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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
εο
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.

Έηνο 17ν

Σεύρνο No 33

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 ελεκεξόηεηαο
Σξίην βήκα - ειεθηξνληθή πιεξσκή ηνπ θόζηνπο απόθηεζεο
Φεθηαθήο Τπνγξαθήο.
Σέηαξην βήκα - ηαπηνπνίεζε & ελεξγνπνίεζε
Η 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.

Οξηζηηθόο Καηάινγνο Δπηρεηξεκαηηθώλ ρεδίσλ ηεο Γξάζεο «Δλίζρπζε Σνπξηζηηθώλ ΜΜΔ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπο θαη
ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ»
Ζ κε Αξ. Πξση: 5010/1662/Α3/07-08-2018 Απφθαζε ηεο Δηδηθήο Γξακκαηέσο Γηαρείξηζεο Σνκεαθψλ ΔΠ ηνπ ΔΣΠΑ θαη ΣΑ κε ζέκα :
«Οξηζηηθφο Καηάινγνο κε ηελ Βαζκνινγηθή Καηάηαμε φισλ ησλ Δπελδπηηθψλ ρεδίσλ, ηα Δπηρνξεγνχκελα/Δληαγκέλα θαη ηα κε
Δπηρνξεγνχκελα/Απνξξηθζέληα Δπελδπηηθά ρέδηα ηεο Γξάζεο «Δλίζρπζε Σνπξηζηηθψλ ΜΜΔ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπο θαη ηελ
πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ» ηνπ ΔΠ «Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία (ΔΠΑλΔΚ)»,
ΔΠΑ 2014 – 2020» πεξηιακβάλεη:
- Σελ νξηζηηθή βαζκνινγηθή θαηάηαμε, κεηά ηε δηαδηθαζία νινθιήξσζεο ηεο αμηνιφγεζεο, ησλ δχν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ πελήληα
ηξηψλ (2.553) ππνβιεζεηζψλ αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο (Παξάξηεκα Η ηεο Απφθαζεο).
- Σελ θαηάξηηζε ηνπ νξηζηηθνχ πίλαθα κε ηα ρίιηα εμαθφζηα ελελήληα ελληά (1.699) επηρνξεγνχκελα/εληαγκέλα επελδπηηθά ζρέδηα ηεο
Γξάζεο ζπλνιηθνχ επηρνξεγνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ (δεκφζηα δαπάλε) 95.661.180,73 επξψ (Παξάξηεκα ΗΗ ηεο Απφθαζεο).
- Σελ απφξξηςε σο κε επηιέμηκσλ/απνξξηθζέλησλ νρηαθνζίσλ πελήληα ηεζζάξσλ (854) επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, κε ζπλνιηθφ
αηηνχκελν πξνυπνινγηζκφ 91.669.965,68 επξψ (Παξάξηεκα ΗΗΗ ηεο Απφθαζεο).
Ζ παξνχζα απφθαζε αθνξά ζε νξηζηηθή απφθαζε απφξξηςεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ ζηε Γξάζε.
Ζ πξνζεζκία δηθαηψκαηνο άζθεζεο/ππνβνιήο ελζηάζεσλ είλαη απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο απφθαζεο έσο 20 επηεκβξίνπ 2018.
Ζ παξνχζα Απφθαζε έρεη αλαξηεζεί ζην πξφγξακκα Γ ΗΑΤΓΔΗΑ θ αη δεκνζηεχηεθε ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο ΔΤΓ ΔΠΑλΔΚ
http://www.antagonistikotita.gr , ηνπ ΔΠΑ www.espa.gr , ηνπ ΔΦΔΠΑΔ www.efepae.gr θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο www.mindev.gov.gr .

Δγρεηξίδην Δξσηήζεσλ-Απαληήζεσλ
Θέκαηα (Αύγνπζηνο 2018)

ζε

Φνξνινγηθά

Ζ Δπηθαηξνπνίεζε ηεο χιεο ηνπ Δγρεηξηδίνπ ΔξσηήζεσλΑπαληήζεσλ ζε Φνξνινγηθά Θέκαηα (Σέηαξηε επαλέθδνζε:
Αχγνπζηνο 2018) απφ ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ
(ΑΑΓΔ)
αλαξηήζεθε
ζην
ζχλδεζκν
https://www.aade.gr/anakoinoseis/egcheiridio-eroteseonapanteseon-se-phorologika-themata-aygoystos-2018

Αληαιιαγή ησλ πιενλεθηεκάησλ ησλ εξεπλεηηθώλ
απνηειεζκάησλ πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από ηελ ΔΔ
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή επηζπκεί λα κεγηζηνπνηήζεη ηνλ
αληίθηππν ηεο έξεπλαο πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ ΔΔ. Ζ
CORDIS απνηειεί ην εληαίν γξαθείν γηα φια ηα απνηειέζκαηα
ησλ ζρεδίσλ έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο ηεο ΔΔ. Απνζηνιή ηνπ
γξαθείνπ απηνχ (CORDIS) είλαη λα θέξλεη ηα απνηειέζκαηα
ηεο έξεπλαο ζηνπο θαηάιιεινπο αλζξψπνπο ψζηε λα
κεηαηξαπνχλ ζε θαηλνηφκα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ
δεκηνπξγνχλ ζέζεηο εξγαζίαο θαη αλάπηπμε. Ζ δηαρείξηζε ηεο
ππεξεζίαο γίλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο. Με ζηφρν λα αμηνπνηεζνχλ ζην έπαθξν
νη γλψζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη ράξε ζηα εξεπλεηηθά
πξνγξάκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ ΔΔ, απφ ηελ
CORDIS θαη ηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο εθδίδεηαη ην πεξηνδηθφ ηεο Έξεπλαο Δ.Δ., ην νπνίν
δηαζέηεη επηζεκάλζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα απφ ηα
πην ζπλαξπαζηηθά έξγα. Οπνηνζδήπνηε κπνξεί λα εγγξαθεί
γηα δσξεάλ ηαρπδξνκηθή απνζηνιή θάζε ηεχρνπο ή λα ην
δηαβάζεη ειεθηξνληθά ζε έμη γιψζζεο. Βξείηε ην ζην
http://cordis.europa.eu/research-eu
. ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
CORDIS κπνξείηε επίζεο λα αλαθαιχςεηε ηα Παθέηα
Απνηειεζκάησλ (ζπιινγέο άξζξσλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα)
θαη λα παξαθνινπζείηε φιεο ηηο ηειεπηαίεο επηζηεκνληθέο
αλαθαιχςεηο θαη λέα πξντφληα θαη ηερλνινγίεο. Δπίζεο
κπνξείηε λα δηαηππψζεηε ηελ άπνςή ζαο, ζπκπιεξψλνληαο
έλα
ζχληνκν
εξσηεκαηνιφγην
ζηε
δηεχζπλζε
http://europa.eu./!VR74Cc ή επηθνηλσλψληαο ζηε δηεχζπλζε
cordis@publications.europa.eu .

o

14 Δζληθό θαη Γηεζλέο πλέδξην: «πζηεκηθή θαη
Σνπξηζκόο», 14-15 επηεκβξίνπ 2018
Ζ Διιεληθή Δηαηξία πζηεκηθψλ Μειεηψλ (Hellenic Society for
Systemic Studies-HSSS) ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα
Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο δηνξγαλψλνπλ ην
ν
14 Δζληθφ θαη Γηεζλέο πλέδξην κε ζέκα: «πζηεκηθή θαη
Σνπξηζκφο», ην νπνίν ζα δηεμαρζεί ζηηο 14-15 επηεκβξίνπ
2018, ζην μελνδνρείν ELITE CITY RESORT ζηελ Καιακάηα
ηεο Διιάδαο. Σν θχξην ζέκα ηνπ πλεδξίνπ είλαη ε
παξνπζίαζε ηνπ δπλακηθνχ επηζηεκνληθνχ ρψξνπ ηνπ
"πζηήκαηνο θαη Σνπξηζκνχ" κε εθαξκνγέο ζε νξγαληζκνχο
θαη επηρεηξήζεηο ζε έλα επξχ θάζκα ηνκέσλ ηφζν ηεο
ππεξεζίαο φζν θαη ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο. Σν εηήζην
Δζληθφ θαη Γηεζλέο πλέδξην πξαγκαηνπνηείηαη ελαιιάμ ζε
δηάθνξεο πφιεηο ηεο Διιάδαο ζε ζπλεξγαζία θαη ππφ ηελ
αηγίδα ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ηνπηθψλ Παλεπηζηεκίσλ ή κε ηε
ζπκβνιή ελφο ζρεηηθνχ δηεζλνχο ή ειιεληθνχ νξγαληζκνχ. ην
πλέδξην κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ αθαδεκατθνί, ζχκβνπινη,
επαγγεικαηίεο, πξνπηπρηαθνί θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο. Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
site:
http://www.conf.hsss.eu/1_2/confHSSS , e-mail: info@hsss.gr,
p.papaioannou@gmail.com .

Zήηεζε ζπλεξγαζίαο από ηελ Γεξκαλία
Ζ
εηαηξεία
TSI
GmbH
&
Co.
KG
(/infofilesmenu/company/5853) αλαδεηά ζπλεξγαζία κε ειιεληθέο
εηαηξείεο παξαγσγήο ζηηγκηαίσλ ηξνθίκσλ, ζπκπιεξσκάησλ
δηαηξνθήο, ηζαγηνχ, θαθέ, δάραξεο θαη γιπθαληηθψλ νπζηψλ
(μπιηηφιε).
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
site:
https://www.tsi.de, ηει: +49 4281 93 83 574, θαμ: +49 4281 93
83 88 574, e-mail: jbicki@tsi.de , info@tsi.de .
εκείσζε: «Τπνρξεσηηθέο ελδείμεηο ζε ζπζθεπαζίεο ηζαγηψλ
ειιεληθήο πξνέιεπζεο ζηε Γεξκαλία»
εο
Απφ 13 12.2014 ηζρχνπλ, ππνρξεσηηθά ζε φια ηα θξάηε-κέιε
Δ.Δ., νη θνηλέο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ επηζήκαλζε
ησλ ηξνθίκσλ, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (Δ.Δ.) ππ. αξηζκ.
1169/2011, πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
ΔΔ:
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_lab
elling_and_packaging/co0019_el.htm , θαζψο θαη ηνπ
γεξκαληθνχ Οκνζπνλδηαθνχ Τπνπξγείνπ Σξνθίκσλ θαη
Γεσξγίαο:
http://www.bmel.de/DE/Ernaehrung/Kennzeichnung/kennzeich
nung_node.html;jsessionid=AEF951597C3F1ECAD8079D6503
4DF8F1.2_cid376 . Οη αλαγξαθφκελεο πιεξνθνξίεο ζηηο
εηηθέηεο ησλ ζπζθεπαζκέλσλ ηξνθίκσλ εκθαλίδνληαη
ππνρξεσηηθά ζηε γεξκαληθή γιψζζα, ζχκθσλα κε ηελ
ηζρχνπζα γεξκαληθή Ννκνζεζία (Παξάγ. 3, ζεκείν 3 ηνπ
Καλνληζκνχ γηα ηελ επηζήκαλζε Σξνθίκσλ). Δηδηθφηεξεο
πιεξνθνξίεο ζε: χλδεζκν Γεξκαληθψλ εηαηξεηψλ Ρνθεκάησλ
απφ
Βφηαλα-Φξνχηα:
http://www.wkf.de/DieWKF.1754.0.html?&L=0 , Οκνζπνλδηαθφ χλδεζκν πεξί
Γηθαίνπ Σξνθίκσλ: https://www.bll.de/en/home .

Γηεζλείο Γηαγσληζκνί
ΙΡΑΗΛ
Σν Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Σει Αβίβ
απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν κε πξνθήξπμε θξαηηθνχ
δηαγσληζκνχ πνπ αθνξά:
Σν ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή, ηελ πξνκήζεηα, ηελ
παξάδνζε
θαη
εγγχεζε
δψδεθα
απηφκαησλ
ηειεζθνπηθψλ
κεραλεκάησλ
κε
ιεηηνπξγία
δηαρσξηζκνχ κε δηπιφ αλπςσηήξα γηα γεξαλνχο
κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζε μεξά-ζάιαζζα,
κε ηνλ ππ΄ αξηζκφλ 2842/ΣΕ/18 δηεζλή δηαγσληζκφ.
Σα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη δηαζέζηκα ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο Ashdod Port Company Ltd., ζηε
δηεχζπλζε:
https://www.ashdodport.co.il/pages/default.aspx
Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 04/10/2018, 14:00
(ηνπηθή ψξα ηνπ Ηζξαήι).
Πιεξνθνξίεο:
θαμ:
+972-8-8517523,
e-mail:
oritco@ashdodport.co.il

Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
κπνξείηε
λα
επηθνηλσλήζεηε κε ην Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζην Σει
Αβίβ: ηει. 0097236055299, θαμ. 0097236951329 ζηελ
ηζηνζειίδα www.agora.mfa.gr θαη ζην email: ecocomtelaviv@mfa.gr .

Zήηεζε ζπλεξγαζίαο από ηελ Σνπξθία
Σν Σνπξθηθφ Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε (Σει: 2310- 254 460, Fax : 2310- 254 448, E-mail: Selanik@ekonomi.gov.tr ) καο ελεκεξψλεη
φηη ε Σνπξθηθή εηαηξεία „Coffee Tainer‟ πνπ δξαζηεξηνπνηείηε ζην ρψξν ηνπ θαθέ, αλαδεηά ζπλεξγάηεο ζηελ Διιεληθή αγνξά. Οη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ εηαηξεία: ηει: +90 242 230 35 34, e-mail: franchise@coffeetainer.com ,
info@coffeetainer.co , site: www.coffeetainer.com .

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Σνπξθηθφ Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 05-08 επηεκβξίνπ 2018 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλή Έθζεζε «INTERNATIONAL FOOD
AND BEVERAGE, FOOD PROCESSING, STORAGE,
COOLING TECHNOLOGIES, LOGISTICS AND STORE
EQUIPMENT FAIR» απφ ηελ εηαηξία ITF Istanbul Fuarcilik A.S.
θαη ζηελ Σνπξθία - ISTANBUL - ζην CNR Expo Center- κε ηελ
επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε
πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο: Σξφθηκα, Καηεςπγκέλα,
Κξεαηηθά, Φξέζθα θξνχηα, Λαραληθά, Γαιαθηνθνκηθά,
Βηνινγηθά, Θαιαζζηλά, Πνηά, Εαραξψδε, Όζπξηα, Μεραλήκαηα
επεμεξγαζίαο θαη ηερλνινγίαο ηξνθίκσλ θαη απνζήθεπζε
logistics. Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ππάξρεη εηδηθή νξγάλσζε
απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηψλ 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 (04-07 επηεκβξίνπ 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 (04-07 επηεκβξίνπ 2018)
(δηακνλή 3 λπρηψλ). ε πεξίπησζε πνπ νη επηζθέπηεο
επηζπκνχλ
λα
ηαμηδέςνπλ
ιηγφηεξεο
κέξεο
ή
ζε
δηαθνξνπνηεκέλεο εκεξνκελίεο, ζα πξέπεη λα θαιχςνπλ νη ίδηνη
ηα έμνδα ηνπο. Οη εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ
έθζεζε λα κελ πξνβνχλ ζε πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ηαμηδηνχ
πξνηνχ ιάβνπλ ηελ ηειηθή έγθξηζε απφ ηε Πξεζβεία, γηαηί ιφγσ
απμεκέλνπ ελδηαθέξνληνο ζηελ έθζεζε ελδέρεηαη ην ππνπξγείν
λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη εηαηξίεο πνπ
ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ ηελ έθζεζε πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ
ηε ζρεηηθή αίηεζε κέρξη ηηο 24/08/2018 ζην θαμ: 2310254448 ή
ζην email: selanik@ticaret.gov.tr.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 2310254460, θαμ:
2310254448,
e-mail:
selanik@ekonomi.gov.tr
,
site:
http://cnrfoodistanbul.com/index.aspx?ln=2 .

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Αηηάιεηα ηεο Σνπξθίαο
Σν Σνπξθηθφ Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 06-09 επηεκβξίνπ 2018 πξφθεηηαη
λα
πξαγκαηνπνηεζεί
Γηεζλή
Έθζεζε
«CME
CONSTRACTION MACHINERY EXHIBITION» απφ ηελ
εηαηξία Bogazici Ihtisas Fuarcilik Ltd Sti θαη ζηελ Σνπξθία ANTALYA - ζην Antalya Expo Center- κε ηελ επηρνξήγεζε
ηνπ ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε
πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο: Δπηρεηξήζεηο θαη
κεραλήκαηα θαηαζθεπήο θαη Σερλνινγίαο, Μεραλήκαηα
ζθπξνδέκαηνο θαη εμνπιηζκφο, Μεραλήκαηα θαη Δμνπιηζκφο
Οξπρείσλ, Αληιίεο ζθπξνδέκαηνο, Μίμεξ, Δμνπιηζκνί
Ορεκάησλ, Μεραλήκαηα ζθπξνδέκαηνο θαη εμνπιηζκφο.
Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ππάξρεη εηδηθή νξγάλσζε απφ ην
Τπνπξγείν Οηθνλνκηψλ 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 (05-08
επηεκβξίνπ 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
(05-08 επηεκβξίνπ 2018) (δηακνλή 3 λπρηψλ). ε
πεξίπησζε πνπ νη επηζθέπηεο επηζπκνχλ λα ηαμηδέςνπλ
ιηγφηεξεο κέξεο ή ζε δηαθνξνπνηεκέλεο εκεξνκελίεο, ζα
πξέπεη λα θαιχςνπλ νη ίδηνη ηα έμνδα ηνπο. Οη εηαηξείεο πνπ
ζέινπλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έθζεζε λα κελ πξνβνχλ ζε
πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ηαμηδηνχ πξνηνχ ιάβνπλ ηελ ηειηθή
έγθξηζε απφ ηε Πξεζβεία, γηαηί ιφγσ απμεκέλνπ
ελδηαθέξνληνο ζηελ έθζεζε ελδέρεηαη ην ππνπξγείν λα
κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη εηαηξίεο πνπ
ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ ηελ έθζεζε πξέπεη λα
ζπκπιεξψζνπλ ηε ζρεηηθή αίηεζε κέρξη ηηο 24/08/2018 ζην
θαμ: 2310254448 ή ζην email: selanik@ticaret.gov.tr.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 2310254460, θαμ:
2310254448, e-mail: selanik@ekonomi.gov.tr , site:
http://ing.cm-expo.com/ .

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ηεο Σνπξθίαο
Σν Σνπξθηθφ Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 13-16 επηεκβξίνπ 2018 πξφθεηηαη λα
th
πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλή Έθζεζε «29 INTERNATIONAL HOUSEWARES, GIFT FAIR AND SMALL ELECTRICAL APPLIANCES
FAIR» απφ ηελ εηαηξία LIFE MEDIA FAIR θαη ζηελ Σνπξθία - ISTANBUL - ζην TUYAP FAIR CONVENTION AND CONGRESS
CENTER- κε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ
εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο: Καηνηθίαο, Γψξσλ θαη Ζιεθηξηθψλ πζθεπψλ. Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ππάξρεη
εηδηθή νξγάλσζε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηψλ 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 (12-15 επηεκβξίνπ 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 (12-15 επηεκβξίνπ 2018) (δηακνλή 3 λπρηψλ). ε πεξίπησζε πνπ νη επηζθέπηεο επηζπκνχλ λα ηαμηδέςνπλ ιηγφηεξεο
κέξεο ή ζε δηαθνξνπνηεκέλεο εκεξνκελίεο, ζα πξέπεη λα θαιχςνπλ νη ίδηνη ηα έμνδα ηνπο. Οη εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα ιάβνπλ κέξνο
ζηελ έθζεζε λα κελ πξνβνχλ ζε πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ηαμηδηνχ πξνηνχ ιάβνπλ ηελ ηειηθή έγθξηζε απφ ηε Πξεζβεία, γηαηί ιφγσ
απμεκέλνπ ελδηαθέξνληνο ζηελ έθζεζε ελδέρεηαη ην ππνπξγείν λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη εηαηξίεο πνπ ζέινπλ λα
επηζθεθζνχλ ηελ έθζεζε πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηε ζρεηηθή αίηεζε κέρξη ηηο 29/08/2018 ζην θαμ: 2310254448 ή ζην email:
selanik@ticaret.gov.tr.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
ζην ηει. 2310254460, θαμ: 2310254448, e-mail: selanik@ekonomi.gov.tr , site:
http://www.en.zuchex.com/ .

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΙΑΠΧΝΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζην Σφθπν, απέζηεηιε Δηήζηα Έθζεζε γηα ηελ
ηαπσληθή νηθνλνκία θαη ηηο δηκεξείο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο Διιάδαο-Ηαπσλίαο έηνπο 2017 θαη α‟ εμακήλνπ 2018.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζην
Σφθπν (www.agora.mfa.gr/jp70 ) ή ηνλ online επηρεηξεκαηηθφ νδεγφ ηνπ Γξαθείνπ ηεο Πξεζβείαο www.japan-greece-business.gr,
email: ecocom-tokyo@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ: www.veth.gov.gr

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Άγθπξα ηεο Σνπξθίαο
Σν Σνπξθηθφ Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 20-23 επηεκβξίνπ 2018 πξφθεηηαη
λα πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλή Έθζεζε «22th INTERNATIONAL
AGRICULTURE AND AGRICULTURE TECHNOLOGIES
FAIR» απφ ηελ εηαηξία “Info International Fair and
Organization CO” θαη ζηελ Σνπξθία - ANKARA - ζην Anfa
Altinpark Fair Area- κε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ
θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ
δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο
ηνκείο: Αγξνηηθά κεραλήκαηα, Άξδεπζε, Θεξκνθήπηα,
Ληπάζκαηα,
Δμνπιηζκνί
Κηελνηξνθίαο-Πηελνηξνθίαο.
Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ππάξρεη εηδηθή νξγάλσζε απφ ην
Τπνπξγείν Οηθνλνκηψλ ηεο Σνπξθίαο, ην νπνίν δηαξθεί 3 κέξεο
θαη πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν θαζψο θαη
ζπλαληήζεηο κε ηνπο παξαγσγνχο- επηρεηξεκαηίεο. Καηά ηε
δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληψλ ηεο Έθζεζεο (19-22 επηεκβξίνπ
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
(19-22
επηεκβξίνπ 2018) (δηακνλή 3 λπρηψλ). ε πεξίπησζε πνπ νη
επηζθέπηεο επηζπκνχλ λα ηαμηδέςνπλ ιηγφηεξεο κέξεο ή ζε
δηαθνξνπνηεκέλεο εκεξνκελίεο, ζα πξέπεη λα θαιχςνπλ νη
ίδηνη ηα έμνδα ηνπο. Οη εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα ιάβνπλ κέξνο
ζηελ έθζεζε λα κελ πξνβνχλ ζε πξνγξακκαηηζκφ ηνπ
ηαμηδηνχ πξνηνχ ιάβνπλ ηελ ηειηθή έγθξηζε απφ ηε Πξεζβεία,
γηαηί ιφγσ απμεκέλνπ ελδηαθέξνληνο ζηελ έθζεζε ελδέρεηαη
ην ππνπξγείν λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη
εηαηξίεο πνπ ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ ηελ έθζεζε πξέπεη λα
ζπκπιεξψζνπλ ηε ζρεηηθή αίηεζε κέρξη ηηο 05/09/2018 ζην
θαμ: 2310254448 ή ζην email: selanik@ticaret.gov.tr. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
ζην ηει. 2310254460, θαμ:
2310254448,
e-mail:
selanik@ekonomi.gov.tr,
site:http://www.infofair.com.tr/en/home

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ ακςνύληα ηεο Σνπξθίαο
Σν Σνπξθηθφ Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 25-28 επηεκβξίνπ 2018 πξφθεηηαη λα
th
πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλή Έθζεζε «4 AGRICULTURE, STOCK
BREEDING AND TECHNOLOGIES FAIR» απφ ηελ εηαηξία
“Tuyap” θαη ζηελ Σνπξθία -SAMSUN - ζην Tuyap Samsun Fair
and Congress Center- κε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ
θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ
δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο:
Αγξνηηθά κεραλήκαηα, Άξδεπζε, Θεξκνθήπηα, Ληπάζκαηα,
Δμνπιηζκνί Κηελνηξνθίαο-Πηελνηξνθίαο. Παξάιιεια κε ηελ
έθζεζε ππάξρεη εηδηθή νξγάλσζε απφ ην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηψλ ηεο Σνπξθίαο, ην νπνίν δηαξθεί 3 κέξεο θαη
πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν θαζψο θαη
ζπλαληήζεηο κε ηνπο παξαγσγνχο- επηρεηξεκαηίεο. Καηά ηε
δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληψλ ηεο Έθζεζεο (25-28 επηεκβξίνπ
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
(25-28
επηεκβξίνπ 2018) (δηακνλή 3 λπρηψλ). ε πεξίπησζε πνπ νη
επηζθέπηεο επηζπκνχλ λα ηαμηδέςνπλ ιηγφηεξεο κέξεο ή ζε
δηαθνξνπνηεκέλεο εκεξνκελίεο, ζα πξέπεη λα θαιχςνπλ νη ίδηνη
ηα έμνδα ηνπο. Οη εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ
έθζεζε λα κελ πξνβνχλ ζε πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ηαμηδηνχ
πξνηνχ ιάβνπλ ηελ ηειηθή έγθξηζε απφ ηε Πξεζβεία, γηαηί ιφγσ
απμεκέλνπ ελδηαθέξνληνο ζηελ έθζεζε ελδέρεηαη ην ππνπξγείν
λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη εηαηξίεο πνπ
ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ ηελ έθζεζε πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ
ηε ζρεηηθή αίηεζε κέρξη ηηο 10/09/2018 ζην θαμ: 2310254448 ή
ζην email: selanik@ticaret.gov.tr.
Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο ζην ηει. 2310254460, θαμ: 2310254448, e-mail:
selanik@ekonomi.gov.tr , site: http://tarimfuarisamsun.com/.

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Σνπξθηθφ Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 26-29 επηεκβξίνπ 2018 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλή Έθζεζε «SLEEPWELL EXPO» απφ
ηελ εηαηξία “Voli Fair” θαη ζηελ Σνπξθία -ISTANBUL- ζην
Istanbul Expo Center/Cnr Expo- κε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ
ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα
ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηνπο ηνκείο: Κιάδν ηνπ ζηξψκαηνο, κεραλεκάησλ θαη
εμνπιηζκνχ. Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ππάξρεη εηδηθή
νξγάλσζε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηψλ 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 (25-28
επηεκβξίνπ 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
(25-28 επηεκβξίνπ 2018) (δηακνλή 3 λπρηψλ). ε πεξίπησζε
πνπ νη επηζθέπηεο επηζπκνχλ λα ηαμηδέςνπλ ιηγφηεξεο κέξεο ή
ζε δηαθνξνπνηεκέλεο εκεξνκελίεο, ζα πξέπεη λα θαιχςνπλ νη
ίδηνη ηα έμνδα ηνπο. Οη εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα ιάβνπλ κέξνο
ζηελ έθζεζε λα κελ πξνβνχλ ζε πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ηαμηδηνχ
πξνηνχ ιάβνπλ ηελ ηειηθή έγθξηζε απφ ηε Πξεζβεία, γηαηί ιφγσ
απμεκέλνπ ελδηαθέξνληνο ζηελ έθζεζε ελδέρεηαη ην ππνπξγείν
λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη εηαηξίεο πνπ
ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ ηελ έθζεζε πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ
ηε ζρεηηθή αίηεζε κέρξη ηηο 07/09/2018 ζην θαμ: 2310254448 ή
ζην
email:
selanik@ticaret.gov.tr.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο ζην ηει. 2310254460, θαμ: 2310254448, e-mail:
selanik@ekonomi.gov.tr , site: http://eng.sleepwellexpo.com/ .
Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Σνπξθηθφ Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 02-07 Οθησβξίνπ 2018 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλή Έθζεζε «MACHINE TOOLS,
METAL-SHEET METAL PROCESSING MACHINES, TOOL
HOLDERS-CUTTING
TOOLS,
QUALITY
CONTROLMEASUREMENT SYSTEMS, CAD/CAM, PLM SOFTWARE
AND MANUFACTURING TECHNOLOGIES FAIR» απφ ηελ
εηαηξία “Tuyap Exhibition Group” θαη ζηελ Σνπξθία ISTANBUL- ζην Tuyap Istanbul Fair and Congress Center κε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο. ηελ
έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ
εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο: Μεραλήκαηα
επεμεξγαζίαο κεηάιισλ, κεραλήκαηα εξγαζίαο, εξγαιεία
θνπήο, κέηξεζεο θαη εμνπιηζκνχ πνηνηηθνχ ειέγρνπ.
Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ππάξρεη εηδηθή νξγάλσζε απφ ην
Τπνπξγείν Οηθνλνκηψλ 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 (01-04 Οθησβξίνπ
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
(01-04
Οθησβξίνπ 2018) (δηακνλή 3 λπρηψλ). ε πεξίπησζε πνπ νη
επηζθέπηεο επηζπκνχλ λα ηαμηδέςνπλ ιηγφηεξεο κέξεο ή ζε
δηαθνξνπνηεκέλεο εκεξνκελίεο, ζα πξέπεη λα θαιχςνπλ νη
ίδηνη ηα έμνδα ηνπο. Οη εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα ιάβνπλ κέξνο
ζηελ έθζεζε λα κελ πξνβνχλ ζε πξνγξακκαηηζκφ ηνπ
ηαμηδηνχ πξνηνχ ιάβνπλ ηελ ηειηθή έγθξηζε απφ ηε Πξεζβεία,
γηαηί ιφγσ απμεκέλνπ ελδηαθέξνληνο ζηελ έθζεζε ελδέρεηαη
ην ππνπξγείν λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη
εηαηξίεο πνπ ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ ηελ έθζεζε πξέπεη λα
ζπκπιεξψζνπλ ηε ζρεηηθή αίηεζε κέρξη ηηο 17/09/2018 ζην
θαμ: 2310254448 ή ζην email: selanik@ticaret.gov.tr. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 2310254460, e-mail:
selanik@ekonomi.gov.tr , site: http://maktekfuari.com/en/ .

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
Ο

4 ΦΔΣΙΒΑΛ ΓΑΣΡΟΝΟΜΙΑ 2018 «ΚΔΡΝΑΜΔ ΚΙΛΚΙ»
Πόιε: Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην, Κηιθίο
Ηκεξνκελία: 30 Απγνχζηνπ-02 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Πξνψζεζε επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηνπηθψλ
πξντφλησλ
Πιεξνθνξίεο: Site: http://www.ccikilkis.gr/ , www.e-kilkis.gr,
ηει: +30 2341024580-81, εζσηεξηθφ 121 & 102, θαμ: +30
2341020924, e-mail: info@ebekilkis.gr
Η

83 ΓΔΘ
Πόιε: Θεζζαινλίθε, Διιάδα
Ηκεξνκελία: 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
Ηκεξνκελία: 19-23 επηεκβξίνπ
Δθζέκαηα: Μεραλήκαηα, εμνπιηζκνί, εθφδηα, παξαδνζηαθά
πξντφληα .
Πιεξνθνξίεο: Site: http://www.viotiachamber.gr , ηει: 2261028281.

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
ε

16 ΔΜΠΟΡΟΒΙΟΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΚΑΡΓΙΣΑ 2018
Πόιε: Καπλαπνζήθεο Καξδίηζαο, Πεξηθεξεηαθή Οδφο
Καξδίηζαο-Σξηθάισλ. Ηκεξνκελία: 12-16 Οθησβξίνπ
Δθζέκαηα: Αγξνηνπξηζκφο, πξσηνγελήο ηνκέαο, ηξφθηκα θαη
πνηά, γεσξγία, θηελνηξνθία, νηθηαθφο θαη επαγγεικαηηθφο
εμνπιηζκφο, ελέξγεηα, ηερλνινγία πεξηβάιινληνο, ελαιιαθηηθέο
κνξθέο ελέξγεηαο θαη απηνθίλεην
Πιεξνθνξίεο: Site: https://www.karditsaexpo.gr/ , ηει: +30
210 2772244, e-mail: info@karditsaexpo.gr
ΔΚΘΔΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ-ΣΟΤΡΙΜΟΤ-ΓΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΝΟΤ
Πόιε: Εάππεην Μέγαξν, Αζήλα. Ηκεξνκελία: 19-21
Οθησβξίνπ
Δθζέκαηα: Έθζεζε ηνπξηζκνχ, γαζηξνλνκίαο θαη νίλνπ
Πιεξνθνξίεο: Site: http://europegastronomyathens2018.com/ , ηει: (+30) 2110129575, e-mail:
info@mact.gr
KOSMIMA 2018
Πόιε: Δθζεζηαθφ Κέληξν ΓΔΘ, Θεζζαινλίθε
Ηκεξνκελία: 20-22 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Κνζκήκαηα, σξνιφγηα, πνιχηηκνη ιίζνη,
κεραλήκαηα & εμνπιηζκφο .
Πιεξνθνξίεο: Site: https://kosmima.helexpo.gr/

9 ΈΜΠΟΡΟ-ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΙΑΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ
ΠΙΔΡΙΑ (9Η ΔΒΔΠ-ΚΜ 2018)
Πόιε: Οηθηζκφο Αλδξνκάρεο, Καηεξίλε, Πηεξία
Ηκεξνκελία: 28 επηεκβξίνπ-03 Οθησβξίνπ
Δθζέκαηα: Δπηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, Γεληθή Έθζεζε
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.champier.gr/ , ηει: 23510
23211 εζση.. 3 & 7, e-mail: champier@otenet.gr

GRAND TOURIST EXPO 2018
Πόιε: Ησάλληλα, Διιάδα. Ηκεξνκελία: 25-28 Οθησβξίνπ
2018
Δθζέκαηα: Ξελνδνρεηαθέο Δπηρεηξήζεηο & Δμνπιηζκφο,
Αεξνπνξηθέο & Ναπηηιηαθέο Δηαηξίεο, Σαμηδησηηθά γξαθεία,
ηνπηθά πξντφληα, Αξραηνινγηθνί ρψξνη, Μνπζεία, πήιαηα
Πιεξνθνξίεο: Site: www.kyklos-ektheseis.gr , ηει: 2651037114 e-mail: kyklosek@otenet.gr

ATHENS HOME EXPO
Πόιε: Αζήλα, Διιάδα, .
Ηκεξνκελία: 29 επηεκβξίνπ- 7 Οθησβξίνπ 2018
ε
Δθζέκαηα: 43 Έθζεζε ζπηηηνχ.
Πιεξνθνξίεο: Site: http://www.athenshomeexpo.gr/ ηει:
210.2621444 e-mail: info@romvos.gr

ERGO MARATHON EXPO 2018
Πόιε: Κιεηζηφ Γήπεδν Φαιήξνπ, Αζήλα. Ηκεξνκελία: 8– 10
Ννεκβξίνπ
Δθζέκαηα: Αζιεηηζκφο, δηαηξνθή, πγεία & ηνπξηζκφο
Πιεξνθνξίεο: Site: www.be-best.gr , ηει: 216 9390312,
e-mail: info@be-best.gr

Η

ε

7 ΔΚΘΔΗ MARKET EXPO
Πόιε: Metropolitan Expo, Αζήλα
Ηκεξνκελία: 5-7 Οθησβξίνπ (Πξνζεζκία ζπκκεηνρήο έσο 17
Απγνχζηνπ)
Δθζέκαηα: Σξφθηκα θαη πνηά
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.marketexpo.gr/ , ηει: (+30)
2103542900 e-mail: info@metropolitanexpo.gr
ε

26 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ «KAVALAEXPO 2018»
Πόιε: Δπηκειεηήξην Καβάιαο, Νέα Καξβάιε, Καβάια
Ηκεξνκελία: 5-9 Οθησβξίνπ
Δθζέκαηα: Πξνψζεζε επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ
Πιεξνθνξίεο: site: www.kcci.gr , ηει: 2510 222212, e-mail:
info@chamberofkavala.gr
(Γήισζε ζπκκεηνρήο κέρξη 31/7/2018)
SYSKEVASIA 18
Πόιε: Metropolitan Expo, Αζήλα.
Ηκεξνκελία: 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.
Ηκεξνκελία: 12-15 Οθησβξίνπ.
Δθζέκαηα: Έθζεζε Πιαζηηθψλ, Μεραλεκάησλ, Καινππηψλ &
Αλαθχθισζεο.
Πιεξνθνξίεο: Site: http://plastica-expo.gr/,
http://www.graphicarts.gr/portal/showitem.php?artlid=8187

METAL MACHINERY
Πόιε: Metropolitan Expo, Αζήλα
Ηκεξνκελία: 9 – 11 Ννεκβξίνπ
Δθζέκαηα: Μεραλήκαηα & Σερλνινγίεο Δπεμεξγαζίαο
Μεηάιινπ & Βηνκεραληθνχ Δμνπιηζκνχ
Πιεξνθνξίεο: Site: http://www.metalmachinery.gr/ ,
ηει: (+30) 2.111.801.801,
e-mail: info@texpo.gr
PHILOXENIA
Πόιε: ΓΔΘ, Θεζζαινλίθε
Ηκεξνκελία: 9-11 Ννεκβξίνπ
ε
Δθζέκαηα: 34 δηεζλήο έθζεζε ηνπξηζκνχ
Πιεξνθνξίεο: Site: https://philoxenia.helexpo.gr/ , ηει: 2310
291111 e-mail: exhibitions@helexpo.gr
HOTELIA
Πόιε: ΓΔΘ, Θεζζαινλίθε
Ηκεξνκελία: 9 – 11 Ννεκβξίνπ
Δθζέκαηα: Γηεζλή Έθζεζε Ξελνδνρεηαθνχ Δμνπιηζκνχ
Πιεξνθνξίεο: Site: https://hotelia.helexpo.gr/ , ηει: 2310 291
161, e-mail: hotelia@helexpo.gr
MEAT & GRILL DAYS
Πόιε: Metropolitan Expo, Αζήλα
Ηκεξνκελία: 10 – 12 Ννεκβξίνπ
Δθζέκαηα: Κξέαο, Μεηαπνίεζε & Μαδηθή Δζηίαζε
Πιεξνθνξίεο:
Site:
http://www.meatdays.gr
210.9010040, e-mail: info@omind.gr

,

ηει:

Γηεζλείο Δθζέζεηο

Γηεζλείο Δθζέζεηο (πλέρεηα)

INTERNATIONAL FOOD AND BEVERAGE, FOOD
PROCESSING, STORAGE, COOLING TECHNOLOGIES,
LOGISTICS AND STORE EQUIPMENT FAIR
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 05-08 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα:
Πξντφληα
Σξνθίκσλ
&
Σερλνινγίεο
Δπεμεξγαζίαο, Δμνπιηζκφο, Απνζήθεπζε θαη Φχμε
Πιεξνθνξίεο: site: http://cnrfoodistanbul.com/index.aspx ,
ηει: +90 212 465 74 74

16 BURSA AGRICULTURE,SEED RAISING, SAPLINGS AND
MILK INDUSTRY FAIR 2018
Πόιε: Πξνχζα, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 09-13 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Γηεζλήο έθζεζε γεσξγίαο, ζπφξνπ, δελδξπιιίσλ θαη
βηνκεραλία γάιαθηνο
Πιεξνθνξίεο: site: http://burtarim.com/en/ , ηει: 90 (224) 211 50
81 - 89, e-mail: tuyapbursa@tuyap.com.tr

22th
INTERNATIONAL
AGRICULTURE
AND
AGRICULTURE TECHNOLOGIES FAIR
Πόιε: Άγθπξα, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 20-23 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα:
Γεσξγία,
Άξδεπζε
θαη
Δμνπιηζκφο
Κηελνηξνθίαο-Πηελνηξνθίαο
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.infofair.com.tr/en/home ,
ηει: +90 312 384 48 16 / +90 850 622 32 26, e-mail:
info@infofair.com.tr

11 BURSA INTERNATIONAL LIVESTOCK AND EQUIPMENT
FAIR
Πόιε: Πξνχζα, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 10-14 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Γηεζλήο έθζεζε θηελνηξνθίαο θαη εμνπιηζκνχ
Πιεξνθνξίεο: site: http://bursahayvancilikfuari.com/en/ , ηει: 90
(224) 211 50 81 - 89, E-mail: tuyapbursa@tuyap.com.tr

TH

4
AGRICULTURE,STOCK
BREEDING
AND
TECHNOLOGIES FAIR
Πόιε: ακςνχληα, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 25-28 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα:
Γεσξγία,
Άξδεπζε
θαη
Δμνπιηζκφο
Κηελνηξνθίαο-Πηελνηξνθίαο
Πιεξνθνξίεο: site: http://tarimfuarisamsun.com/, ηει:
(0362)2562700 , e-mail: tuyapsamsun@tuyap.com.tr
SLEEPWELL EXPO
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 26-29 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Μεραλήκαηα θαη Δμνπιηζκφο
Πιεξνθνξίεο: site: http://eng.sleepwellexpo.com/, ηει:
+90 212 604 50 50, e-mail: info@voli.com.tr
MAKTEK EURASIA 2018
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 02-07 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Γηεζλήο έθζεζε κεραλεκάησλ
Πιεξνθνξίεο: site: http://maktekfuari.com/en/ , ηει: +90
212 867 11 19 , E-mail: maktekeurasia@tuyap.com.tr
th

11 CUKUROVA FURNITURE DECORATION FAIR
Πόιε: Άδαλα, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 02-07 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Γηεζλήο έθζεζε επίπινπ θαη δηαθφζκεζεο
Πιεξνθνξίεο: site: http://adanamobilyafuari.com/en/ , ηει:
+90 (322) 256 90 90 , E-mail: salihgokmen@tuyap.com.tr
th

11 ISTANBUL FASHION CONFERENCE
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 03-04 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Γηεζλήο έθζεζε έηνηκσλ ξνχρσλ
Πιεξνθνξίεο: site:
http://www.istanbulmodakonferansi.com/home.html , ηει:
(0212) 639 76 56, E-mail: tgsd@tgsd.org.tr
th

60 INTERNATIONAL FOOTWEAR FASHION FAIR
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 03-06 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Γηεζλήο Έθζεζε ππνδεκάησλ
Πιεξνθνξίεο: site: http://cnraymod.com/index.aspx?ln=2 ,
ηει: +90 212 465 74 74, e-mail: fuat.guvenlidal@cnr.net
ANTALYA FURNITURE FAIR
Πόιε: Αηηάιεηα, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 03-07 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Γηεζλήο έθζεζε επίπινπ
Πιεξνθνξίεο: site:
http://tuyap.com.tr/en/exhibitions/antalya-furniture-fair2018#scope-of-the-fair , ηει: +90 (212) 867 11 00

th

th

HARDENBERG
Πόιε: Hardenberg, Οιιαλδία
Ηκεξνκελία: 23-25 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Κηελνηξνθία
Πιεξνθνξίεο:
site:
https://booking.evenementenhal.nl/nl/landbouwdagen-intensieveveehouderij-liv-hardenberg-2018/hardenberg, ηει: +31 (0) 523 28
98 98, E-mail: hardenberg@evenementenhal.nl
INTERCHARM PROFESSIONAL, MOSCOW
Πόιε: Μφζρα, Ρσζία
Ηκεξνκελία: 24-27 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Καιιπληηθά
Πιεξνθνξίεο: site: www.intercharm.ru ηει: (926) 001 9340 email: Evgenia.Guseva@reedexpo.ru
th

BURSA 4 INTERNATIONAL MARBLE BLOCK FAIR
Πόιε: Πξνχζα, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 24-27 Οθησβξίνπ 2018
ε
Δθζέκαηα: 4 Γηεζλήο Έθζεζε Μαξκάξνπ, Φπζηθψλ ΛίζσλΓξαλίηεο θαη Μεραλεκάησλ
Πιεξνθνξίεο:
site:
http://tuyap.com.tr/en/exhibitions/bursamarble-block-fair-2018#scope-of-the-fair , ηει: +90 (212) 867 11
00, e-mail: tuyapbursa@tuyap.com.tr
Η

TEHNOMA-44 ΓΙΔΘΝΗ ΈΚΘΔΗ ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΙΑ,
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΜΗ ΜΔΣΑΛΛΙΚΧΝ,
ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ, ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ
Πόιε: θφπηα
Ηκεξνκελία: 24-28 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε γηα ηε κεηαιινπξγία, ηελ ειεθηξνληθή, ηα κε
κέηαιια θαη ηελ θαηαζθεπή
Πιεξνθνξίεο:
site:
www.skopjefair.com.mk,
ηει:
+389(0)23218388, e-mail: skfair@mt.net.mk
ε

15 ΓΙΔΘΝΗ ΈΚΘΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ, ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ
ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ
Πόιε: θφπηα
Ηκεξνκελία: 24-28 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Γνκηθά πιηθά θαη κεραλήκαηα θαηαζθεπψλ
Πιεξνθνξίεο:
site:
www.skopjefair.com.mk,
ηει:
+389(0)23218388, e-mail: skfair@mt.net.mk
FOODPANORAMA EXPO
Πόιε: Λεπθσζία, Κχπξνο
Ηκεξνκελία: 08-09 Γεθεκβξίνπ 2018 (Παξάηαζε πξνζεζκίαο
ζπκκεηνρήο έσο 31/08/2018 κε έθπησζε 10%).
Δθζέκαηα:
ηξφθηκα
θαη
πνηά.
Πιεξνθνξίεο:
site:
www.foodpanoramaexpo.com
,
E-mail:
kchristodoulou@foodpanoramaexpo.com , ηει: +357 97 618820,
+357 22 013827

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα
22/08/18
ΠΡΟΥΔΗΡΟ, ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ (ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΗΝΖΖ) ΣΖΛ.26953
60606
22/08/18
Α.Γ. 10/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΧΝ ΔΗΓΧΝ ΣΖΛ. 24310 23950
23/08/18
Α.Γ. 11/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ ΔΗΓΧΝ (ΚΖΠΔΤΣΗΚΑ - ΑΛΗΔΤΜΑΣΑ ΚΡΔΑΣΑ) ΣΖΛ. 24310 23950
24/08/18
Α.Γ. 85/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 175 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΚΑΗ ΟΘΟΝΧΝ ΚΑΗ 15
ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΟΘΟΝΧΝ ΣΖΛ. 2313 327812
27/08/18
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 4.392 ΣΔΜΑΥΗΧΝ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΧΝ ΤΝΣΑΓΟΛΟΓΗΧΝ ΣΖΛ.
2313 320529
31/08/18 ΓΖΜΟΗΟ, ΓΗΔΘΝΖ, ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΚΣΗΡΗΧΝ ΣΖΛ. 24213 51158
31/08/18 Α.Γ. 32Γ/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ, ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ (Ο2) 120.000Μ^3 ΚΑΗ ΔΝΟΗΚΗΑΖ ΣΖ
ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΣΖΛ. 2413 504379

639

641
642

649

650

645
651

04/09/18
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΤΝΣΖΡΖΖ
ΗΑΣΡΗΚΟΤ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
(ΣΡΗΑ
ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΑ
ΜΖΥΑΝΖΜAΣΑ PRESTIGE SI HIRIS GE, SILHOUETTE VR GE & ΦΟΡΖΣΟ
ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟ
ΜΖΥΑΝΖΜΑ
JOLLY,
ΜΔ
ΠΛΖΡΖ
ΚΑΛΤΦΖ
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΔΚΣΟ ΣΧΝ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΛΤΥΝΗΧΝ) ΣΖΛ: 2313
308154
10/09/18 Α.Γ. 28/2018 ΓΖΜΟΗΟ, ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΣΖΛ.2313 327864
10/09/18 Α.Γ. 25/2018 ΑΝΟΗΚΣΟ, ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΟΡΖΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΚΗΝΖΣΧΝ ΚΑΗ ΤΓΡΑΤΛΟΚΗΝΖΣΧΝ
ΔΞΑΔΡΗΣΖΡΧΝ ΣΖΛ. 210 5531588
11/09/18 Α.Γ. 26/2018 ΑΝΟΗΚΣΟ, ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ THYRATRON ΓΗΑ ΣΟ Ρ/Δ ΣΡΗΣΧΝ ΣΖΛ. 210 5531588
12/09/18 Α.Γ. 8/2018 ΓΖΜΟΗΟ, ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ ΣΖΛ.2313 300500
12/09/18 Α.Γ. 13/18 ΑΝΟΗΚΣΟ, ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΤΗΜΧΝ ΚΗΝΖΖ ΣΖΛ. 210 6551691
19/09/18 Α.Γ. 80/2018 ΓΖΜΟΗΟ, ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΗΣΗΖ ΗΑΣΡΧΝ ΣΖΛ. 2313 327824
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ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ

ΥΟΛΖ ΜΟΝΗΜΧΝ ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ
ΥΟΛΖ ΜΟΝΗΜΧΝ ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ

ΓΗΟΗΚΖΖ 4Ζ ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ
ΓΗΟΗΚΖΖ 3Ζ ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΒΟΛΟΤ
«ΑΥΗΛΛΟΠΟΤΛΔΗΟ»
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ
«ΚΟΤΣΛΗΜΠΑΝΔΗΟ ΚΑΗ
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΔΗΟ»
ΓΝΘ «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ»

ΓΗΟΗΚΖΖ 4Ζ ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΚΔΝΣΡΟ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ
ΓΖΜΟ ΓΔΛΣΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΝΑΤΣΗΚΟΤ
ΓΗΟΗΚΖΖ 4Ζ ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ

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.

