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ΒΕΘ: Επιζήμια η απόφαση Πιτσιλή για
κατάργηση της νυχτερινής βάρδιας στην Πύλη 16
Η κυβέρνηση και συγκεκριμένα η Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων αδιαφορεί, για μία ακόμη φορά, για το
επιχειρείν καταργώντας με απόφασή της τη νυχτερινή
βάρδια στο Α΄ Τελωνείο της Θεσσαλονίκης, σχολιάζει ο
πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της πόλης,
Αναστάσιος Καπνοπώλης αναφερόμενος στην πρόσφατη
απόφαση του γ.γ. της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.
«Η αιφνιδιαστική απόφαση, εν μέσω Αυγούστου,
νομιμοποιεί τους τελωνειακούς οι οποίοι από τις 16
Σεπτεμβρίου του 2017 απέχουν, μονομερώς, από τη
νυχτερινή βάρδια, από τις 10.00 το βράδυ έως τις 6.00 το
πρωί, στην Πύλη 16 του ΟΛΘ. Παρά το γεγονός πως
επανειλημμένες φορές διαμαρτυρηθήκαμε και μέσω
επιστολών, ο κ. Πιτσιλής προχώρησε σε αυτή την
αψυχολόγητη απόφαση που μόνο αρνητικές επιπτώσεις
θα έχει για την επιχειρηματική κοινότητα, την οποία
αναγκάζει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη αν θέλει να
αξιοποιήσει το βράδυ» αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ,
υπογραμμίζοντας, μάλιστα, πως δεν νοείται Ελεύθερη
Ζώνη σε λιμάνι με περιορισμό στο ωράριο του τελωνείου.
«Συνεχίζουμε να ζητούμε την 24ωρη λειτουργία του
τελωνείου στην Πύλη 16, καθώς μόνο με τον τρόπο αυτό
το λιμάνι της πόλης, που φιλοδοξεί να αναπτυχθεί μέσω
της ιδιωτικοποίησης, μπορεί να είναι ανταγωνιστικό. Ένα
είναι βέβαιο πως τέτοιου είδους τακτικές εκ μέρους της
κυβέρνησης τρέπουν σε άτακτη φυγή τους εν δυνάμει
επενδυτές. Είναι απαράδεκτο να πληρώνουν οι
επιχειρηματίες το ‘μάρμαρο’ για τις αποφάσεις της ΑΑΔΕ
και των κυβερνώντων, οι οποίοι για ψηφοθηρικούς λόγους
‘κλείνουν το μάτι’ σε συγκεκριμένες ομάδες ατόμων»
καταλήγει ο κ. Καπνοπώλης.
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ΒΕΘ: Βγαίνουμε από το μνημόνιο, όχι από τη
λιτότητα
Ημέρα απολογισμού και όχι πανηγυρισμού χαρακτηρίζει τη
σημερινή, που σηματοδοτεί την έξοδο από τα μνημόνια για τη
χώρα μας, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης, Αναστάσιος Καπνοπώλης.
«Δυστυχώς η 21η Αυγούστου δεν αλλάζει το παραμικρό στην
πραγματική οικονομία. Τα στοιχεία είναι αδυσώπητα και
καταδεικνύουν τη δυσχερή θέση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα.
Η μεταμνημονιακή εποχή βρίσκει τη χώρα με το ΑΕΠ
συρρικνωμένο κατά 25%, το χρέος σε ιστορικό υψηλό αγγίζοντας
τα 345 δις ευρώ, το εσωτερικό χρέος στα 227 δις ευρώ, ενώ περί
τις 250.000 επιχειρήσεις έβαλαν πανελλαδικά λουκέτο. Στο
διάστημα των μνημονίων και δη του τελευταίου, αχρείαστου
προγράμματος στήριξης έγιναν πολλά λάθη, χειρισμοί που μας
οδηγούν σε σκληρή λιτότητα μέχρι το 2060. Κατά συνέπεια είναι
αδιανόητο να εφησυχάζουμε και να ατενίζουμε χαμογελαστοί το
μέλλον» σημειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, υπογραμμίζοντας πως
ακόμη και αν το μνημόνιο φεύγει τυπικά έρχονται νέα μέτρα
λιτότητας, μεταμνημονιακοί φόροι και σκληρή επιτήρηση.
«Το επόμενο διάστημα είναι το κρισιμότερο, για το λόγο αυτό θα
πρέπει να φανούμε όλοι και προπάντων οι κυβερνώντες αντάξιοι
των περιστάσεων. Αυτό που προέχει είναι να μην χάσουμε άλλο
πολύτιμό χρόνο, να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις, και
προπάντων να εκπονήσουμε ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης,
με αιχμή του δόρατος τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις»
υπογραμμίζει ο κ. Καπνοπώλης επισημαίνοντας πως είναι η
τελευταία μας ευκαιρία για να μην απολέσουμε το τρένο της
ανάπτυξης.

Διοργάνωση Σεμιναρίων Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων από το Β.Ε.Θ
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στην προσπάθειά του να στηρίξει τις επιχειρήσεις – μέλη του με αντικείμενο εργασιών την
παραγωγή, επεξεργασία και διάθεση τροφίμων και σε όσους εμπλέκονται με τη διαχείριση τροφίμων με οιοδήποτε τρόπο κατά το
στάδιο της διατροφικής αλυσίδας, διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια για τις «Βασικές αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων»,
σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΥΑ.14708/10.08.2007/ΦΕΚ.1616/Β/ 17.08.2007. Στόχος των σεμιναρίων είναι η διασφάλιση
της ποιότητας στην παραγωγή – συντήρηση και διάθεση τροφίμων με ασφάλεια και η προστασία των καταναλωτών , σύμφωνα με
ης
τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29 Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.
Τα σεμινάρια είναι συνολικής διάρκειας 10 ωρών το καθένα και πραγματοποιούνται στην αίθουσα σεμιναρίων του ΒΕΘ –
Αριστοτέλους 27, 4ος όροφος. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται συνολικά σε 50 ευρώ, ποσό το οποίο πρέπει να καταβληθεί
συγχρόνως με την κατάθεση της αίτησης στο Οικονομικό τμήμα του Επιμελητηρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τα μέλη του ΒΕΘ
είναι η ταμειακή τακτοποίησή τους , όσον αφορά την καταβολή της ετήσιας συνδρομής τους. Η αίτηση συμμετοχής βρίσκεται
αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του Β.Ε.Θ www.veth.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα
Θεμάτων Μεταποίησης και Υπηρεσιών, Στατιστικής, Ερευνών και Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΘ, αρμόδιος κ.Γ.Δεληχάτσιος, στο
τηλέφωνο : 2310-241383 και στο email: sme-industry@veth.gov.gr.

ο

Πρόσκληση συμμετοχής στο 4 Φεστιβάλ «Κερνάμε
Κιλκίς», 30/8-2/9/2018

Πρόσκληση σε δημόσια ακρόαση: «Δέσμη μέτρων για το
Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο»

Το Επιμελητήριο του Κιλκίς σε συνεργασία με το Δήμο, σας
ο
προσκαλούν στο 4 Φεστιβάλ «Κερνάμε Κιλκίς» που
διοργανώνεται στο Κλειστό Γυμναστήριο του Κιλκίς και τον
περιβάλλοντα χώρο, το διάστημα από την Πέμπτη 30
Αυγούστου- Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 2018. Στόχος είναι να
προβάλλει και να αναδείξει τα τοπικά ποιοτικά προιόντα και
την ιδιαίτερη τοπική ταυτότητα. Να αποτελέσει ακόμη για
παραγωγούς, επιχειρηματίες, επισκέπτες- καταναλωτές,
chefs, δημοσιογράφους και φορείς, μια μοναδική και γόνιμη
εμπειρία συνάντησης και γνωριμίας, με πρωτότυπο και
ελκυστικό τρόπο, λειτουργώντας αμοιβαία επωφελώς τόσο για
τους εκθέτες όσο και για τους επισκέπτες. Το Φεστιβάλ
χαρακτηρίζεται από τον ανοιχτό και πολυσυλλεκτικό
χαρακτήρα του και τις ποικίλες και πρωτότυπες παράλληλες
εκδηλώσεις που αναμένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον
χιλιάδων επισκεπτών με επιδείξεις μαγειρικής, γευσιγνωσίας,
σεμινάρια, ημερίδες, εργαστήρια- παιχνίδια για μικρούς και
μεγάλους και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το Φεστιβάλ θα
λειτουργήσει την Πέμπτη 30/8 από τις 17.00 έως τις 23.00, την
Παρασκευή- το Σάββατο και την Κυριακή από τις 11.00 έως
και τις 23.00. Για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες
μπορείτε να απευθύνεστε στις υπηρεσίες (τηλ. 234102458081, εσωτ. 121 και 102) και στις σελίδες του Επιμελητηρίου
(www.ccikilkis.gr ) και του Δήμου Κιλκίς (www.e-kilkis.gr ). Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν την πρόθεσή τους για
συμμετοχή μέσω e-mail στο Επιμελητήριο Κιλκίς:
info@ebekilkis.gr .

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ), σε
συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και το
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, διοργανώνει Δημόσια Ακρόαση με
θέμα «Δέσμη μέτρων για το Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο», η
οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018,
από τις 9.00 έως τις 12.30, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων, στο
δεύτερο
όροφο
του
Εμπορικού
και
Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 29, Θεσσαλονίκη, στα
πλαίσια της γνωμοδότησης επί του θέματος (Εισηγητής ο κ.
Δημητριάδης, συνεισηγητής ο κ. Kluge). Στόχος της ακρόασης
είναι η συλλογή απόψεων και αντιδράσεων των ελληνικών
ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με αυτή την ολοκληρωμένη
σειρά μέτρων που αποσκοπούν σε δίκαιους, ευνοϊκούς,
διαφανείς και σύγχρονους κανόνες εταιρικού δικαίου στην
Ευρώπη. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν παράγοντες του
κλάδου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ελλάδας,
εκπρόσωποι επιχειρηματικών ενώσεων και εργαζομένων,
εμπειρογνώμονες και πανεπιστημιακοί, καθώς και μέλη της
ΕΟΚΕ για να συζητήσουν αυτό το επίκαιρο ζήτημα. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά
http://cdweb.eesc.europa.eu/eesceuropaeuae77k/pages/9kbne4nkeeibewbqvqbd6g.html
έως
31
Αυγούστου 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη
Γραμματεία
του
τμήματος
ΙΝΤ:
site:
https://www.eesc.europa.eu/en/groups-sections-observatoriescontact-form?contact_person_group=6 .

FINANCING ENERGY EFFICIENCY, THE INVESTOR
PERSPECTIVE

2 Συνέδριο Ναυτεμπορικής για τον Κλάδο της Υγείας: «Η
επόμενη ημέρα στο επιχειρείν της Υγείας»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με την πρωτοβουλία
των Ηνωμένων Εθνών για τη χρηματοδότηση του
περιβάλλοντος, διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:
«Η Χρηματοδότηση της Ενεργειακής Απόδοσης και η
Προοπτική των Επενδυτών», το οποίο θα πραγματοποιηθεί
στις 28 Σεπτεμβρίου 2018, από τις 12.00 έως τις 14.00. Οι
συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα ακούσουν δύο παρουσιάσεις:
Μία σύντομη εισαγωγή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την
Παρουσίαση από την Jessica Stromback από την Joule
Assets Inc. του εργαλείου αξιολόγησης έργων που
αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος SEAF, που
υποστηρίζεται από την ΕΕ. Μετά από αυτό, οι συμμετέχοντες
θα ακούσουν την προσέγγιση των επενδύσεων ενεργειακής
απόδοσης από δύο ιδιώτες επενδυτές. Το σεμινάριο θα
διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα. Πρόκειται για το έβδομο
διαδικτυακό σεμινάριο που διοργανώνεται στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας του Φόρουμ επενδύσεων για την Αειφόρο
Ενέργεια και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας
2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ενδιαφερόμενοι
παρακαλείτε να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά στον
παρακάτω
σύνδεσμο
https://register.gotowebinar.com/register/16982928587172984
33 έως την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018.

Την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί στο
ο
ξενοδοχείο Royal Olympic Hotel, στην Αθήνα, το 2 Συνέδριο
της Ναυτεμπορικής για τον Κλάδο της Υγείας με θέμα: «Η
ο
επόμενη ημέρα στο επιχειρείν της Υγείας». Το 2 Συνέδριο
Υγείας της Ναυτεμπορικής θα επιχειρήσει να διερευνήσει, να
αναλύσει και να παρουσιάσει μέσα από τις τοποθετήσεις και τις
συζητήσεις των πρωταγωνιστών του χώρου κατά πόσον η
Υγεία μπορεί να παίξει ένα ρόλο εποικοδομητικό και
αναπτυξιακό σε οικονομικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο στη νέα
εποχή για την Ελλάδα. Εκπρόσωποι της Πολιτείας, της
επιστημονικής/ ακαδημαϊκής κοινότητας, οικονομολόγοι,
επιχειρηματίες και εκπρόσωποι της ιδιωτικής υγείας θα δώσουν
το πλαίσιο που μπορεί να εξελιχθεί η επιχειρηματικότητα στον
κλάδο της Υγείας σε μια περίοδο κατά την οποία η ιδιωτική
πρωτοβουλία έχει στοχοποιηθεί και εν πολλοίς «ενοχοποιηθεί»
σε πολιτικό επίπεδο λόγω παθογενειών του παρελθόντος. Το
συνέδριο θα διεξαχθεί σε τρεις ενότητες: Ενότητα 1: Οι
προκλήσεις για τον κλάδο του φαρμάκου, Ενότητα 2: Η ιδιωτική
υγεία υπό το πρίσμα της συγκέντρωσης στον κλάδο, Ενότητα
3: Ο ρόλος της τεχνολογικής επανάστασης στην υγεία- Big
Data και προσωπικά δεδομένα. Για δηλώσεις συμμετοχής
ακολουθήστε
τον
παρακάτω
σύνδεσμο:
https://events.naftemporiki.gr/ygeia2018/Cms_Data/Contents/y
geia2018/Media/Participation/APPLICATION_GR_ygeia.pdf.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνία με την κ. Μάρθα
Κομποτού: site: https://events.naftemporiki.gr/ygeia2018/ , τηλ:
210
5198280,
φαξ:
210
5146012,
e-mail:
mkomp@naftemporiki.gr .

Για
περισσότερες
πληροφορίες:
site:
https://ec.europa.eu/info/events/sei-forum-events/webinarfinancing-energy-efficiency-investors-perspective-2018-sep28_en .

Ο

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 2018-19 «Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και
Διοίκηση»
Στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα λειτουργήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος
2018−2019 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση».
Οι υποψήφιοι-ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο ΠΜΣ ταχυδρομικώς, αλλά προσφέρεται πλέον και η δυνατότητα υποβολής μέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: https://dsep.uop.gr/pms/?p=3995 έως την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος
και να επικοινωνούν με την κ. Φανή Δήμα: τηλ: 27410 74992 Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, e-mail: pmssep-secr@uop.gr , site:
https://dsep.uop.gr/pms/?p=2925/ .

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας
Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία πραγματοποιούν επιχειρηματική αποστολή στα
πλαίσια της «Διεθνής Έκθεσης Κατασκευαστών, Προμηθευτών και Καταναλωτών Ειδών Χαρτιού» (INTERNATIONAL FAIR FOR
TISSUE MANUFACTURES, SUPPLIERS AND BUYERS) στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, από 4 έως 6 Σεπτεμβρίου 2018 και
συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις: Istanbul Congress Center (ICC Expo). Το Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία
καλύπτουν το κόστος του ξενοδοχείου 4 ή 5 αστέρων για δύο νύχτες με πρωινό, δωρεάν εισιτήριο για την είσοδο στην έκθεση καθώς
και χρήση της αίθουσας VIP του εκθεσιακού κέντρου για επιχειρηματικές συναντήσεις. Οι εταιρίες που θέλουν να επισκεφθούν την
ανωτέρω έκθεση παρακαλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την στείλουν στο e-mail: info@etee.gr . Με την
επιβεβαίωση της συμμετοχής πρέπει να καταβληθούν 100 €/ άτομο για την κάλυψη τμήματος κόστους των εξόδων του Επιμελητήριου
καθώς και των ακυρωτικών του ξενοδοχείου. Τα μέλη του Επιμελητηρίου μπορούν να συμμετέχουν σε όσες εκθέσεις επιθυμούν κατά
τη διάρκεια του έτους. Η κατάθεση γίνεται στην ALPHA BANK στον λογαριασμό 120002002011660 (IBAN GR 64 0140 1200 1200
0200 2011 660).
Για περισσότερες πληροφορίες: site: www.etee.gr , τηλ: 211 7000264-7, e-mail: info@etee.gr , fairs@etee.gr .
Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας
Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία πραγματοποιούν επιχειρηματική αποστολή στα
πλαίσια της «Διεθνής Έκθεσης Προϊόντων και Εξοπλισμού Ομορφιάς, Καλλυντικών, Μαλλιών, Σπα, Ευεξίας» (INTERNATIONAL
TRADE FAIR FOR BEAUTY AND CARE, PROFESSIONAL COSMETICS AND HAIR, SPA AND WELLNESS PRODUCTS AND
EQUIPMENT) στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, από 20 έως 23 Σεπτεμβρίου 2018 και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις: CNR
Expo Yesilkoy, Turkey. Το Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία καλύπτουν το κόστος του ξενοδοχείου 4 ή 5
αστέρων για δύο νύχτες με πρωινό, δωρεάν εισιτήριο για την είσοδο στην έκθεση καθώς και χρήση της αίθουσας VIP του εκθεσιακού
κέντρου για επιχειρηματικές συναντήσεις. Οι εταιρίες που θέλουν να επισκεφθούν την ανωτέρω έκθεση παρακαλούνται να
συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την στείλουν στο e-mail: info@etee.gr . Με την επιβεβαίωση της συμμετοχής
πρέπει να καταβληθούν 100 €/ άτομο για την κάλυψη τμήματος κόστους των εξόδων του Επιμελητήριου καθώς και των ακυρωτικών
του ξενοδοχείου. Τα μέλη του Επιμελητηρίου μπορούν να συμμετέχουν σε όσες εκθέσεις επιθυμούν κατά τη διάρκεια του έτους. Η
κατάθεση γίνεται στην ALPHA BANK στον λογαριασμό 120002002011660 (IBAN GR 64 0140 1200 1200 0200 2011 660).
Για περισσότερες πληροφορίες: site: www.etee.gr , τηλ: 211 7000264-7, e-mail: info@etee.gr , fairs@etee.gr .

Επιχειρηματική αποστολή στα Άδανα της Τουρκίας
Το Τουρκικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει ότι
μεταξύ των ημερομηνιών 02-07 Οκτωβρίου 2018 πρόκειται να
th
πραγματοποιηθεί
Διεθνή
Έκθεση
«11
CUKUROVA
FURNITURE DECORATION FAIR» από την εταιρία “Tuyap”
στην Τουρκία -Adana- στο Tuyap Adana International Exhibition
and Congress Center- με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου
φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των
διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς:
Κατασκευαστές επίπλων οικιακής χρήσης, Έπιπλα κήπου,
Εταιρίες
Διακόσμησης,
Κατασκευαστές
υφασμάτων,
Κατασκευαστές επίπλων γραφείου. Παράλληλα με την έκθεση
υπάρχει ειδική οργάνωση από το Υπουργείο Οικονομικών της
Τουρκίας, η οποία διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει επίσκεψη
στον εκθεσιακό χώρο καθώς και συναντήσεις με τους
παραγωγούς. Κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της Έκθεσης
(01-04 Οκτωβρίου 2018) το Υπουργείο θα καλύψει τα έξοδα
διαμονής ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε
ξενοδοχείο 5 αστέρων. Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο
εφόσον οι επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα και ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες
(01-04 Οκτωβρίου 2018) (διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση
που οι επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή
σε διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι
ίδιοι τα έξοδα τους. Οι εταιρείες που θέλουν να λάβουν μέρος
στην έκθεση να μην προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού
προτού λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία, γιατί λόγω
αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση ενδέχεται το υπουργείο
να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων. Οι εταιρίες που
θέλουν να επισκεφθούν την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν
τη σχετική αίτηση μέχρι τις 17/09/2018 στο φαξ: 2310254448 ή
στο email: selanik@ticaret.gov.tr.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2310254460, φαξ:
2310254448,
e-mail:
selanik@ekonomi.gov.tr
,
site:
http://adanamobilyafuari.com/en/.

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας
Το Τουρκικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει ότι
μεταξύ των ημερομηνιών 03-04 Οκτωβρίου 2018 πρόκειται
th
να πραγματοποιηθεί Διεθνή Έκθεση «11
ISTANBUL
FASHION CONFERENCE» από την “ITKIB” στην Τουρκία ISTANBUL- στο Ciragan Palace Kempinski- με την
επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην
έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των
εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Έτοιμου
ρούχου. Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική οργάνωση
από το Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας, η οποία
διαρκεί 3 μέρες και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό
χώρο καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς. Κατά τη
διάρκεια των ημερομηνιών της Έκθεσης (02-05 Οκτωβρίου
2018) το Υπουργείο θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός
εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 5
αστέρων. Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι
επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και
ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (02-05
Οκτωβρίου 2018) (διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι
επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε
διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι
ίδιοι τα έξοδα τους. Οι εταιρείες που θέλουν να λάβουν
μέρος στην έκθεση να μην προβούν σε προγραμματισμό του
ταξιδιού προτού λάβουν την τελική έγκριση από τη
Πρεσβεία, γιατί λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση
ενδέχεται το υπουργείο να μειώσει τον αριθμό των
συμμετεχόντων. Οι εταιρίες που θέλουν να επισκεφθούν την
έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση μέχρι
τις 17/09/2018 στο φαξ: 2310254448 ή στο email:
selanik@ticaret.gov.tr.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2310254460, φαξ:
2310254448, e-mail: selanik@ekonomi.gov.tr , site:
http://www.istanbulmodakonferansi.com/home.html.

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας
Το Τουρκικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει ότι
μεταξύ των ημερομηνιών 03-06 Οκτωβρίου 2018 πρόκειται να
th
πραγματοποιηθεί Διεθνή Έκθεση «60 INTERNATIONAL
FOOTWEAR FASHION FAIR» από την εταιρία “Pozitif Trade
Fair ” στην Τουρκία -ISTANBUL- στο Istanbul Expo
Center/Cnr Expo- με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου
φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των
διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους
τομείς: Υποδήματα παιδικά, ανδρικά, γυναικεία, αθλητικά,
παντόφλες, μπότες, τσάντες, αξεσουάρ και δερμάτινα είδη.
Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική οργάνωση από το
Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας, η οποία διαρκεί 3
μέρες και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς. Κατά τη
διάρκεια των ημερομηνιών της Έκθεσης (02-05 Οκτωβρίου
2018) το Υπουργείο θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός
εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 5
αστέρων. Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι
επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και
ταξιδέψουν
στις
συγκεκριμένες
ημερομηνίες
(02-05
Οκτωβρίου 2018) (διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι
επισκέπτες επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε
διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι
ίδιοι τα έξοδα τους. Οι εταιρείες που θέλουν να λάβουν μέρος
στην έκθεση να μην προβούν σε προγραμματισμό του
ταξιδιού προτού λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία,
γιατί λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση ενδέχεται
το υπουργείο να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων. Οι
εταιρίες που θέλουν να επισκεφθούν την έκθεση πρέπει να
συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση μέχρι τις 17/09/2018 στο
φαξ: 2310254448 ή στο email: selanik@ticaret.gov.tr.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2310254460, φαξ:
2310254448,
e-mail: selanik@ekonomi.gov.tr ,
site:
http://cnraymod.com/index.aspx?ln=2..
Επιχειρηματική αποστολή στην Αττάλεια της Τουρκίας
Το Τουρκικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει ότι
μεταξύ των ημερομηνιών 03-07 Οκτωβρίου 2018 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί Διεθνή Έκθεση «ANTALYA FURNITURE
FAIR» από την εταιρία “Tuyap Fairs” στην Τουρκία -Antalyaστο Antalya Fair Convention and Congress Center- με την
επιχορήγηση του σχετιζόμενου φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση
προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που
δραστηριοποιούνται
στους
τομείς:
Έπιπλα
σπιτιού,
κρεβατοκάμαρες, παιδικά έπιπλα, τραπέζια, καρέκλες,
καναπέδες, πολυθρόνες και αξεσουάρ για έπιπλα. Παράλληλα
με την έκθεση υπάρχει ειδική οργάνωση από το Υπουργείο
Οικονομικών της Τουρκίας, η οποία διαρκεί 3 μέρες και
περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και
συναντήσεις με τους παραγωγούς. Κατά τη διάρκεια των
ημερομηνιών της Έκθεσης (02-05 Οκτωβρίου 2018) το
Υπουργείο θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου
από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 5 αστέρων. Τα
έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες
λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν
στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (02-05 Οκτωβρίου 2018)
(διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες
επιθυμούν να ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε
διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι
ίδιοι τα έξοδα τους. Οι εταιρείες που θέλουν να λάβουν μέρος
στην έκθεση να μην προβούν σε προγραμματισμό του
ταξιδιού προτού λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία,
γιατί λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση ενδέχεται
το υπουργείο να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων. Οι
εταιρίες που θέλουν να επισκεφθούν την έκθεση πρέπει να
συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση μέχρι τις 17/09/2018 στο
φαξ: 2310254448 ή στο email: selanik@ticaret.gov.tr.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2310254460, φαξ:
2310254448,
e-mail: selanik@ekonomi.gov.tr ,
site:
http://tuyap.com.tr/en/exhibitions/antalya-furniture-fair2018#scope-of-the-fair.

Επιχειρηματική αποστολή στην Προύσα της Τουρκίας
Το Τουρκικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει ότι
μεταξύ των ημερομηνιών 09-13 Οκτωβρίου 2018 πρόκειται να
th
πραγματοποιηθεί Διεθνή Έκθεση «16 INTERNATIONAL
AGRICULTURE, SEED RAISING, SAPLINGS AND MILK
INDUSTRY FAIR», από την εταιρία “TUYAP BURSA
FUARCILIK A.S. ” στην Τουρκία -BURSA- στο Bursa
International Fair and Congress Center- με την επιχορήγηση
του
σχετιζόμενου
φορέα
εξαγωγής.
Στην
έκθεση
προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών που
δραστηριοποιούνται στους τομείς: Tεχνολογίες θερμοκηπίου,
Νερό και αρδευτικά συστήματα, Γεωργικά φάρμακα, Σπόρους
προς σπορά, φυτεία και φυτοκομία, Οικολογική γεωργία, Γάλα
και γαλακτοκομικά προιόντα, Αγρότες, Κτηνοτρόφοι, Αγροτικές
επιχειρήσεις, Διανομείς εξοπλισμού κτηνοτροφίας. Παράλληλα
με την έκθεση υπάρχει ειδική οργάνωση από το Υπουργείο
Οικονομικών της Τουρκίας, η οποία διαρκεί 3 μέρες και
περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο καθώς και
συναντήσεις με τους παραγωγούς-επιχειρηματίες. Κατά τη
διάρκεια των ημερομηνιών της Έκθεσης (08-11 Οκτωβρίου
2018) το Υπουργείο θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός
εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 5
αστέρων. Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι
επισκέπτες λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και
ταξιδέψουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (08-11 Οκτωβρίου
2018) (διαμονή 3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες
επιθυμούν
να
ταξιδέψουν
λιγότερες
μέρες
ή
σε
διαφοροποιημένες ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι
ίδιοι τα έξοδα τους. Οι εταιρείες που θέλουν να λάβουν μέρος
στην έκθεση να μην προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού
προτού λάβουν την τελική έγκριση από τη Πρεσβεία, γιατί λόγω
αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση ενδέχεται το υπουργείο
να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων. Οι εταιρίες που
θέλουν να επισκεφθούν την έκθεση πρέπει να συμπληρώσουν
τη σχετική αίτηση μέχρι τις 24/09/2018 στο φαξ: 2310254448 ή
στο email: selanik@ticaret.gov.tr.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2310254460, φαξ:
2310254448,
e-mail:
selanik@ekonomi.gov.tr
,
site:
http://burtarim.com/en/.

Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη της
Τουρκίας
Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με
τη διοργανώτρια εταιρία πραγματοποιούν επιχειρηματική
ης
αποστολή στα πλαίσια της 47
Διεθνούς Έκθεσης
Κοσμημάτων, Ρολογιών και Μηχανημάτων Κατασκευής
th
Κοσμημάτων (47 ISTANBUL INTERNATIONAL JEWELRY,
WATCH AND EQUIPMENT FAIR), στην Κωνσταντινούπολη
της Τουρκίας, από 11 έως 14 Οκτωβρίου 2018 και
συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις: Istanbul Fair Center (CNR
Expo). Το Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια
εταιρία καλύπτουν το κόστος του ξενοδοχείου 4 ή 5 αστέρων
για δύο νύχτες με πρωινό, δωρεάν εισιτήριο για την είσοδο
στην έκθεση καθώς και χρήση της αίθουσας VIP του
εκθεσιακού κέντρου για επιχειρηματικές συναντήσεις. Οι
εταιρίες που θέλουν να επισκεφθούν την ανωτέρω έκθεση
παρακαλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση
και να την στείλουν στο e-mail: info@etee.gr . Με την
επιβεβαίωση της συμμετοχής πρέπει να καταβληθούν 100 €/
άτομο για την κάλυψη τμήματος κόστους των εξόδων του
Επιμελητήριου καθώς και των ακυρωτικών του ξενοδοχείου. Τα
μέλη του Επιμελητηρίου μπορούν να συμμετέχουν σε όσες
εκθέσεις επιθυμούν κατά τη διάρκεια του έτους. Η κατάθεση
γίνεται
στην
ALPHA
BANK
στον
λογαριασμό
120002002011660 (IBAN GR 64 0140 1200 1200 0200 2011
660).
Για περισσότερες πληροφορίες: site: www.etee.gr , τηλ: 211
7000264-7, e-mail: info@etee.gr , fairs@etee.gr .

Εκθέσεις στην Ελλάδα
Ο

4 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 2018 «ΚΕΡΝΑΜΕ ΚΙΛΚΙΣ»
Πόλη: Κλειστό Γυμναστήριο, Κιλκίς
Ημερομηνία: 30 Αυγούστου-02 Σεπτεμβρίου 2018
Εκθέματα: Προώθηση επιχειρηματικότητας και τοπικών
προϊόντων Πληροφορίες: Site: http://www.ccikilkis.gr/ ,
www.e-kilkis.gr, τηλ: +30 2341024580-81, εσωτερικό 121 &
102, φαξ: +30 2341020924, e-mail: info@ebekilkis.gr
Η

83 ΔΕΘ
Πόλη: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Ημερομηνία: 8-16 Σεπτεμβρίου 2018
Εκθέματα: Ενέργεια, Τεχνολογία, Επιχειρήσεις,
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία, Αυτοκίνητα, Βιβλία και
Κατασκευές.
Πληροφορίες: Site: www.helexpo.gr , Παναγιώτης
Χατζηϊωάννου ,Υπεύθυνος 83ης ΔΕΘ, Τ: 2310 291 548, 232
F: 2310 291 553, Email: tif3@helexpo.gr
AGROfest ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Πόλη: Λιβαδειά, Βοιωτία
Ημερομηνία: 19-23 Σεπτεμβρίου
Εκθέματα: Μηχανήματα, εξοπλισμοί, εφόδια, παραδοσιακά
προϊόντα .
Πληροφορίες: Site: http://www.viotiachamber.gr , τηλ: 2261028281.
η

EXPOMES 2018-3 Αναπτυξιακή Έκθεση Υπηρεσιών &
Προϊόντων Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου
Πόλη: Λιμάνι Μεσολογγίου
Ημερομηνία: 20-23 Σεπτεμβρίου
Εκθέματα: Προώθηση επιχειρηματικότητας, τοπικών
προϊόντων και υπηρεσιών
Πληροφορίες: τηλ: 2631 025561, 6906667800, e-mail:
expomess2018@gmail.com
Η

9 ΈΜΠΟΡΟ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΠΙΕΡΙΑΣ (9Η ΕΒΕΠ-ΚΜ 2018)
Πόλη: Οικισμός Ανδρομάχης, Κατερίνη, Πιερία
Ημερομηνία: 28 Σεπτεμβρίου-03 Οκτωβρίου
Εκθέματα: Επιχειρηματική δραστηριότητα, Γενική Έκθεση
Πληροφορίες: site: http://www.champier.gr/ , τηλ: 23510
23211 εσωτ.. 3 & 7, e-mail: champier@otenet.gr
ATHENS HOME EXPO
Πόλη: Αθήνα, Ελλάδα, .
Ημερομηνία: 29 Σεπτεμβρίου- 7 Οκτωβρίου 2018
η
Εκθέματα: 43 Έκθεση σπιτιού.
Πληροφορίες: Site: http://www.athenshomeexpo.gr/ τηλ:
210.2621444 e-mail: info@romvos.gr
η

26 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ «KAVALAEXPO 2018»
Πόλη: Νέα Καρβάλη, Καβάλα
Ημερομηνία: 5-9 Οκτωβρίου
Εκθέματα: Προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών
Πληροφορίες: site: www.kcci.gr , τηλ: 2510 222212, e-mail:
info@chamberofkavala.gr
(Δήλωση συμμετοχής μέχρι 31/7/2018)
SYSKEVASIA 18
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα.
Ημερομηνία: 12-15 Οκτωβρίου 2018.
Εκθέματα: Έκθεση Συσκευασιών, Μηχανημάτων,
Εκτυπώσεων & Logistics.
Πληροφορίες: Site: http://syskevasia-expo.gr/ ,
http://www.graphicarts.gr/portal/showitem.php?artlid=8187
PLASTICA 18
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα.
Ημερομηνία: 12-15 Οκτωβρίου.
Εκθέματα: Έκθεση Πλαστικών, Μηχανημάτων, Καλουπιών &
Ανακύκλωσης.
Πληροφορίες: Site: http://plastica-expo.gr/,
http://www.graphicarts.gr/portal/showitem.php?artlid=8187

Εκθέσεις στην Ελλάδα
η

16 ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2018
Πόλη: Καπναποθήκες Καρδίτσας, Περιφερειακή Οδός
Καρδίτσας-Τρικάλων.
Ημερομηνία: 12-16 Οκτωβρίου
Εκθέματα: Αγροτουρισμός, πρωτογενής τομέας, τρόφιμα και
ποτά, γεωργία, κτηνοτροφία, οικιακός και επαγγελματικός
εξοπλισμός, ενέργεια, τεχνολογία περιβάλλοντος, εναλλακτικές
μορφές ενέργειας και αυτοκίνητο
Πληροφορίες: Site: https://www.karditsaexpo.gr/ , τηλ: +30
210 2772244, e-mail: info@karditsaexpo.gr
ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΝΟΥ
Πόλη: Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα.
Ημερομηνία: 19-21 Οκτωβρίου
Εκθέματα: Έκθεση τουρισμού, γαστρονομίας και οίνου
Πληροφορίες: Site: http://europegastronomyathens2018.com/ , τηλ: (+30) 2110129575, e-mail:
info@mact.gr
KOSMIMA 2018
Πόλη: Εκθεσιακό Κέντρο ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 20-22 Οκτωβρίου 2018
Εκθέματα: Κοσμήματα, ωρολόγια, πολύτιμοι λίθοι,
μηχανήματα & εξοπλισμός .
Πληροφορίες: Site: https://kosmima.helexpo.gr/
GRAND TOURIST EXPO 2018
Πόλη: Ιωάννινα, Ελλάδα.
Ημερομηνία: 25-28 Οκτωβρίου 2018
Εκθέματα: Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις & Εξοπλισμός,
Αεροπορικές & Ναυτιλιακές Εταιρίες, Ταξιδιωτικά γραφεία,
τοπικά προϊόντα, Αρχαιολογικοί χώροι, Μουσεία, Σπήλαια
Πληροφορίες: Site: www.kyklos-ektheseis.gr , τηλ: 2651037114 e-mail: kyklosek@otenet.gr
ERGO MARATHON EXPO 2018
Πόλη: Κλειστό Γήπεδο Φαλήρου, Αθήνα.
Ημερομηνία: 8– 10 Νοεμβρίου
Εκθέματα: Αθλητισμός, διατροφή, υγεία & τουρισμός
Πληροφορίες: Site: www.be-best.gr , τηλ: 216 9390312,
e-mail: info@be-best.gr
METAL MACHINERY
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 9 – 11 Νοεμβρίου
Εκθέματα: Μηχανήματα & Τεχνολογίες Επεξεργασίας
Μετάλλου & Βιομηχανικού Εξοπλισμού
Πληροφορίες: Site: http://www.metalmachinery.gr/ ,
τηλ: (+30) 2.111.801.801, e-mail: info@texpo.gr
PHILOXENIA
Πόλη: ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 9-11 Νοεμβρίου
η
Εκθέματα: 34 Διεθνής Έκθεση τουρισμού
Πληροφορίες: Site: https://philoxenia.helexpo.gr/ , τηλ: 2310
291111 e-mail: exhibitions@helexpo.gr
HOTELIA
Πόλη: ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 9 – 11 Νοεμβρίου
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού
Πληροφορίες: Site: https://hotelia.helexpo.gr/ , τηλ: 2310 291
161, e-mail: hotelia@helexpo.gr
MEAT & GRILL DAYS
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 10 – 12 Νοεμβρίου
Εκθέματα: Κρέας, Μεταποίηση & Μαζική Εστίαση
Πληροφορίες:
Site:
http://www.meatdays.gr
210.9010040, e-mail: info@omind.gr

,τηλ:

Διεθνείς Εκθέσεις

Διεθνείς Εκθέσεις (Συνέχεια)

BEAUTY AND WELLNESS SHOW ISTANBUL 2018
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 20-23 Σεπτεμβρίου 2018
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Προϊόντων και Εξοπλισμού
Ομορφιάς, Καλλυντικών, Μαλλιών, Σπα, Ευεξίας
Πληροφορίες: site:
http://beautyandwellness.show/index.aspx?ln+2 , τηλ: +90
212 465 74 74, e-mail: eda.dalcam@cnr.net

MPIRES
Πόλη: Μόσχα, Ρωσία
Ημερομηνία: 26-27 Οκτωβρίου 2018
Εκθέματα: Ακίνητα
Πληροφορίες: site: http://mpires.ru τηλ: +7 (495) 725 77 01, email: info@vpiexpo.ru

PREMIERE VISION ISTANBUL FAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 10-12 Οκτωβρίου 2018
Εκθέματα:
Διεθνής Έκθεση Υφάσματος, Μαλλιού,
Μεταξιού, Κεντημάτων και Αξεσουάρ
Πληροφορίες: site: https://www.premierevisionistanbul.com/en , e-mail: g.erkanli@premierevision.com ,
τηλ: +90 212 603 68 99
th

47 ISTANBUL JEWELRY SHOW 2018
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 11-14 Οκτωβρίου 2018
η
Εκθέματα: 47 Διεθνής Έκθεση Κοσμημάτων, Ρολογιών και
Μηχανημάτων Κατασκευής Κοσμημάτων
Πληροφορίες: site:
https://october.istanbuljewelryshow.com/en-us/ , τηλ: +90
(0)212/5190719, e-mail: info-rotaforte@ubm.com
st

INTERMOB 2018- 21 INTERNATIONAL FURNITURE
SIDE
INDUSTRY,
ACCESSORIES,
FORESTRY
PRODUCTS AND WOOD TECHNOLOGY FAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 13-17 Οκτωβρίου 2018
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Βιομηχανίας Επίπλου,
Αξεσουάρ, Δασικών Προϊόντων και Τεχνολογίας Ξύλου
Πληροφορίες: site: http://intermobistanbul.com/en/ , τηλ:
+90 212 867 11 00, e-mail: intermob@tuyap.com.tr
st

INTERMOB 2018- 31 WOOD PROCESSING MACHINES,
CUTTING TOOLS, HAND TOOLS FAIR
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 13-17 Οκτωβρίου 2018
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Μηχανών Επεξεργασίας
Ξύλου, Εργαλείων Κοπής και Εργαλείων Χειρός
Πληροφορίες: site: http://agacmakinesi.com/en/ , τηλ: +90
212 867 11 00, e-mail: info@reedtuyap.com.tr
ANKIROS/ANNOFER/TURKCAST 2018
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 25-27 Οκτωβρίου 2018
Εκθέματα: Διεθνής έκθεση προϊόντων σιδήρου-χάλυβα,
μεταλλουργία, συστημάτων φόρτωσης χυτηρίων,
εξοπλισμού εργαστηρίων και κατασκευής τσιμέντου,
ναυπηγική βιομηχανία, ενέργεια, άμυνα
Πληροφορίες: site: http://www.ankiros.com/home-en/ , τηλ:
+90 312 439 67 92 ,e-mail: info@ankiros.com
HOSTECH BY TUSID 2018
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 25-28 Οκτωβρίου 2018
η
Εκθέματα: 23
Διεθνής Έκθεση Εξοπλισμού και
Τεχνολογιών Ξενοδοχείων, Εστιατορίων, Καφέ και
Ζαχαροπλαστείων
Πληροφορίες: site: http://hostechbytusid.com/index.aspx ,
τηλ: +90 212 465 74 74, e-mail: info@hostechbytusid.com
ECO EXPO ASIA 2018
Πόλη: Χονγκ Κονγκ, Κίνα
Ημερομηνία: 25-28 Οκτωβρίου 2018 (Δήλωση συμμετοχής
έως 31/08/2018)
Εκθέματα: Διεθνής έκθεση για την προστασία του
περιβάλλοντος
Πληροφορίες: site: www.ecoexpoasia.com , τηλ:
+85225115133, e-mail: ingrid.reinli@eurocham.com.hk

BUSINESS FAIR
Πόλη: Μπούντβα, Μαυροβούνιο
Ημερομηνία: 26-27 Οκτωβρίου 2018
Εκθέματα: Επιχειρηματικές συνεργασίες
Πληροφορίες: e-mail: www.adriafair.org, site: jadranskisajam@tcom.me, τηλ: +382 33 410 403
HEALTH SERVICE & PHARMACY
Πόλη: Ερεβάν, Αρμενία
Ημερομηνία: 26-28 Οκτωβρίου 2018
Εκθέματα: Προληπτικά Φάρμακα, Γαλακτοκομικά Προϊόντα,
Κλινική Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακείο, Διαγνωστικά, Υγεία,
Ιατρικές Εγκαταστάσεις, Υγιεινή, Υπηρεσίες Αποκατάστασης
Πληροφορίες: e-mail: expo@expo.am, site:
https://expo.am/en/zdravoohranenie-i-farmatsiya/,
τηλ: +37410235775
BEAUTY & STYLE
Πόλη: Βουδαπέστη, Ουγγαρία
Ημερομηνία: 26-28 Οκτωβρίου 2018
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση Ομορφιάς
Πληροφορίες: site: http://beautyandstyle.hu/en , τηλ: (+36 1) 263
6101 ,e-mail: info@hungexpo.hu
CATTLE & MECHANIZATION TRADE DAYS HARDENBERG
Πόλη: Hardenberg, Ολλανδία
Ημερομηνία: 30 Οκτωβρίου- 01 Νοεμβρίου 2018
Εκθέματα: Βοοειδή
Πληροφορίες: site:
https://booking.evenementenhal.nl/nl/rundvee-mechanisatievakdagen-hardenberg-2018/hardenberg/exposant , τηλ: +31 (0)
523 28 98 98, E-mail: hardenberg@evenementenhal.nl
METAVAK
Πόλη: Χόρινχεμ, Ολλανδία
Ημερομηνία: 30 Οκτωβρίου- 01 Νοεμβρίου 2018
Εκθέματα: Βιομηχανία μετάλλων
Πληροφορίες: site:
https://booking.evenementenhal.nl/en/metavak-go2018/gorinchem, τηλ: +31 (0) 183 680 680, E-mail:
gorinchem@evenementenhal.nl
KREADOE
Πόλη: Ουτρέχτη, Ολλανδία
Ημερομηνία: 31 Οκτωβρίου- 4 Νοεμβρίου 2018
Εκθέματα: Χειροποίητα προϊόντα
Πληροφορίες: site: http://www.kreadoe.nl/nlNL/Bezoeker/Info.aspx , τηλ: +31(0)30 295 5911, E-mail:
info@jaarbeurs.nl
FOODPANORAMA EXPO
Πόλη: Λευκωσία, Κύπρος
Ημερομηνία: 08-09 Δεκεμβρίου 2018 (Παράταση προθεσμίας
συμμετοχής έως 31/08/2018 με έκπτωση 10%).
Εκθέματα: Τρόφιμα και Ποτά.
Πληροφορίες: site: www.foodpanoramaexpo.com , E-mail:
kchristodoulou@foodpanoramaexpo.com , τηλ: +357 97 618820,
+357 22 013827

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
29/08/18 Α.Δ. 82/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΛ. 2313 327825
03/09/18
Α.Δ. 14/2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΛ. 2313 320537
04/09/18 Α.Δ. 76/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΚΚΜ, VRV,
SPLIT, FCU) ΤΗΛ. 2313 327812
06/09/18
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΤΗΛ. 23213 51279
10/09/18 Α.Δ. ΤΥ03/Σ.ΚΑΘ/2018 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΟ
ΧΩΡΟ
ΤΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ
&
ΜΟΡΙΑΚΗΣ
ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 2313
307926
12/09/18 Α.Δ. 20/2018 ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ RAS-FAS ΠΓΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΤΗΛ. 210
5531588
20/09/18 Α.Δ. 41/18 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΤΗΛ. 210 8705010
24/09/18 ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΛ. 22410 55610
24/09/18 Α.Δ. 006/2018 ΔΗΜΟΣΙΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ
ΜΕ
«ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ
ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ» ΤΗΛ. 2313 304464
28/09/18 Α.Δ. 53/2017 ΔΗΜΟΣΙΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΤΗΛ. 24213 51133
01/10/18 Α.Δ. 012/2018 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΟΧΗΣ (OCT) ΕΥΡΕΩΣ
ΠΕΔΙΟΥ ΤΗΛ. 2313 323115
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ΗΣ ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ΗΣ ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ΗΣ ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΓΝΘ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

95ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ»
ΓΝΘ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
«ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου μας www.veth.gov.gr, για πληρέστερη ενημέρωσή σας σε
θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος: Προμηρύξεις προγραμμάτων, Ελληνικές και Διεθνείς Εκθέσεις, Ζητήσεις
Συνεργασιών, Επιχειρηματικές Αποστολές, Συνέδρια, κ.α
Νέες υπηρεσίες Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) προς τις επιχειρήσεις - μέλη των
Επιμελητηρίων: Δύο νέες πρωτοπόρες τεχνολογικά υπηρεσίες, οι οποίες είναι προσβάσιμες και μέσω της
ιστοσελίδας του ΒΕΘ (www.veth.gov.gr), προσφέρει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕΕ) στο σύνολο των
Ελληνικών επιχειρήσεων-μελών των Επιμελητηρίων. Πρόκειται για την υπηρεσία εύρεσης επενδυτικών
προγραμμάτων (http://investmenttools.uhc.gr/ ) και την υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως)
εκπαίδευσης (http://elearning.uhc.gr/) Με την πρώτη υπηρεσία, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ανατρέχουν για
να αντλούν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για όλα τα νέα επενδυτικά προγράμματα και προγράμματα
απασχόλησης, όπως και όλες τις προϋποθέσεις ένταξής τους σε αυτά. Με την υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ
αποστάσεως) ασύγχρονης εκπαίδευσης οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονική
βιβλιοθήκη, στην οποία έχει αναπτυχθεί μεγάλος αριθμός μαθημάτων ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

