚΗΜΑΣΧΝ ΣΖΛ.2410 993373

Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ»
3Ζ ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ»

424 ΓΝΔ
424 ΓΝΔ
424 ΓΝΔ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ
«ΚΟΤΣΛΗΜΠΑΝΔΗΟ &
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΔΗΟ»
316 ΤΝΔΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΔΥΝΗΚΟΤ
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ
«ΚΟΤΣΛΗΜΠΑΝΔΗΟ &
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΔΗΟ»
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΡΡΧΝ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΡΡΧΝ

Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ»
424 ΓΝΔ

424 ΓΝΔ

424 ΓΝΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΡΡΧΝ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΡΡΧΝ
301 ΔΡΓΟΣΑΗΟ ΒΑΔΧ

424 ΓΝΔ
424 ΓΝΔ
Σ/1Ζ ΣΡΑΣΗΑ/EU-OHQ

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα (πλέρεηα)

12/07/18
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
ΔΝΟ ΠΛΖΡΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΓΤΟ
ΦΟΡΖΣΧΝ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛ.2313 307190
16/07/18 Α.Γ 3/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΝΧΠΧΝ ΚΡΔΑΣΧΝ ΚΑΗ ΝΧΠΟΤ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΖΛ.24310 23950
16/07/18 Α.Γ 02/2018
ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΝΗΑΗΧΝ ΜΔΣΑΦΔΡΟΜΔΝΧΝ ΟΗΚΗΚΧΝ
ΣΤΠΟΤ CONTAINER ΣΖΛ.213 1308363
17/07/18 Α.Γ 11Δ/2018 ΓΖΜΟΗΟ, ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΤΝΣΖΡΖΖ ΥΟΛΗΚΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΣΖΛ.2313 318449
23/07/18 Α.Γ 7/2018 ΑΝΟΗΚΣΟ, ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΔΑΡΧΝ ΚΑΦΧΝ ΜΚ V ΚΑΗ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΟΤ ΜΔ ΑΤΣΑ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΖΠΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΖΛ.210 6551691
23/07/18 Α.Γ. 14/2018 ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΣΔΥΝΖΣΟΤ ΝΔΦΡΟΤ ΣΖΛ.25213 50222
25/07/18 Α.Γ 3/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΗΓΧΝ ΚΑΒΑ ΣΖΛ.2410 993373
30/07/18 Α.Γ. 34/18
ΑΝΟΗΚΣΟ, ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΟΤΛΟΒΔΡ ΝΔΟΤ ΣΤΠΟΤ ΟΠΛΗΣΧΝ ΓΗΑ ΓΤΟ ΔΣΖ
ΣΖΛ.210 3483161
03/08/18
Α.Γ 31/18
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΔΛΜΑΣΧΝ ΔΡΠΤΣΡΗΧΝ ΑΡΜΑΣΧΝ LEO2
ΣΖΛ.210
3483161
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Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ»

ΥΟΛΖ ΜΟΝΗΜΧΝ ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΚΑΗ
ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΝΑΤΣΗΚΟΤ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΓΡΑΜΑ
Σ/ 1Ζ ΣΡΑΣΗΑ/ EU-OHQ
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ «ΘΖΔΑ»
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ «ΘΖΔΑ»

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.

