επηέκβξηνο 2018

εκηλάξην ΒΔΘ γηα ηνλ εμωδηθαζηηθό κεραληζκό:
52.073 αηηήζεηο έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ειεθηξνληθή
πιαηθόξκα
Πεξηζζφηεξνπο απηνκαηηζκνχο θαη επειημία δηαζέηεη, απφ
10.09.2018, ε πιαηθφξκα ηνπ εμσδηθαζηηθνχ κεραληζκνχ,
γεγνλφο πνπ, αλακέλεηαη λα απνηειέζεη ζχκθσλα κε ηελ Δηδηθή
Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο Ηδησηηθνχ Υξένπο, ην εθαιηήξην γηα λα
ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ πεξηζζφηεξνη ελδηαθεξφκελνη γηα ηε
ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ ηνπο. Μάιηζηα ην επφκελν δηάζηεκα
αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ε δηαβνχιεπζε, ζηελ νπνία ε ρψξα καο
ζα κεηέρεη, γηα ηελ θαηάξηηζε επξσπατθήο νδεγίαο πξνθεηκέλνπ
λα πξνθχςεη έλα θνηλφ πιαίζην γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ
αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα νθεηιψλ θαη ηνλ ηξφπν ξχζκηζεο
απηψλ. ηα παξαπάλσ αλαθέξζεθε ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο
Γηαρείξηζεο Ηδησηηθνχ Υξένπο, Φψηεο Κνπξκνχζεο πνπ ήηαλ
εηζεγεηήο ζην ζεκηλάξην πνπ δηνξγάλσζε ην Βηνηερληθφ
Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο κε ζέκα «Ρχζκηζε Υξεψλ
Δπηρεηξήζεσλ, Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ θαη Αγξνηψλ πξνο
ΑΑΓΔ, ΔΦΚΑ θαη Σξάπεδεο – Κφθθηλα Γάλεηα». Δξσηεζείο
κάιηζηα γηα ην ελδερφκελν παξάηαζεο ηνπ εμσδηθαζηηθνχ
κεραληζκνχ ν θ. Κνπξκνχζεο ηφληζε πσο έλα πιαίζην ζαλ απηφ
πνπ πθίζηαηαη αλακθίβνια ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη λα ππάξρεη,
θαζψο νη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζα παξακείλνπλ γηα θαηξφ
αθφκε. Δίπε, δε ραξαθηεξηζηηθά, πσο νη επηρεηξήζεηο „δελ είλαη
θπζαξκφληθα‟ ψζηε λα αλνίγεη θαη λα θιείλεη κία ξχζκηζε. Αμίδεη
λα ζεκεησζεί, ζχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΔΓΓΗΥ,
πσο γηα ηνλ εμσδηθαζηηθφ κεραληζκφ εθθίλεζαλ ηε δηαδηθαζία,
κέρξη θαη ηηο 7 επηεκβξίνπ 52.073 επηρεηξήζεηο, ειεχζεξνη
επαγγεικαηίεο θαη αγξφηεο, 17.421 πέξαζαλ επηηπρψο ηελ
επηιεμηκφηεηα, ελψ ζπλνιηθά 240 πεξηπηψζεηο νινθιήξσζαλ
επηηπρψο θαη ξχζκηζαλ ηα ρξέε ηνπο. Σελ αλάγθε λα απνηειέζεη
νπζηαζηηθφ εξγαιείν, ρσξίο πξνζθφκκαηα, ν εμσδηθαζηηθφο
κεραληζκφο γηα ηε ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ ησλ επηρεηξήζεσλ
επεζήκαλε ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ, Αλαζηάζηνο Καπλνπψιεο
ππνγξακκίδνληαο πσο «ε θαηάζηαζε ηεο πξαγκαηηθήο
νηθνλνκίαο είλαη δνθεξή θαη ρξεηάδεηαη επεηγφλησο ιχζεηο. Γχν
ζηηο
ηξεηο
κηθξνκεζαίεο
επηρεηξήζεηο
αδπλαηνχλ
λα
αληεπεμέιζνπλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ηηο ηξάπεδεο».
«αλ επηκειεηεξηαθή θνηλφηεηα δεηήζακε λα δεκηνπξγεζεί έλαο
απνηειεζκαηηθφο κεραληζκφο, πνπ ζα επηηξέπεη ηε δηαρείξηζε
ηνπ κεγάινπ φγθνπ ππνζέζεσλ κε ηαρχηεηα» ζεκείσζε ν θ.
Καπλνπψιεο. Χο ζεκαληηθφ αγθάζη γηα ηελ πνξεία ηνπ
εμσδηθαζηηθνχ κεραληζκνχ ραξαθηήξηζε ν επηθεθαιήο ηνπ
Σκήκαηνο Δλεκέξσζεο Οθεηιεηψλ ηνπ ΒΔΘ, ζχκβνπινο
επηρεηξήζεσλ Γηάλλεο Ρνπθάο, ηε ζηάζε πνπ ηεξνχλ νη
ηξάπεδεο απέλαληη ζηνπο νθεηιέηεο. «Καηαγξάθνληαη ηεξάζηηεο
θαζπζηεξήζεηο απφ ηελ πιεπξά ησλ ηξαπεδψλ, δεηνχλ
παξαηάζεηο θαη ηειηθά θαίλεηαη λα επηιέγνπλ ην δξφκν ησλ
πιεηζηεξηαζκψλ» επηζήκαλε ν θ. Ρνπθάο ηνλίδνληαο πσο «ζα
πξέπεη λα θαηαβιεζεί πίεζε πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ
πεξηζζφηεξν ζπλεξγάζηκεο νη ηξάπεδεο αλαθνξηθά κε ηνλ
εμσδηθαζηηθφ κεραληζκφ».
Σα κέρξη ζηηγκήο ζηαηηζηηθά ζηνηρεία
χκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηηο
57 εβδνκάδεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμσδηθαζηηθνχ (3/8/2017 –
07/09/2018), ηηο 31 εβδνκάδεο γηα ηε ξχζκηζε νθεηιψλ
ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ (5/2/2018–07/09/2018) θαη ηηο 10
εβδνκάδεο γηα ηε ξχζκηζε νθεηιψλ αγξνηψλ (27/6/201807/09/2018):

Έηνο 17ν

Σεύρνο No 37

Δπηρεηξήζεηο
•35.405 εθθίλεζαλ ηε δηαδηθαζία
•7.379 πέξαζαλ επηηπρψο ηελ επηιεμηκφηεηα
•1.487 αηηήζεηο ππνβιήζεθαλ: 468 ζε δηκεξή
δηαπξαγκάηεπζε θαη 1019 ζε δηαπξαγκάηεπζε κε
πνιιαπινχο πηζησηέο
•629 βεβαίσζε πιεξφηεηαο θαη 380 έλαξμε
δηαπξαγκάηεπζεο κε πνιιαπινχο πηζησηέο
•70 νινθιεξψζεθαλ επηηπρψο θαη ξχζκηζαλ ηα ρξέε ηνπο
Διεύζεξνη επαγγεικαηίεο
•15.890 εθθίλεζαλ ηε δηαδηθαζία
•9.486 πέξαζαλ επηηπρψο ηελ επηιεμηκφηεηα
•1.972 αηηήζεηο ππνβιήζεθαλ
•163 νινθιεξψζεθαλ επηηπρψο πξνο ΑΑΓΔ θαη 155 πξνο
ΚΔΑΟ θαη ξχζκηζαλ ηα ρξέε ηνπο (ζηα λνχκεξα απηά
ζπκπεξηιακβάλνληαη αηηήζεηο πνπ νινθιεξψζεθαλ
επηηπρψο θαη κε ηνπο δχν πηζησηέο)
Αγξόηεο
•778
εθθίλεζαλ
ηε
δηαδηθαζία
•556
πέξαζαλ
επηηπρψο
ηελ
επηιεμηκφηεηα
•65
αηηήζεηο
ππνβιήζεθαλ
•4 νινθιεξψζεθαλ επηηπρψο πξνο ΑΑΓΔ θαη 3 πξνο ΚΔΑΟ
θαη ξχζκηζαλ ηα ρξέε ηνπο (ζηα λνχκεξα απηά
ζπκπεξηιακβάλνληαη
αηηήζεηο
πνπ
νινθιεξψζεθαλ
επηηπρψο
θαη
κε
ηνπο
δχν
πηζησηέο).

Δπηζηνιή ΒΔΘ, ΔΒΔΘ, ΔΔΘ πξνο Γεξνβαζίιε:
Λεξλαία Ύδξα ην παξαεκπόξην ζηε Θεζζαινλίθε
ε … Γε ηεο επαγγειίαο γηα ην ιαζξεκπφξην θαη ην
παξαεκπφξην εμειίζζεηαη ε Θεζζαινλίθε ηελ ψξα πνπ ζηελ
θαξδηά ηεο πφιεο θαηαγξάθεηαη θαζεκεξηλά έμαξζε ηεο
εγθιεκαηηθφηεηαο. Μεγάινο αξηζκφο παξάλνκσλ πσιεηψλ,
ζπλαζξνίδνληαη θαηά κήθνο ηεο νδνχ Αξηζηνηέινπο, ζην
χςνο ηεο Δγλαηίαο, φπνπ βξίζθνληαη ηα θηήξηα ηνπ
Βηνηερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ
Θεζζαινλίθεο
θαη
ηνπ
Δπαγγεικαηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο πφιεο, θαζψο θαη ζηελ
πεξηνρή ηεο αγνξάο Καπάλη,
παξελνριψληαο θαη
πεξηνξίδνληαο ηε δπλαηφηεηα εχθνιεο δηέιεπζεο ησλ
δηεξρφκελσλ. Σν απνηέιεζκα είλαη πξντφληα, ακθίβνιεο
πξνέιεπζεο, ρακειήο πνηφηεηαο λα θαηαθιχδνπλ ηελ ελ
ιφγσ πεξηνρή θαζψο θαη άιινπο εκπνξηθνχο δξφκνπο ηεο
Θεζζαινλίθεο, ππνλνκεχνληαο, κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε
ιεηηνπξγία ησλ λφκηκσλ, ζηεγαζκέλσλ θαη ππαίζξησλ
εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ. Όπσο επηζεκαίλνπλ εθπξφζσπνη
ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ «ε δηαηψληζε απηήο ηεο
θαηάζηαζεο ζηεξεί ζεκαληηθνχο πφξνπο απφ ην ειιεληθφ
δεκφζην, ελψ εληζρχεη ηελ αίζζεζε εγθαηάιεηςεο θαη
αηηκσξεζίαο ζην θέληξν ηεο πφιεο».
Σν δήηεκα ηεο ππνβάζκηζεο ησλ φξσλ θαη ζπλζεθψλ
ιεηηνπξγίαο ηνπ αζηηθνχ θαη θνηλσληθνχ ηζηνχ ηνπ θέληξνπ
ηεο Θεζζαινλίθεο ζηειηηεχνπλ κε θνηλή επηζηνιή ηνπο,
πξνο ηελ ππνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, Όιγα
Γεξνβαζίιε, νη πξφεδξνη ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ,

Αλαζηάζηνο Καπλνπψιεο, ηνπ Δκπνξηθνχ θαη
Βηνκεραληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ, Ησάλλεο Μαζνχηεο θαη ηνπ
Δπαγγεικαηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο, Μηράιεο
Ενξπίδεο. Ζ θαηάζηαζε δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί παξά
κφλνλ σο άθξσο επηθίλδπλε θαη πξνζβιεηηθή γηα ηελ
Θεζζαινλίθε, θαζψο ζέηεη ζε θίλδπλν ηε δεκφζηα πγεία,
πξνθαιεί αίζζεκα αλαζθάιεηαο θαη θφβνπ ζηνπο
δηεξρφκελνπο πνιίηεο, αιγεηλή εληχπσζε ζηνπο επηζθέπηεο,
ιεηηνπξγψληαο άθξσο απνηξεπηηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ
ηνπξηζκνχ, δεκηνπξγεί ξχπαλζε θαζψο νη κηθξνπσιεηέο
επηκέλνπλ λα κε ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο παξαθείκελνπο θάδνπο,
αιιά λα απνζέηνπλ ηα απνξξίκκαηα ηνπο ζηα θξεάηηα ησλ
ππνλφκσλ. Δλ θαηαθιείδη, ην θαηλφκελν ηνπ παξαεκπνξίνπ
πιήηηεη ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο. Σα επηκειεηήξηα, σο θνξείο
εθπξνζψπεζεο
ησλ
λφκηκσλ
επηρεηξήζεσλ
ηεο
Θεζζαινλίθεο, ζεσξνχλ απαξάδεθηε ηελ θαηάζηαζε θαη
θαινχλ φινπο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο λα ζπληειέζνπλ ζηελ
απνκάθξπλζε ησλ κηθξνπσιεηψλ, θαζψο θαη ζηελ πάηαμε
ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ φισλ ησλ εηδψλ πνπ δελ εκπίπηνπλ
ζηε λφκηκε εκπνξηθή δηάζεζε» ζπλερίδεη ε επηζηνιή θαη
θαηαιήγεη «ζην πιαίζην ηεο πξνθαλνχο αλάγθεο γηα εμάιεηςε
ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο
ηζνλνκίαο, κέζσ ηεο πάηαμεο ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαη ηνπ
παξαεκπνξίνπ, ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο πγεηνλνκηθήο
νκαιφηεηαο αιιά θαη ηνπ αηζζήκαηνο αζθάιεηαο γηα φινπο
αλεμαηξέησο ηνπο πνιίηεο, δεηνχκε ηελ άκεζε επέκβαζε ηεο
αζηπλνκίαο αιιά θαη ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο. Απαηηείηαη
δηαξθήο παξνπζία πέξημ ησλ νδψλ Δγλαηία θαη Αξηζηνηέινπο
αιιά θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο πιαηείαο Γηθαζηεξίσλ,
παξάιιεια κε ηε δηεμαγσγή ειέγρσλ, κε ζηφρν ηελ πιήξε
εμάιεηςε ηνπ απαξάδεθηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ιαζξεκπνξίαο
αιιά θαη θάζε αλνκίαο, γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή θάζε
εγθιεκαηηθήο ελέξγεηαο». Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε επηζηνιή
πέξαλ ηεο θα. Γεξνβαζίιε έρεη απνδέθηεο ηνλ ππνπξγφ
Οηθνλνκηθψλ Δπθιείδε Σζαθαιψην, ηνλ πεξηθεξεηάξρε
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο Απφζηνιν Σδηηδηθψζηα, ηνλ δήκαξρν
Θεζζαινλίθεο Γηάλλε Μπνπηάξε, ηελ εηζαγγειία εθεηψλ
Θεζζαινλίθεο θαη ηνλ γεληθφ αζηπλνκηθφ δηεπζπληή
Θεζζαινλίθεο.

«Γηαβνύιεπζε
Δληαίωλ
Σερληθώλ
Πξνδηαγξαθώλ
θωηναληηγξαθηθνύ ραξηηνύ Α4, θωηναληηγξαθηθνύ
ραξηηνύ Α3 θαη θωηναληηγξαθηθνύ ραξηηνύ Α4
αλαθπθιωκέλνπ»
Ζ Γηεχζπλζε Έξεπλαο Αγνξάο θαη Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ
ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο καο γλσξίδεη φηη
πξνηίζεηαη λα επηθαηξνπνηήζεη ηηο Δληαίεο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο
γηα
θσηναληηγξαθηθφ
ραξηί
Α4,
θσηναληηγξαθηθφ
ραξηί
Α3
θαη
αλαθπθισκέλν
θσηναληηγξαθηθφ ραξηί Α4, νη νπνίεο αλαξηήζεθαλ ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), www.promitheus.gov.gr , ζην πεδίν
"Γηαβνπιεχζεηο" πξνο δεκφζηα δηαβνχιεπζε. αο πξνζθαιεί
λα ζπκκεηάζρεηε ελεξγά ζε απηφλ ηνλ ηερληθφ δηάινγν θαη λα
ππνβάιεηε παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο. Ζ ππνβνιή
ζρνιίωλ θαη νη νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο
επί ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζα είλαη δπλαηή γηα είθνζη
εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αλάξηεζήο ηνπο
ζην ΔΖΓΖ, δειαδή κέρξη ηηο 30-09-2018. ηφρνο είλαη νη
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ ζθνπνχ
γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη, λα εμαζθαιίδνπλ ηα απαηηνχκελα
απφ ηε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα, ηε ιεηηνπξγηθφηεηα
θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ θαη λα πξνζδίδνπλ φξνπο
αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ζηηο
δεκφζηεο ζπκβάζεηο. Δπηδηψθεηαη επίζεο λα εμαζθαιίδνπλ
επξεία ζπκκεηνρή, λα αίξνπλ ηπρφλ εκπφδηα θαη λα εληζρχνπλ
ηνλ πγηή αληαγσληζκφ, κε ζηφρν ηφζν ην ακνηβαίν φθεινο
Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ ηνκέα, φζν θαη ηε ζπληφκεπζε ησλ
δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ.

Πξόζθιεζε ζε ελεκεξωηηθή εθδήιωζε παξνπζίαζεο ηωλ
δξάζεωλ ηνπ ΔΠΑλΔΚ «Φεθηαθό Βήκα», «Φεθηαθό Άικα»
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 KEΠΑΑΝΔΜ , εηαίξνο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ, ζαο πξνζθαιεί ζηελ αλνηθηή
ελεκεξσηηθή εθδήισζε πνπ δηνξγαλψλεη, κε ζέκα:
Παξνπζίαζε ησλ Γξάζεσλ ηνπ ΔΠΑλΔΚ «Φεθηαθφ Βήκα»,
«Φεθηαθφ Άικα» θαη «Πνηνηηθφο Δθζπγρξνληζκφο» ζηηο
17/9/2018, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 18:00 ζην Γεκαξρηαθφ
Μέγαξν ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, Λεσθφξνο Βαζηιέσο
Γεσξγίνπ
1,
Αίζνπζα
«Μαλφιεο
Αλαγλσζηάθεο»,
Θεζζαινλίθε. (Ζ αίζνπζα είλαη πξνζβάζηκε ζε άηνκα κε
πεξηνξηζκέλε θηλεηηθφηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα ζπκκεηνρή ΑκεΑ
ζην 2310-480.000). Ζ εθδήισζε πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην
ηεο πξνθήξπμεο ησλ Γξάζεσλ: • Φεθηαθό Βήκα θαη Φεθηαθό
Άικα, ζηφρνο ησλ νπνίσλ είλαη ε ελίζρπζε ηεο ςεθηαθήο
αλαβάζκηζεο ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε έκθαζε
ζηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη
κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Δπηιέμηκεο είλαη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ
ζηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία,
εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο, θάζε κνξθήο ελέξγεηεο θαη
δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ θαη ζε
παξακεηξνπνίεζε απηνχ, φπσο επίζεο θαη θάζε κνξθήο
ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηξίηνπο (hosting, παξνπζία
ζηα Social media θιπ). Ο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο
θάζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θπκαίλεηαη απφ 5.000€ έσο 50.000€
γηα ην Φεθηαθφ Βήκα θαη απφ 55.000€ έσο 400.000€ γηα ην
Φεθηαθφ Άικα, ελψ ην πνζνζηφ δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο
είλαη 50% θαη ζηηο δχν Γξάζεηο.
• Πνηνηηθόο Δθζπγρξνληζκόο, πνπ αθνξά ζηελ ελίζρπζε ησλ
κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (απφ 50 άηνκα θαη άλσ) ησλ ελλέα (9)
ηνκέσλ
πξνηεξαηφηεηαο
ηνπ
ΔΠΑλΔΚ
(αγξνδηαηξνθή/βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ελέξγεηα, εθνδηαζηηθή
αιπζίδα, πνιηηηζηηθέο θαη δεκηνπξγηθέο βηνκεραλίεο, Σνπξηζκφο,
πεξηβάιινλ, ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ
(ΣΠΔ),
πγεία,
πιηθά-θαηαζθεπέο),
επελδχνληαο
ζηνλ
ηερλνινγηθφ εθζπγρξνληζκφ ηνπο. Δπηιέμηκεο δαπάλεο
απνηεινχλ ε απφθηεζε λέσλ ζχγρξνλσλ κεραλεκάησλ θαη ελ
γέλεη εμνπιηζκνχ, ε εηζαγσγή ζπζηεκάησλ πηζηνπνίεζεοδηαρείξηζεο πνηφηεηαο, ν ζρεδηαζκφο, ε ηππνπνίεζε θαη
πηζηνπνίεζε πξντφλησλ. Ο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο
θάζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θπκαίλεηαη απφ 50.000€ έσο
400.000 € θαη ην πνζνζηφ δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη
50%. Ζ Γεκφζηα Γαπάλε θαη ησλ ηξηψλ Γξάζεσλ
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο θαη ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε θαη εηδηθφηεξα απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) ζην πιαίζην ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο
«Αληαγσληζηηθφηεηα,
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία (ΔΠΑλΔΚ)» ηνπ ΔΠΑ 2014
– 2020. ηελ εθδήισζε νη ελδηαθεξφκελνη ζα έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα πιεξνθνξεζνχλ ζε βάζνο γηα ηηο δξάζεηο, λα
απεπζχλνπλ εξσηήζεηο θαη λα απνθηήζνπλ κηα νινθιεξσκέλε
εηθφλα πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη λα ππνβάινπλ πιήξεηο αηηήζεηο.
Ζ είζνδνο είλαη ειεύζεξε.

Δλεκεξωηηθή εθδήιωζε γηα ηελ αγνξά ηνπ Ληβάλνπ
Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ θαη ν ΔΒ
ελφςεη
ηεο
Δπηρεηξεκαηηθήο
Απνζηνιήο
πνπ
ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Βεξπηφ κεηαμχ 2-4 Οθησβξίνπ 2018,
δηνξγαλψλνπλ ελεκεξσηηθή εθδήισζε γηα ηελ αγνξά ηνπ
Ληβάλνπ, ηελ Γεπηέξα 17 επηεκβξίνπ 2018, ψξα 14:00, ζην
ΔΒΔΑ (Αθαδεκίαο 7, 5νο φξνθνο). Γείηε ην πξφγξακκα ηεο
εθδήισζεο
ζην
ζχλδεζκν
:
https://drive.google.com/file/d/1yWdBrwnbynkQIPcAr3GkwdGIP
HioYnDt/view. Απαηηείηαη δήισζε ζπκκεηνρήο ζηνλ παξαθάησ
ειεθηξνληθφ
ζχλδεζκν
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvi44lJwt4CNnAbN
Q_MtXnl749wVSZvgQTINJhjYIlkV-alw/viewform
έωο
ηελ
Παξαζθεπή 14 επηεκβξίνπ 2018.

Γωξεάλ
εκηλάξην:
"Βηώζηκε
Κνηλωληθή
Δπηρεηξεκαηηθόηεηα" ζηα Αλνηρηά ρνιεία ζηε Γεηηνληά
Γηα ιίγεο κέξεο, απφ ηηο 17 επηεκβξίνπ έσο ηηο 10 Οθησβξίνπ
2018, ζε έμη δεκνηηθά ζρνιεία ηνπ δήκνπ Θεζζαινλίθεο ζα
ζηεζεί κηα ζεξκνθνηηίδα θαηλνηνκίαο θαη γλψζεο πξνβάιινληαο
ηελ έλλνηα ηνπ ζχγρξνλνπ επηρεηξείλ. Σν θέληξν αλάπηπμεο
θνηλσληθήο αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο Solidarity Mission, ζην
πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο “Αλνηρηά ρνιεία ζηε Γεηηνληά” ηνπ
δήκνπ Θεζζαινλίθεο, αλαθνηλψλεη ηελ έλαξμε λέσλ ηκεκάησλ
γηα ηνλ θχθιν εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ «Βηψζηκε Κνηλσληθή
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα». Ο θχθινο ζεκηλαξίσλ «Βηψζηκε
Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ζηνρεχεη ζηελ γλσξηκία ησλ
ζπκκεηερφλησλ κε ηελ Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηνπο
ζηφρνπο ηεο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο ηνπ ΟΖΔ θαη ζηελ
εθπαίδεπζή ηνπο ζηηο βαζηθέο γλψζεηο πνπ ρξεηάδεηαη λα
θαηέρνπλ πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάζνπλ έλα επηρεηξεκαηηθφ
κνληέιν θνηλσληθήο επηρείξεζεο, πνπ επηηειεί ηνλ θνηλσληθφ
ή/θαη πεξηβαιινληηθφ ζθνπφ ηεο, ελψ ηαπηφρξνλα είλαη
νηθνλνκηθά βηψζηκε. Απεπζχλεηαη ζε ελήιηθεο αλέξγνπο,
εξγαδφκελνπο ή επαγγεικαηίεο θάζε ειηθίαο, πνπ ελδηαθέξνληαη
λα δεκηνπξγήζνπλ βηψζηκεο ιχζεηο, γηα θνηλσληθά θαη
πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο κέζσ ηεο
θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Δλφηεηεο Δθπαηδεπηηθνχ
Πξνγξάκκαηνο: - Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Κνηλσληθφο
Αληίθηππνο, - Παγθφζκηνη ηφρνη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο (Agenda
2030), - Αλάπηπμε Δπηρεηξεκαηηθήο Ηδέαο θαη Δπηρεηξεκαηηθνχ
Μνληέινπ, - Παξνπζίαζε Δπηρεηξεκαηηθψλ Μνληέισλ
Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ Σα ζεκηλάξηα έρνπλ ζπλνιηθή
δηάξθεηα 12 ψξεο θαη ζα δηεμαρζνχλ ζε ηξεηο ζπλαληήζεηο ησλ
ηεζζάξσλ σξψλ ζε επηιεγκέλα Αλνηρηά ρνιεία ηνπ δήκνπ
Θεζζαινλίθεο. Ζ ζπκκεηνρή είλαη δσξεάλ κε απαξαίηεηε
δήισζε
ζπκκεηνρήο
ζπκπιεξψλνληαο
ηελ
θφξκα:
http://bit.ly/sse-thess. Δηζεγεηήο: Απφζηνινο Παπαιεμίνπ,
Ηδξπηήο
Solidarity
Mission,
Δθπαηδεπηήο
Κνηλσληθήο
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε
λα απεπζχλεζηε ηειεθσληθά ζην 694 626 5653 ή κε Email ζην
info@openschoolsthess.gr, Facebook Event. Ζ δξάζε
«Βηψζηκε Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» πινπνηείηαη ζην
πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο "Αλνηρηά ρνιεία ζηε Γεηηνληά", κηα
πξσηνβνπιία ηεο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ
δήκνπ Θεζζαινλίθεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Creativity Platform
(ΑΜΚΔ) θαη απνθιεηζηηθφ δσξεηή ην Ίδξπκα ηαχξνο Νηάξρνο.

Γηεζλήο Δπηρεηξεκαηηθή Δθδήιωζε , 15-17 Οθηωβξίνπ
2018, Πνξηνγαιία
Ζ Γηεζλήο Δπηρεηξεκαηηθή Δθδήισζε – Nersant Business
International Meeting 2018 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 15-17
Οθησβξίνπ 2018 ζηελ Πνξηνγαιία. Οη ζηφρνη ηεο εθδήισζεο
αθνξνχλ ηελ πξνψζεζε ηεο δηεζλνπνίεζεο ησλ εηαηξεηψλ θαη
ησλ πξντφλησλ, ηε δεκηνπξγία επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ
φισλ ησλ ζπκκεηερνπζψλ ρσξψλ, ηελ πξνζέιθπζε
επελδχζεσλ ζηελ Πνξηνγαιία θαη ηελ ελζάξξπλζε ησλ
πνξηνγαιηθψλ επελδχζεσλ ζηηο εθπξνζσπνχκελεο ρψξεο αιιά
θαη ηελ ελίζρπζε θαη ζχλαςε επηρεηξεκαηηθψλ εηαηξηθψλ
ζρέζεσλ γηα ην κέιινλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο θαη
ζχκθσλα κε ηνλ ηνκέα θαη ηνπο ζηφρνπο θάζε ζπκκεηέρνπζαο
εηαηξείαο, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κεκνλσκέλεο ζπλαληήζεηο,
δηκεξείο επαθέο θαη εηαηξηθέο επηζθέςεηο. Γηα ηελ εγγξαθή ζαο
επηζθεθηείηε
ηνλ
παξαθάησ
ζχλδεζκν:
http://business.nersant.pt/en/login/
.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: site: http://business.nersant.pt/en/ , ηει: +351 249
839 500, e-mail: business@nersant.pt .

«Πξάζηλε» γηνξηή «Voltάξω 2018»
Σελ «πξάζηλε» γηνξηή, αθηεξσκέλε ζηελ ειεθηξνθίλεζε, κε
ηίηιν «Voltάξσ 2018», δηνξγαλψλνπλ ηελ Κπξηαθή 16
επηεκβξίνπ 2018 (απφ ηηο 10 ην πξσί έσο ηηο 8 ην βξάδπ),
ζηε Νέα Παξαιία ηεο Θεζζαινλίθεο ε Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο
θαη
ε
Αληηπεξηθέξεηα
Αλάπηπμεο
θαη
Πεξηβάιινληνο. δχν κεγάιεο ζεκαηηθέο ηνπ «Voltάξσ 2018»:
ε πξψηε αθνξά ζηε βηψζηκε αζηηθή κεηαθίλεζε,
εκπινπηηζκέλε θέηνο κε πεξηζζφηεξα θαη πνιχ πην
εληππσζηαθά εθζέκαηα θαη ε δεχηεξε ζρεηίδεηαη κε ηε βηψζηκε
αλάπηπμε, φπνπ ζηφρνο είλαη ε παξνπζίαζε ζην επξχ θνηλφ
ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο, ησλ θαιψλ
πξαθηηθψλ ηεο αλαθχθισζεο, αιιά θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο
νπνίνπο κπνξεί ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε λα ζηεξίμεη απηή ηελ
πξνζπάζεηα. ε φ,ηη αθνξά ηελ ελφηεηα ηεο βηψζηκεο αζηηθήο
κεηαθίλεζεο, ε δξάζε «Voltάξσ 2018» πεξηιακβάλεη κία
….πςειψλ Volt νηθνινγηθή πεξηήγεζε ζηνλ θφζκν ησλ
ειεθηξνθίλεησλ κέζσλ κεηαθνξάο. Οη επηζθέπηεο ζα έρνπλ
ηε δπλαηφηεηα λα εμεξεπλήζνπλ ειεθηξηθά ππνβνεζνχκελα ebikes, απφιπηα ειεγρφκελα απφ έλα smartphone, ειεθηξηθά
παηίληα θαη ειεθηξηθά πνδήιαηα ζε ηξεηο ηξνρνχο θαη
ειεθηξηθά scooter, κε θάπνηα απφ ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα
θάλνπλ θαη κηθξέο βφιηεο ζε ειεγρφκελνπο ρψξνπο. ην
«Voltάξσ 2018» νη επηζθέπηεο ζα δνπλ θαη ζα ελεκεξσζνχλ
απφ εηδηθνχο γηα ην πξψην ειιεληθφ ειεθηξηθφ απηνθίλεην. Θα
δνπλ επηηφπνπ έλα πάξθηλγθ πνπ ζα είλαη ηαπηφρξνλα θαη
θσηνβνιηατθφο
ζηαζκφο
νρεκάησλ,
αιιά
θαη
ηα
ειεθηξνθίλεηα νρήκαηα θαζαξηφηεηαο πνπ έρεη πξνκεζεπηεί ν
Γήκνο Θεζζαινλίθεο, ζηαζκνί θφξηηζεο ειεθηξηθψλ
απηνθηλήησλ θαη
ειεθηξνθηλνχκελα
απηνθίλεηα
πνπ
θπθινθνξνχλ ζήκεξα ζηελ παγθφζκηα αγνξά. Οη επηζθέπηεο
ζα κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζην θνξεηφ πξνζνκνησηή
νηθνινγηθήο νδήγεζεο ηνπ Η.Μ.Δ.Σ. ηνπ Δ.Κ.Δ.Σ.Α. γηα λα
κάζνπλ ην πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα πνπ αθήλεη ε νδεγηθή
ηνπο ζπκπεξηθνξά, αλ θαηαλαιψλνπλ άζθνπα θαχζηκα θαη
πξνθαινχλ κεγάιεο εθπνκπέο ξχπσλ. Σν «Voltάξσ 2018»
πεξηιακβάλεη επίζεο επηδείμεηο απφ κε επαλδξσκέλα
ηειεθαηεπζπλφκελα αεξνζθάθε (drones) θαη ελεκέξσζε απφ
ηνπο εηδηθνχο γηα ηηο σθέιηκεο ρξήζεηο ηνπο ζηελ
θαζεκεξηλφηεηα, θαζψο θαη ειεθηξνθίλεηα αλεκφπηεξα ηεο
Αεξνιέζρεο εξξψλ. Ζ δεχηεξε ζεκαηηθή ηεο εθδήισζεο γηα
ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε πεξηιακβάλεη ην εηθνληθφ εξγαζηήξην
ηνπ «Voltάξσ 2018», φπνπ ζα παξνπζηαζηεί ην εχξνο ησλ
αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, νη ηξφπνη ζσζηήο αλαθχθισζεο, νη
λέεο δνκέο ζπγθέληξσζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ πνπ
νξγαλψλνληαη απφ ηελ απηνδηνίθεζε, θαζψο θαη κεξηθά απφ
ηα εθαηνληάδεο ρξήζηκα πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ
αλαθχθισζε απνξξηκκάησλ. Οη επηζθέπηεο ζα έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα δνπλ επί ηφπνπ ηα ζηάδηα παξαγσγήο
θνκπφζη απφ νξγαληθά απνξξίκκαηα. Δπίζεο, ζην «Voltάξσ
2018» ζα παξνπζηαζηεί έλα νινθιεξσκέλν Πξάζηλν εκείν
πγθέληξσζεο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ, έλαο νξγαλσκέλνο
ρψξνο αλαθχθισζεο πνπ πξνζθέξεη θίλεηξα ζηνπο πνιίηεο
γηα λα αλαθπθιψζνπλ ζε φιε ηελ αιπζίδα ησλ
επαλαρξεζηκνπνηήζηκσλ πιηθψλ. ε πην εμειηγκέλε κνξθή ηεο
ζπγθεθξηκέλεο δνκήο, γηα ηελ νπνία έρεη εθδεισζεί έληνλν
ελδηαθέξνλ απφ αξθεηνχο δήκνπο». «Πξφθεηηαη γηα έλα εηδηθά
δηακνξθσκέλν φρεκα, πνπ κπνξεί λα πεγαίλεη ζηηο γεηηνληέο
θαη λα ζπιιέγεη πιαζηηθφ, γπαιί, κέηαιιν, ζχλζεηεο
ζπζθεπαζίεο (ηεηξαπάθ), απφβιεηα ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ
(κηθξέο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο), αθφκε θαη ηεγαλέιαηα. Δπίζεο,
δηαζέηεη κηθξή πξέζα, ελψ ζηνπο επηζθέπηεο ζα γίλεη
ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηε κέζνδν ηεο αληαπνδνηηθήο
αλαθχθισζεο, ηεο δηάζεζεο πφλησλ θαη αληαπνδνηηθψλ
κπφλνπο σο θηλήηξσλ γηα λα πηνζεηήζνπλ ηηο θαιέο πξαθηηθέο
ηεο αλαθχθισζεο».

ν

4 Παλειιαδηθό Δπαγγεικαηηθό πλέδξην κε ηίηιν: «ΒΑΛΔ ΦΖΛΑ ΣΟΝ ΠΖΥΖ», ζηηο 22 επηεκβξίνπ 2018
ν

Ζ Πξφεδξνο ηνπ κε θεξδνζθνπηθνχ νξγαληζκνχ BUSINESS MENTALITY θ. Ατληα Νίθα δηνξγαλψλεη ην 4 Παλειιαδηθφ Δπηρεηξεκαηηθφ
πλέδξην κε ηίηιν: «ΒΑΛΔ ΦΖΛΑ ΣΟΝ ΠΖΥΖ», ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 22 επηεκβξίνπ 2018, ζην πλεδξηαθφ Κέληξν
Σξάπεδαο Πεηξαηψο ζηε Θεζζαινλίθε.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site: www.business-mentality.com , ηει: +30 2311 221517, e-mail: info@business-mentality.com .

Γηαγωληζκόο θαηλνηόκωλ ηδεώλ ηεο Αιεμάλδξεηαο δώλεο
Καηλνηνκίαο κε ζέκα ηελ θπθιηθή νηθνλνκία
Ο δηαγσληζκφο θέξε ηελ ηδέα ζνπ κε ζέκα ηελ θπθιηθή νηθνλνκία
πνπ δηνξγαλψλεη ε Αιεμάλδξεηα Εψλε Καηλνηνκίαο , ζην πιαίζην
ηνπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ ECOCITY FORUM – Κπθιηθή Οηθνλνκία
ζηηο έμππλεο Πφιεηο (3-5 Οθησβξίνπ 2018 ζηε Θεζζαινλίθε), ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 5 Οθησβξίνπ 2018 . Αηηήζεηο ζπκκεηνρήο
κέρξη 28 επηεκβξίνπ 2018. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο :
www.thessinnozone.gr, www.ecocityforum.eu

9νο Γηαγωληζκόο Τπνηξνθηώλ ηνπ ΑCT-American College
of Thessaloniki
Γηα έλαηε ζπλερή ρξνληά ην ACT – American College of
Thessaloniki, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε λένπο απφ φιε ηελ Διιάδα
λα δηεθδηθήζνπλ πιήξεηο ή κεξηθέο ππνηξνθίεο γηα ηα
πξνπηπρηαθά θαη κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπ, ζε
έλα αθαδεκατθφ πεξηβάιινλ πςειψλ δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ.
Οη εμεηάζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηε Θεζζαινλίθε ζηε
Βηβιηνζήθε Bissell ηνπ ACT ηελ Παξαζθεπή 14 επηεκβξίνπ
2018, ζηηο 18:00, θαη νη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
δειψζνπλ ζπκκεηνρή κέρξη θαη ηελ εκέξα ησλ εμεηάζεσλ. Ο κε
θεξδνζθνπηθφο εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο πξνζθέξεη έμη (6)
ππνηξνθίεο 100%, κία γηα θάζε έλα απφ ηα παξαθάησ
πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα: •
Business Administration, •
Business Computing, •
Computer Science, •
English,
•
International Relations. •
Psychology. Δπίζεο
ρνξεγεί δχν (2) ππνηξνθίεο 100%, κία γηα θάζε έλα απφ ηα
κεηαπηπρηαθά ηνπ πξνγξάκκαηα: •
MBA (Master of
Business Administration), •
MS in Hospitality and Tourism
Management.
Δπηπιένλ, ζεκαληηθφο αξηζκφο κεξηθψλ
ππνηξνθηψλ ζα δνζεί θαη ζε ππνςήθηνπο πνπ ζα
ζπγθεληξψζνπλ πςειή βαζκνινγία ζηηο εμεηάζεηο. Όινη νη
ππνςήθηνη ζα ιάβνπλ κέξνο ζε κία ειεθηξνληθή εμέηαζε
γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ, πνιιαπιήο επηινγήο, ε νπνία ζα
δηαξθέζεη 1 ψξα θαη 15 ιεπηά. Ζ εμέηαζε ζα είλαη ζηα Διιεληθά
θαη δελ απαηηεί πξνεηνηκαζία. (Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα
ηηο
πξνυπνζέζεηο
ζπκκεηνρήο
ζην
http://www.act.edu/scholarship-competition ).

Ζ Αθαδεκία Ρνκπνηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο
Ζ Αθαδεκία Ρνκπνηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο
εμειίζζεηαη θαη επεθηείλεη ηηο δξάζεηο ηεο ζηε βηνκεραληθή
ξνκπνηηθή, κε εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο γηα ηνλ Διιεληθφ παξαγσγηθφ ηνκέα. Μεηά ηα
επηηπρεκέλα πξνγξάκκαηα εθπαηδεπηηθήο ξνκπνηηθήο ζε φιε
ηελ Διιάδα θαη ηηο δηεζλψο βξαβεπκέλεο εθαξκνγέο θνηλσληθήο
ξνκπνηηθήο, πξνρσξά ζηε δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ
πξνγξάκκαηνο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηε βηνκεραληθή
ξνκπνηηθή. Σα πξνγξάκκαηα ηεο Αθαδεκίαο Ρνκπνηηθήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο δίλνπλ έκθαζε ζηελ εμνηθείσζε κε
ηα ζχγρξνλα πεξηβάιινληα θαη ηνλ εμνπιηζκφ θαη
ζπκπιεξψλνπλ ην θελφ αλάκεζα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε
βηνκεραληθή πξαγκαηηθφηεηα. Πξνζθέξνπλ εμεηδηθεπκέλε
hands-on θαηάξηηζε ζε κειινληηθνχο ή ελ ελεξγεία
επαγγεικαηίεο
ηνπ
Απηνκαηηζκνχ
(ρεηξηζηέο
ξνκπφη,
εγθαηαζηάηεο, ζπληεξεηέο, θηι.). Σαπηφρξνλα απεπζχλνληαη ζε
ζηειέρε επηρεηξήζεσλ θαη ππεχζπλνπο παξαγσγηθψλ κνλάδσλ
πξνζθέξνληαο ηνπο εμνηθείσζε κε ηε Ρνκπνηηθή θαη
επηκφξθσζε γηα ηηο δπλαηφηεηέο ηεο θαη εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site: https://robotics.uom.gr/ ,
ηει: +302310891483, e-mail: robotics@uom.gr .

Πνιππξόζωπε ΗΚΔ δηαζέζηκε κέζω e-ΤΜ
Με ειεθηξνληθφ ηξφπν κέζσ ηεο Ζιεθηξνληθήο Τπεξεζίαο
Μηαο ηάζεο (e-ΤΜ) είλαη πιένλ δηαζέζηκε θαη ε ίδξπζε
πνιππξφζσπεο Ηδησηηθήο Κεθαιαηνπρηθήο Δηαηξείαο (ΗΚΔ). Ζ
δηαδηθαζία ζα είλαη ε ίδηα, δειαδή, ηα ζηνηρεία ζχζηαζεο ζα
θαηαρσξνχληαη,
φπσο
θαη
ζηελ
πεξίπησζε
ησλ
κνλνπξφζσπσλ ΗΚΔ, ρσξίο λα θαηαηεζεί θαλέλα έγγξαθν θαη
ην ζχζηεκα ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαηεξεί ηα ζηνηρεία πνπ
θαηαρσξνχληαη γηα έλα ηξίκελν, κέρξη λα νινθιεξσζνχλ νη
εθθξεκφηεηεο απφ ηελ πιεπξά ησλ ηδξπηψλ ηεο εηαηξείαο, ελψ
ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα δηαγξάθνληαη απηφκαηα.
Δπνκέλσο,
κέζσ
ηεο
ςεθηαθήο
πιαηθφξκαο
http://eyms.businessportal.gr νη ελδηαθεξφκελνη, είλαη πιένλ
ζε ζέζε λα νινθιεξψζνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο
γηα ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο ηνπο.

Γίπιωκα εμεηδίθεπζεο ζηελ Δξγνλνκία θαη ΤΑΔ, ΔΛΗΝΤΑΔ
– ΑΣΔΗΘ
Σν Κέληξν Δπηκφξθσζεο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο (Κ.Δ.ΓΗ.ΒΗ.Μ)
ηνπ «Αιεμάλδξεηνπ» Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο
Θεζζαινλίθεο (ΑΣΔΗΘ) ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. θαη
ην Δξγαζηήξην Δκβηνκεραληθήο & Δξγνλνκίαο ηνπ Σκήκαηνο
Φπζηθνζεξαπείαο
ηνπ
ΑΣΔΗΘ
πινπνηεί
πξφγξακκα
εμεηδίθεπζεο ζηελ Δξγνλνκία θαη ΤΑΔ (Diplome on
Ergonomics and OHS). Σν πξφγξακκα δηάξθεηαο 95 σξψλ (9
Μνλάδεο ECTS - ECVET) απεπζχλεηαη ζε απνθνίηνπο ΑΔΗ θαη
ΣΔΗ θαη ζα πινπνηεζεί ζε 8 δηήκεξα (Παξαζθεπή απφγεπκαάββαην) ζην ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο.
Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο θαη ηελ πξνθήξπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο
αθνινπζήζηε
ηνλ
παξαθάησ
ζχλδεζκν.
http://idve.teithe.gr/index.php/prokirixis-pdve

Δπαλαδξαζηεξηνπνίεζε ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ζην εξάγεβν
Ζ Β8 Γηεχζπλζε Δπηρεηξεκαηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ
καο
ελεκεξψλεη
ζρεηηθά
κε
ηελ
επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ζην εξάγεβν κεηά
ηελ εθεί ηνπνζέηεζε ηνπ
πκβνχινπ ΟΔΤ Α‟ Λεσλίδα
Παπαθσλζηαληηλίδε.
Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
ηει:
(0038733) 560551, θαμ: (0038700) 203512, e-mail: ecocomsarajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr .

Δλεκεξωηηθό Γειηίν ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ ηεο
Σνπξθίαο
Απφ ην Δκπνξηθφ Σκήκα ηνπ Γεληθνχ Πξνμελείνπ ηεο Σνπξθίαο
ζηε Θεζζαινλίθε
έρεη απνζηαιεί ζην Βηνηερληθφ
Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο ελεκεξσηηθφ δειηίν πνπ έρεη
εηνηκάζεη ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ ηεο Σνπξθίαο. Σν δειηίν
είλαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη πεξηέρεη εηδήζεηο γηα ηελ
νηθνλνκία, αλαθνξέο γηα ηνπο ηνκείο εμαγσγψλ, πεξηθέξεηεο
θαη γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο ζηηο εθζέζεηο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ Σνπξθία. Σν ελ ιφγσ δειηίν έρεη
αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ: www.veth.gov.gr ζηε
δηαδξνκή: Καηεγνξίεο – Δπηρεηξεκαηηθά Νέα - Δηδήζεηο.

Καηλνηόκνη επηρεηξεκαηίεο ζπδεηνύλ γηαηί ε Θεζζαινλίθε είλαη ΗΝ …Novation Friendly
Γλσξίζηε απφ θνληά ηνπο θαηλνηφκνπο επηρεηξεκαηίεο ησλ εηαηξεηψλ BookingClinic, Elektronio, Stonewave, Leaders Lab, IQTaxi,
Blockachain θαη SentiGeek πνπ δηνξγαλψλεη ε Αιεμάλδξεηα δψλε Καηλνηνκίαο ζηηο 15 επηεκβξίνπ, 13.00-14.00 ζην Keynote Stage
εο
Digital Greece, Πεξίπηεξν 12 ηεο 83 ΓΔΘ. Γήισζε ζπκκεηνρήο ζην
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedZuA5FpQhrjf4HVQdD_Py_9PGZhyd12QSunZBf1Jips21Vw/viewform

Απόθαζε Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ Γεωξγίαο γηα ηνλ
ηξόπν κεηαθνξά ζίηνπ άιεπξωλ ζίηνπ θα ηελ εμαγωγή
/εηζαγωγή από/ζηε Γεωξγία
Όπσο καο ελεκεξψλεη ην Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη
Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο ζηελ
Σπθιίδα (Σειέθσλν: 00995322942858, ΦΑΞ: 00995322
941886,
Ζι.Σαρπδξνκείν:
ecocom-tbilisi@mfa.gr)
ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ηεο
Γεσξγίαο I. Machavriani (22/8/2018), ε εηζαγσγή ζηε
Γεσξγία θαη ε εμαγσγή απφ ηε Γεσξγία ζίηνπ θαη ζκηγαδηνχ
(θσδ. .Ο. 1001) θαη άιεπξσλ ζίηνπ ή ζκηγαδηνχ (θσδ. .Ο.
110100) ζα επηηξέπεηαη κφλν δηα ζαιάζζεο ή
ζηδεξνδξνκηθήο κεηαθνξάο. Ζ νδηθή κεηαθνξά ησλ
αλσηέξσ πξντφλησλ ζα επηηξέπεηαη κφλν ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο θαη θαηφπηλ έγθξηζεο απφ ηε Φνξνινγηθή
Τπεξεζία ηνπ γεσξγηαλνχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Ζ
απφθαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ 15 επηεκβξίνπ 2018. Αηηία
ηεο απαγφξεπζεο ζηελ νδηθή κεηαθνξά ησλ ελ ιφγσ
πξντφλησλ, ζχκθσλα κε ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ,
ζπληζηά ε ζπκθφξεζε πνπ παξαηεξείηαη κε νπξέο
θνξηεγψλ θαη απηνθηλήησλ ζην ηεισλείν ηνπ Larsi (ζχλνξα
Γεσξγίαο-Ρσζίαο) πνπ ζπληζηά ζπλεζέζηεξε δίνδν γηα ηηο
εηζαγσγέο/εμαγσγέο ζηηεξψλ, δπζρεξαίλνληαο ηελ είζνδν
ηνπξηζηψλ ζηε Γεσξγία. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο
γεσξγηαλήο
ζηαηηζηηθήο
ππεξεζίαο,
ηελ
πεξίνδν
Ηαλνπαξίνπ-Ηνπιίνπ 2018 νη εμαγσγέο ζίηνπ απφ ηε Γεσξγία
αλήιζαλ ζε 1,32 εθ. δνι. ελψ νη εηζαγσγέο ζε 62,4 εθ.$.
(Πεγή: AGORA News Letter).

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Σνπξθηθφ Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 13-17 Οθησβξίνπ 2018 πξφθεηηαη λα
st
πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλή Έθζεζε «INTERMOB 2018-31
WOOD PROCESSING MACHINES, CUTTING TOOLS, HAND
TOOLS FAIR», απφ ηελ εηαηξία “Tuyap Exhibition Group” 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: Βηνκεραλίεο δαζηθψλ πξντφλησλ, Μεραλήκαηα
επεμεξγαζίαο μχινπ, Δηαηξίεο θηληξίζκαηνο επηθαλεηψλ,
Δηαηξείεο επεμεξγαζίαο μχινπ θαη πιαζηηθψλ, Δηαηξείεο
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη θιηκαηηζκνχ, Μεραληθνί θαη
εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηε βηνκεραλία μχινπ, Υξήζε
ππνιεηκκάησλ
μχινπ
θαη
ελεξγεηαθψλ
εηαηξεηψλ,
Καηαζθεπαζηέο εμνπιηζκνχ θαη εμαξηεκάησλ κεραλεκάησλ.
Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ππάξρεη εηδηθή νξγάλσζε απφ ην
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο Σνπξθίαο, ε νπνία δηαξθεί 3 κέξεο
θαη πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν θαζψο θαη
ζπλαληήζεηο κε ηνπο παξαγσγνχο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ
εκεξνκεληψλ ηεο Έθζεζεο (12-15 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 (12-15 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 28/09/2018 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://agacmakinesi.com/en/.

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
Β8 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
Ζ Β8 Γηεχζπλζε Δπηρεηξεκαηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ απέζηεηιε ην κεληαίν ελεκεξσηηθφ δειηίν
επηρεηξεκαηηθήο πιεξνθφξεζεο «Γλνπο Πξάηηε» γηα ηνλ
Αχγνπζην 2018.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηθνηλσλνχλ κε : ηει: 210 3682766, θαμ: 210 3682771,
e-mail: b08@mfa.gr , ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr .
ΑΗΓΤΠΣΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζην Κάηξν, απέζηεηιε Δλεκεξσηηθφ
Γειηίν γηα ηηο Οηθνλνκηθέο θαη Δπηρεηξεκαηηθέο Δηδήζεηο
Αηγχπηνπ γηα ηνλ κήλα Αχγνπζην ηνπ 2018.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζην Κάηξν (www.agora.mfa.gr ), ηει: +20227948482, 27952036, email: ecocom-cairo@mfa.gr ή ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr .
ΖΝΧΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζην Λνλδίλν, απέζηεηιε ηηο Κιαδηθέο
Σερληθέο Μειέηεο επί επηπηψζεσλ ζε ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο
απφ ελδερφκελε κε θαηάιεμε δηαπξαγκάηεπζεο Δμφδνπ θαη
άηαθηε απνρψξεζε (No Brexit Deal).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζην Λνλδίλν (www.agora.mfa.gr/gb66 ), ηει. +44 (0)
2077278860,
e-mail: ecocom.london@mfa.gr
ή ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr .
ΗΡΑΚ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ζην
Δξκπίι ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζηε Βαγδάηε, απέζηεηιε
Δλεκεξσηηθφ Γειηίν γηα ηηο Οηθνλνκηθέο θαη Δπηρεηξεκαηηθέο
Δηδήζεηο (Σεχρνο 20) γηα ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2018.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζην Δξκπίι (www.agora.mfa.gr/iq122 ), e-mail:
ecocom-erbil@mfa.gr
ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr .
ΠΓΓΜ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηα θφπηα, απέζηεηιε Δλεκεξσηηθφ
Γειηίν Νo 23 Αχγνπζηνο 2018 κε ζέκα «Δπηζθφπεζε
νηθνλνκηθψλ, εκπνξηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ εηδήζεσλ γηα
ηελ πΓΓΜ».
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζηα θφπηα: www.agora.mfa.gr , ηει: +389 2
3129456, 3129458, θαμ: +389 2 3129441, e-mail: ecocomskopje@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr .
ΡΧΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζηε Μφζρα, απέζηεηιε Δλεκεξσηηθφ
Γειηίν Οηθνλνκηθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Δηδήζεσλ πνπ
ζπλέηαμε ην Γξαθείν ΟΔΤ Μφζραο γηα ηνλ Αχγνπζην 2018.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζηε Μφζρα (www.agora.mfa.gr ), email: ecocommoscow@mfa.gr
ή
ηελ
ηζηνζειίδα
ηνπ
ΒΔΘ
www.veth.gov.gr.

Εεηήζεηο ζπλεξγαζίαο

Εεηήζεηο ζπλεξγαζίαο (πλέρεηα)

Σν Δκπνξηθφ & Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ
αλαθνηλψλεη ζηα κέιε ηνπ θαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν φηη νη
αλαθεξφκελεο ζηε ζπλέρεηα ειιεληθέοη επηρεηξήζεηο ηνπ
εμσηεξηθνχ, επηζπκνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ειιεληθέο,
πξνθεηκέλνπ λα ζπλεξγαζηνχλ ζηνπο ηνκείο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ θάζε δήηεζε.

ΗΡΑΖΛ
ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ. Σχπνο: πλεξγαζία
Απφ: 04/09/2018 Έσο: 04/09/2019
Ζκ/λία Σξνπνπνίεζεο: 04/09/2018
Καηεγνξία: ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΚΑΣΑΚΔΤΖ
ΘΤΡΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΑΘΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟ, ΞΤΛΟ ΚΑΗ
ΓΤΑΛΗ
Δπηρείξεζε: OPEN ALUMINIUM DESIGN LTD
Τπεχζπλνο: YONAT KEREN
ΗΡΑΖΛ.
Σειέθσλν:
0097235631020,
E-mail:
yonatk@chamber.org.il , WEB: http://www.innout.co.il
Αξ. Πξσηνθφιινπ: B.13631.2 Ζκ/λία Δπηζηνιήο: 27/07/2018
Α/Α Δπηζηνιήο: 2

ΓΔΡΜΑΝΗΑ
ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΛΤΚΑΝΣΗΚΧΝ ΟΤΗΧΝ. Σχπνο: πλεξγαζία
Απφ: 04/09/2018 Έσο: 04/09/2019
Ζκ/λία Σξνπνπνίεζεο: 04/09/2018
Καηεγνξία: ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ
ΓΗΑ
ΤΝΔΡΓΑΗΑ
ΜΔ
ΔΣΑΗΡΗΔ
ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΓΛΤΚΑΝΣΗΚΧΝ ΟΤΗΧΝ
Δπηρείξεζε: TSI GMBH & CO KG
Τπεχζπλνο: JAROSLAW BICKI
SUDRING 26, D-27404, ZEVEN, ΓΔΡΜΑΝΗΑ
Σειέθσλν: 004942819383574, E-mail: jbicki@tsi.de
Αξ. Πξσηνθφιινπ: B.14432 Ζκ/λία Δπηζηνιήο: 20/08/2018
Α/Α Δπηζηνιήο: 0
ΗΝΓΗΑ
ΔΗΑΓΧΓΖ ΜΔΣΑΛΛΧΝ. Σχπνο: πλεξγαζία
Απφ: 04/09/2018 Έσο: 04/09/2019
Ζκ/λία Σξνπνπνίεζεο: 04/09/2018
Καηεγνξία: ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΑΠΟ
ΚΑΣΔΓΑΦΗΔΗ
ΚΣΗΡΗΧΝ,
ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ
ΠΑΛΑΗΧΝ
ΠΛΟΗΧΝ ΚΑΗ ΑΜΑΞΟΣΟΗΥΗΧΝ
Δπηρείξεζε: ARROW IMPEX
ΗΝΓΗΑ. E-mail: arrowimpex@gmail.com
Αξ. Πξσηνθφιινπ: B.14506 Ζκ/λία Δπηζηνιήο: 21/08/2018
Α/Α Δπηζηνιήο: 0
ΗΡΑΚ
ΔΛΑΗΟΓΔΝΓΡΑ. Σχπνο: πλεξγαζία
Απφ: 04/09/2018 Έσο: 04/09/2019
Ζκ/λία Σξνπνπνίεζεο: 04/09/2018
Καηεγνξία: ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ
ΟΛΛΑΝΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ, ΠΟΤ ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΔΗΣΑΗ ΣΟ
ΗΡΑΚ, ΔΝΓΗΑΦΔΡΔΣΑΗ ΓΗΑ ΑΓΟΡΑ ΔΛΑΗΟΓΔΝΓΡΧΝ
Δπηρείξεζε: H YOUNIS
Τπεχζπλνο:
EMAN
HANOON,
ΗΡΑΚ.
Σειέθσλν:
009647704755622. E-mail: ehanoon@hotmail.com
Αξ. Πξσηνθφιινπ: B.12898 Ζκ/λία Δπηζηνιήο: 13/07/2018
Α/Α Δπηζηνιήο: 0
ΗΡΑΖΛ
ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ. Σχπνο: πλεξγαζία
Απφ: 04/09/2018 Έσο: 04/09/2019
Ζκ/λία Σξνπνπνίεζεο: 04/09/2018
Καηεγνξία: ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ
ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ
Δπηρείξεζε: BETANET
Τπεχζπλνο:
YONAT
KEREN,
ΗΡΑΖΛ.
Σειέθσλν:
0097235631020, E-mail: yonatk@chamber.org.il ,WEB:
http://www.betanet.co.il
Αξ. Πξσηνθφιινπ: B.14505.4 Ζκ/λία Δπηζηνιήο: 21/08/2018
Α/Α Δπηζηνιήο: 4
ΗΡΑΖΛ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΜΠΤΡΑ. Σχπνο: πλεξγαζία
Απφ: 04/09/2018 Έσο: 04/09/2019
Ζκ/λία Σξνπνπνίεζεο: 04/09/2018
Καηεγνξία: ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ
ΔΗΑΓΧΓΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΜΠΤΡΑ
Δπηρείξεζε: RADEX IMPORT & MARKETING LTD
Τπεχζπλνο:
YONAT
KEREN,
ΗΡΑΖΛ.
Σειέθσλν:
0097235631020, E-mail: yonatk@chamber.org.il , WEB:
http://www.radex.co.il
Αξ. Πξσηνθφιινπ: B.13631.1 Ζκ/λία Δπηζηνιήο: 27/07/2018
Α/Α Δπηζηνιήο: 1

ΗΡΑΖΛ
ΣΑΝΣΔ ΚΑΗ ΑΞΔΟΤΑΡ. Σχπνο: πλεξγαζία
Απφ: 04/09/2018 Έσο: 04/09/2019
Ζκ/λία Σξνπνπνίεζεο: 04/09/2018
Καηεγνξία: ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΚΑΣΑΚΔΤΖ
ΣΑΝΣΧΝ, ΠΟΡΣΟΦΟΛΗΧΝ ΚΑΗ ΓΤΑΛΗΧΝ ΖΛΗΟΤ
Δπηρείξεζε: DJANGO TRADE LTD
Τπεχζπλνο: YONAT KEREN
ΗΡΑΖΛ.
Σειέθσλν:
0097235631020,
E-mail:
yonatk@chamber.org.il . Αξ. Πξσηνθφιινπ: B.13631.3 Ζκ/λία
Δπηζηνιήο: 27/07/2018 Α/Α Δπηζηνιήο: 3
ΗΡΑΖΛ
ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Σχπνο: πλεξγαζία
Απφ: 04/09/2018 Έσο: 04/09/2019
Ζκ/λία Σξνπνπνίεζεο: 04/09/2018
Καηεγνξία: ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΤΜΒΟΤΛΧΝ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
Δπηρείξεζε: ANGELS BUSINESS PARTNERS ABP
Τπεχζπλνο: YONAT KEREN
ΗΡΑΖΛ.
Σειέθσλν:
0097235631020,
E-mail:
yonatk@chamber.org.il
WEB:
http://www.angels4u.co.il/businesspartners/
Αξ. Πξσηνθφιινπ: B.13631.4 Ζκ/λία Δπηζηνιήο: 27/07/2018
Α/Α Δπηζηνιήο: 4
ΗΡΑΖΛ
ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΤΓΗΔΗΝΖ. Σχπνο: πλεξγαζία
Απφ: 04/09/2018 Έσο: 04/09/2019
Ζκ/λία Σξνπνπνίεζεο: 04/09/2018
Καηεγνξία: ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΠΑΡΑΓΧΓΖ
ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΤΓΗΔΗΝΖ
Δπηρείξεζε: KB GOODS PRODUCTS & PROJECTS
Τπεχζπλνο: YONAT KEREN
ΗΡΑΖΛ.
Σειέθσλν:
0097235631020,
E-mail:
yonatk@chamber.org.il , WEB: http://www.kbgoods.co.il
Αξ. Πξσηνθφιινπ: B.13631.5 Ζκ/λία Δπηζηνιήο: 27/07/2018
Α/Α Δπηζηνιήο: 5
ΗΡΑΖΛ
ΟΗΚΗΑΚΔ ΤΚΔΤΔ. Σχπνο: πλεξγαζία
Απφ: 04/09/2018 Έσο: 04/09/2019
Ζκ/λία Σξνπνπνίεζεο: 04/09/2018
Καηεγνξία: ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΟΗΚΗΑΚΧΝ
ΤΚΔΤΧΝ
Δπηρείξεζε: QUANTIM LTD
Τπεχζπλνο: YONAT KEREN
ΗΡΑΖΛ
Σειέθσλν: 0097235631020
E-mail: yonatk@chamber.org.il
WEB: http://www.tupperware-il.co.il
Αξ. Πξσηνθφιινπ: B.13631.7 Ζκ/λία Δπηζηνιήο: 27/07/2018
Α/Α Δπηζηνιήο: 7

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
AGROfest ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ
Πόιε: Ληβαδεηά, Βνησηία . Ζκεξνκελία: 19-23 επηεκβξίνπ
Δθζέκαηα: Μεραλήκαηα, εμνπιηζκνί, εθφδηα, παξαδνζηαθά
πξντφληα . Πιεξνθνξίεο: Site: http://www.viotiachamber.gr ,
ηει: 22610-28281.
Ζ

EXPOMES 2018-3 ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΈΚΘΔΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
& ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΓΖΜΟΤ ΗΔΡΑ ΠΟΛΔΧ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ
Πόιε: Ληκάλη Μεζνινγγίνπ. Ζκεξνκελία: 20-23 επηεκβξίνπ
Δθζέκαηα: Πξνψζεζε επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηνπηθψλ
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Πιεξνθνξίεο: ηει: 2631 025561,
6906667800, e-mail: expomess2018@gmail.com
ε

6 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΡΣΑ
Πόιε: Δθζεζηαθφ Κέληξν «ΚΧΣΑ ΒΑΓΗΑ», Άξηα
Ζκεξνκελία: 27 επηεκβξίνπ-03 Οθησβξίνπ
Δθζέκαηα: Πξνβνιή ηνπηθψλ πξντφλησλ, εηδψλ δηαηξνθήο,
πξντφλησλ ηερλνινγίαο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ
Πιεξνθνξίεο: site: www.e-artas.gr , ηει: 2681028728, email: epimarta@otenet.gr . (Γήισζε ζπκκεηνρήο έσο 20
επηεκβξίνπ 2018)
SER-EXPO 2018
Πόιε: Αχιεηνο ρψξνο Γηνηθεηεξίνπ ΠΔ, έξξεο
Ζκεξνκελία: 28-30 επηεκβξίνπ
Δθζέκαηα: 4ε Γηεζλήο Δπηρεηξεκαηηθή Έθζεζε εξξψλ
Πιεξνθνξίεο: Site: http://www.serexpo.org/serexpo/articles/profile.jsp , ηει: +30 23210 99744 email: eleftheriadou@eves.gr
Ζ

9 ΈΜΠΟΡΟ-ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΗΑΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ
ΠΗΔΡΗΑ (9Ζ ΔΒΔΠ-ΚΜ 2018)
Πόιε: Οηθηζκφο Αλδξνκάρεο, Καηεξίλε, Πηεξία
Ζκεξνκελία: 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

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
ΔΚΘΔΖ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ-ΣΟΤΡΗΜΟΤ-ΓΑΣΡΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ
ΟΗΝΟΤ
Πόιε: Εάππεην Μέγαξν, Αζήλα.
Ζκεξνκελία: 19-21 Οθησβξίνπ
Δθζέκαηα: Έθζεζε ηνπξηζκνχ, γαζηξνλνκίαο θαη νίλνπ
Πιεξνθνξίεο: Site: http://europegastronomyathens2018.com/ , ηει: (+30) 2110129575, e-mail:
info@mact.gr
ε

16 ΔΜΠΟΡΟΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΚΑΡΓΗΣΑ 2018
Πόιε: Καπλαπνζήθεο Καξδίηζαο, Πεξηθεξεηαθή Οδφο
Καξδίηζαο-Σξηθάισλ. Ζκεξνκελία: 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
Ζ

1 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΚΛΑΓΗΚΖ ΈΚΘΔΖ ΑΡΧΜΑΣΧΝ &
ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΦΤΣΧΝ & ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΑΤΣΧΝ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
Πόιε: Δθζεζηαθφ Κέληξν Κνδάλεο, Κνδάλε
Ζκεξνκελία: 19-21 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: έθζεζε αξσκαηηθψλ & θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ θαη
πξντφλησλ απηψλ
Πιεξνθνξίεο: Σει: (+30) 24610-41693 & 34669, e-mail:
chambers@otenet.gr , θα Καηεξίλα Καξαθνπιάθε.
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/

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

GRAND TOURIST EXPO 2018
Πόιε: Ησάλληλα, Διιάδα. Ζκεξνκελία: 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

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ 2018
Πόιε: Ληκάλη Κνξίλζνπ, Κφξηλζνο. Ζκεξνκελία: 3-7
Οθησβξίνπ
Δθζέκαηα: Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ . Πιεξνθνξίεο: site: http://peloponnisos2018.gr/
, ηει: 27410 24464, e-mail: anaptyxiaki@korinthiacc.gr

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

ε

26 ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ «KAVALAEXPO 2018»
Πόιε: Νέα Καξβάιε, Καβάια. Ζκεξνκελία: 5-9 Οθησβξίνπ
Δθζέκαηα: Πξνψζεζε επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ
Πιεξνθνξίεο: site: www.kcci.gr , ηει: 2510 222212, e-mail:
info@chamberofkavala.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

METAL MACHINERY
Πόιε: Metropolitan Expo, Αζήλα
Ζκεξνκελία: 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
Ζκεξνκελία: 9-11 Ννεκβξίνπ
ε
Δθζέκαηα: 34 Γηεζλήο Έθζεζε ηνπξηζκνχ
Πιεξνθνξίεο: Site: https://philoxenia.helexpo.gr/ , ηει: 2310
291111 e-mail: exhibitions@helexpo.gr
HOTELIA
Πόιε: ΓΔΘ, Θεζζαινλίθε
Ζκεξνκελία: 9 – 11 Ννεκβξίνπ
Δθζέκαηα: Γηεζλήο Έθζεζε Ξελνδνρεηαθνχ Δμνπιηζκνχ
Πιεξνθνξίεο: Site: https://hotelia.helexpo.gr/ , ηει: 2310 291
161, e-mail: hotelia@helexpo.gr

Γηεζλείο Δθζέζεηο

Γηεζλείο Δθζέζεηο (πλέρεηα)

RUBBER INDUSTRY FAIR
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 24-27 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Πξνηφληα θανπηζνχθ, πξψηεο χιεο, κεραλήκαηα
Πιεξνθνξίεο: site: http://kaucukistanbul.com/en/ , ηει: 90
(212) 867 11 00, e-mail: nurkulacoglu@tuyap.com.tr

JAPAN INTERNATIONAL AEROSPACE EXHIBITION
Πόιε: Σφθπν, Ηαπσλία
Ζκεξνκελία: 28-30 Ννεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Αεξνδηαζηεκηθή
Πιεξνθνξίεο: site: www.japanaerospace.jp/en/ , ηει: +81-33585-1641 ,e-mail: sjac-ja@sjac.or.jp

th

4 INTER DYE & TEXTILE PRINTING EURASIA
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 25-27 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Κισζηνυθαληνπξγηθά πξνηφληα, Υξσζηηθέο
νπζίεο, Λεπθαληηθά κέζα, Δμνπιηζκφο θαη Σερλνινγίεο
απηνκαηηζκνχ εθηχπσζεο θαη βαθήο θαη Τιηθά εθηχπσζεο
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.interdyeprinting.com/ , ηει:
+90 (0212) 324 00 00, e-mail: sales@artkim.com.tr

INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN AND SMART LOGISTICS
EXPO 2018
Πόιε: Σζελγθηνχ, Κίλα
Ζκεξνκελία: 28-30 Ννεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, Μεηαθνξέο θαη
Logistics
Πιεξνθνξίεο: site: www.transportlogisticexpo.com , ηει: 02884862515, e-mail: chinatlexpo_fujia@163.com

MATCH 4 INDUSTRY BUSINESS
Πόιε: Κνηδάειη, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 31 Οθησβξίνπ- 01 Ννεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Ορήκαηα, κέηαιια, πιαζηηθά, ειαζηηθά, ρεκηθά,
ελέξγεηα, ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο
Πιεξνθνξίεο: site: http://match4industry.com/en/ , ηει:
+90 262 323 08 56, E-mail: bcakir@abigemdm.com.tr

GRECKA PANORAMA
Πόιε: Βαξζνβία, Πνισλία
Ζκεξνκελία: 30 Ννεκβξίνπ- 2 Γεθεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Σνπξηζκφο
Πιεξνθνξίεο: site: www.greckapanorama.com , ηει: 210
9713281, 210 9734859 , e-mail: info@greckapanorama.com

24h PACKAGING INDUSTRY FAIR
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 31 Οθησβξίνπ- 03 Ννεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα:
Μεραλήκαηα
θαη
πιηθά
ζπζθεπαζίαο,
απνζήθεπζε logistics
Πιεξνθνξίεο: site:
https://www.packagingfair.com/Eurasia-Packaging-Fair

3o GREEK FOOD SHOW 2018
Πόιε: Βαξζνβία, Πνισλία
Ζκεξνκελία: 30 Ννεκβξίνπ-2 Γεθεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Φαγεηφ
Πιεξνθνξίεο: e-mail: info@north-e.com , ηει: 30 2109713281,
site:www.north-e.com, www.greckapanorama.com

FOOD-TECH EURASIA FAIR
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 31 Οθησβξίνπ- 03 Ννεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Σξφθηκα, θαηεςπγκέλα, θξεαηηθά, θξέζθα
θξνχηα, ιαραληθά, γαιαθηνθνκηθά, αξηνζθεπάζκαηα, πνηά,
δαραξψδε, φζπξηα, κεραλήκαηα επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ,
απνζήθεπζε logistics
Πιεξνθνξίεο: site: http://foodtecheurasia.com/en/

APTEKA MOSCOW
Πόιε: Μφζρα, Ρσζία
Ζκεξνκελία: 3-6 Γεθεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Φαξκαθεπηηθά
Πιεξνθνξίεο: site: www.aptekaexpo.ru ηει: +7(495)9256561/62 e-mail: ekaterinakiseleva@euroexpo.ru

AEGEAN BUILD INDUSTRY SUMMIT
Πόιε: κχξλε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 1-4 Ννεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Καηαζθεπαζηηθά πιηθά θαη Σερλνινγίεο
Πιεξνθνξίεο: site: http://egeyapizirvesi.com/en/ , ηει: +90
(232) 464 92 01, e-mail: satis@tuyap.com.tr ,
tanitim@tuyap.com.tr
12H AGRICULTURE AND SERA-GARDEN FAIRS
Πόιε: Άδαλα, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 07-11 Ννεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Γεσξγία, ζεξκνθήπηα, ακπεινθαιιηέξγεηα,
νηλνπνητα, ηερλνινγίεο άξδεπζεο, ζπφξνη, θεπνπξηθή,
νηθνινγηθή γεσξγία, θηεξνλνηξνθία, πηελνηξνθία θαη
κεραλήκαηα
Πιεξνθνξίεο: site: http://adanatarimfuari.com/en/
WORLD BULK WINE EXHIBITION
Πόιε: Άκζηεξληακ, Οιιαλδία
Ζκεξνκελία: 26-27 Ννεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Κξαζί, ρχκα
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.worldbulkwine.com/ , e-mail:
info@worldbulkwine.com
BAUMA CHINA 2018
Πόιε: αγθάε, Κίλα
Ζκεξνκελία: 27-30 Ννεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Γνκηθά κεραλήκαηα, κεραλήκαηα νδνπνηίαο θαη
εμνπιηζκνχ.
Πιεξνθνξίεο: site: https://www.baumachina.com/index.html , ηει: +49 89 949-11478, θαμ: +49 89
949-11479, e-mail: visitor@bauma-china.com

FOOD AFRICA 2018
Πόιε: Κάηξν, Αίγππηνο
Ζκεξνκελία: 04-06 Γεθεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Σξφθηκα & πνηά
Πιεξνθνξίεο: E-mail: dalia.kabeel@konzept-egypt.com ,
ghassan.nawfal@ifpexpo.com , ηει: Ms. Kabeel : +20225245187, Mr. Nawfal: +9615-959111
OMAN MOTOR SHOW
Πόιε: νπιηαλάην ηνπ Οκάλ
Ζκεξνκελία: 5 - 8 Γεθεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Απηνθίλεηα & Αληαιιαθηηθά
Πιεξνθνξίεο: Site: http://www.motorshow-oman.com/index.php,
ηει: +968-92597610, e-mail: info@motorshow-oman.com
MASTERS OF LXRY
Πόιε: Οπηξέρηε, Οιιαλδία
Ζκεξνκελία: 06-10 Γεθεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Πνιπηειή αγαζά
Πιεξνθνξίεο: site: https://lxry.nl , ηει: +31 (0)20 85 11 450, email: info@lxry.nl
TARGUL CADOURILOR DE CRACIUN
Πόιε: Βνπθνπξέζηη, Ρνπκαλία
Ζκεξνκελία: 07-09 Γεθεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Υξηζηνπγελληάηηθα Γψξα, Γηαθνζκεηηθά θαη νπβελίξ
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.expo-cadou.ro/ , E-mail:
romexpo@romexpo.ro , ηει: +40 21 207.70.00, Fax: +40 21
207.70.70

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο, 24-27 Οθηωβξίνπ

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε
ηεο Σνπξθίαο, 25-27 Οθηωβξίνπ

Σν Σνπξθηθφ Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 24-27 Οθησβξίνπ 2018 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Έθζεζε «RUBBER INDUSTRY FAIR»,
απφ ηελ εηαηξία “Tuyap Exhibition Group” ζηελ Σνπξθία ISTANBUL- ζην TUYAP FAIR AND CONGRESS CENTER- κε
ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε
πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο: Πξνηφληα θανπηζνχθ, πξψηεο
χιεο θαη κεραλήκαηα. Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ππάξρεη εηδηθή
νξγάλσζε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο Σνπξθίαο, ε νπνία
δηαξθεί 3 κέξεο θαη πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν
θαζψο θαη ζπλαληήζεηο κε ηνπο παξαγσγνχο. Καηά ηε δηάξθεηα
ησλ εκεξνκεληψλ ηεο Έθζεζεο (23-26 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 (23-26 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
10/10/2018
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://kaucukistanbul.com/en/.

Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε
ζπλεξγαζία κε ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ
επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηα πιαίζηα ησλ εθζέζεσλ
ANKIROS-ANNOFER-TURKCAST
2018
ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο Σνπξθίαο, ζηηο 25-27 Οθησβξίνπ
2018 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο TUYAP
Istanbul Fair and Congress Center. Σν Δπηκειεηήξην ζε
ζπλεξγαζία κε ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία θαιχπηνπλ ην
θφζηνο ηνπ μελνδνρείνπ 4 ή 5 αζηέξσλ γηα δχν λχρηεο κε
πξσηλφ, ην θφζηνο κεηαθνξάο απφ ην μελνδνρείν ζηνλ
εθζεζηαθφ ρψξν θαη αληηζηξφθσο θαζεκεξηλά θαζψο θαη
δσξεάλ εηζηηήξην γηα ηελ είζνδν ζηελ έθζεζε. Οη εηαηξίεο
πνπ ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ ηηο αλσηέξσ εθζέζεηο
παξαθαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ επηζπλαπηφκελε
αίηεζε θαη λα ηελ ζηείινπλ ζην e-mail: info@etee.gr. Με
ηελ επηβεβαίσζε ηεο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ
100 €/ άηνκν γηα ηελ θάιπςε ηκήκαηνο θφζηνπο ησλ
εμφδσλ ηνπ Δπηκειεηήξηνπ θαζψο θαη ησλ αθπξσηηθψλ
ηνπ μελνδνρείνπ. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ έθζεζε γηα παιηά θαη
λέα κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ είλαη έσο δχν άηνκα. Σα
κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε
φζεο εθζέζεηο επηζπκνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ζ
θαηάζεζε γίλεηαη ζηελ ALPHA BANK ζηνλ ινγαξηαζκφ
120002002011660 (IBAN : GR 64 0140 1200 1200 0200
2011 660). Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
www.etee.gr , ηει: 211 7000264-7, e-mail: info@etee.gr ,
fairs@etee.gr .

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο, 25-27 Οθηωβξίνπ
Σν Σνπξθηθφ Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 25-27 Οθησβξίνπ 2018 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί
Γηεζλήο
Έθζεζε
«INTERNATIONAL
DYESTUFF, PIGMENTS, TEXTILE CHEMICALS, DIGITAL
TEXTILE
PRINTING,
DYEING
AND
PRINTING
TECHNOLOGIES EXHIBITION», απφ ηελ εηαηξία “Artkim Group ”
ζηελ Σνπξθία -ISTANBUL- ζην Istanbul Expo Center/CNR EXPOκε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο. ηελ
έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο: Κισζηνυθαληνπξγηθά
πξντφληα, Υξσζηηθέο νπζίεο, Λεπθαληηθά κέζα, Όξγαλα θαη
Δμνπιηζκφο, Σερλνινγίεο απηνκαηηζκνχ εθηχπσζεο θαη βαθήο
θαη Τιηθά εθηχπσζεο. Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ππάξρεη εηδηθή
νξγάλσζε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο Σνπξθίαο, ε νπνία
δηαξθεί 3 κέξεο θαη πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν
θαζψο θαη ζπλαληήζεηο κε ηνπο παξαγσγνχο. Καηά ηε δηάξθεηα
ησλ εκεξνκεληψλ ηεο Έθζεζεο (24-27 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 (24-27 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
11/10/2018
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.interdyeprinting.com/.

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή από Ρωζία πξνο Διιάδα,
30-31 Οθηωβξίνπ 2018
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζηε Μφζρα, καο ελεκέξσζε φηη ε
Ρσζηθή Έλσζε Βηνκεράλσλ θαη Δπηρεηξεκαηηψλ (RSPP)
κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ,
ηνπ
πλδέζκνπ
Βηνκεραληψλ
θαη
Δπηρεηξήζεσλ (ΔΒ) θαη ηνπ Enterprise Greece
νξγαλψλνπλ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Διιάδα, ζηηο
30-31 Οθησβξίνπ 2018. Πξφθεηηαη γηα δξάζε πνπ
εληάζζεηαη, ζηε ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο ηνπ ΔΒ κε ην
RSPP, πνπ ππνγξάθηεθε ζηε Μφζρα ηνλ πεξαζκέλν
Ννέκβξην θαη πξνβιέπεη ηε ζχζηαζε Διιελνξσζηθνχ
Δπηρεηξεκαηηθνχ
πκβνπιίνπ
θαη
ηελ
αλάιεςε
πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο
ζπλεξγαζίαο ησλ δχν ρσξψλ. ηε ζρεδηαδφκελε
απνζηνιή ηνπ RSPP ζα ζπκκεηάζρνπλ νη κεγαιχηεξεο
ηξάπεδεο θαη νξηζκέλνη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο
βηνκεραληθνχο νκίινπο ηεο Ρσζίαο, κε ζθνπφ λα
δηεξεπλήζνπλ
ηηο
δπλαηφηεηεο
πξαγκαηνπνίεζεο
επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα. ην πξφγξακκα ηεο
απνζηνιήο
ζα
ζπκπεξηιεθζνχλ
παξνπζηάζεηο
επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ, B2B ζπλαληήζεηο θαη ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ε δεχηεξε ζχλνδνο ηνπ Διιελνξσζηθνχ
Δπηρεηξεκαηηθνχ πκβνπιίνπ.
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 .

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
26/09/18
ΑΝΟΗΥΣΟ,
ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΣΖΛ. 2313 323115
26/09/18
ΠΡΟΥΔΗΡΟ, ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΖΛ. 26953 60606
26/09/18 ΠΡΟΥΔΗΡΟ, ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ
ΣΟΤ
ΔΡΓΟΤ:
«ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ,
ΜΔΣΑΦΟΡΑ
ΚΑΗ
ΓΗΑΘΔΖ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ» ΣΖΛ. 26953 60606
26/09/18
ΠΡΟΥΔΗΡΟ, ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΘΔΖΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ» ΣΖΛ. 26953
60606
27/09/18 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ, ΠΡΟΥΔΗΡΟ, ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΟΤΡΟΛΟΓΗΑ ΣΖΛ. 26953
60606
27/09/18
Α.Γ. 100/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΖΛ. 2310 381080
04/10/18 Α.Γ. Π11/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ, ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑΣΖΝ
ΤΝΣΖΡΖΖ
ΓΔΚΑΔΞΗ
ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ
ΚΑΗ
ΔΝΟ
ΑΝΑΒΑΣΟΡΗΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΟΣΗS ΣΖΛ. 2313 323115
10/10/18 Α.Γ. 22Δ/2018 ΑΝΟΗΥΣΟ, ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΝΑΠΛΑΖ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ ΑΥΔΗΡΟΠΟΗΖΣΟΤ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ (ΣΜΖΜΑ ΑΠΟ ΣΗΜΗΚΖ ΔΧ ΛΔΧΦ. ΝΗΚΖ)» ΣΖΛ. 2313
318453
11/10/18 ΑΝΟΗΚΣΟ, ΣΑΚΣΗΚΟ, ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ ΔΗΓΧΝ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΣΖΛ. 27520 25573
19/10/18 Α.Γ. 41/2018 2Ο ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ, ΑΝΟΗΥΣΟ, ΓΖΜΟΗΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΗΚΡΟΫΛΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΖΖ ΓΗΑ
ΣΡΗΑ ΔΣΖ ΣΖΛ. 210 3483161
19/10/18 Α.Γ. 42/2018 1Ο ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ, ΑΝΟΗΥΣΟ, ΓΖΜΟΗΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 7.950 ΜΔΣΡΧΝ ΤΦΑΜΑΣΟ:
«ΜΠΑΡΑΘΔΑ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ Β/Π Νν 330 ΠΛ. 1,50» ΣΖΛ. 210 3483161
19/10/18 Α.Γ. 46/2018 ΑΝΟΗΥΣΟ, ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 175.150 KG ΜΟΛΤΒΓΟΤ Δ ΡΑΒΓΟΤ ΣΖΛ. 210 3483161
22/10/18 Α.Γ. 43/2018 ΑΝΟΗΥΣΟ, ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ
(ΔΚΣΤΠΧΣΔ
–
ΠΡΟΒΟΛΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ) ΓΗΑ ΣΡΗΑ ΔΣΖ ΣΖΛ. 210 3483161
22/10/18 Α.Γ. 44/2018 ΑΝΟΗΥΣΟ, ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΟΡΖΣΧΝ Ζ/Τ ΓΗΑ ΣΡΗΑ ΔΣΖ ΣΖΛ. 210 3483161
22/10/18 Α.Γ. 45/2018 2Ο ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Α/Φ - Δ/Π) ΣΖΛ. 210 3483161
22/10/18 Α.Γ. 47/2018 ΑΝΟΗΥΣΟ, ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΟΤΜΠΗΧΝ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΓΤΟ ΔΣΖ ΣΖΛ. 210 3483161
26/10/18 Α.Γ. 03/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ, ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΚΣΧ ΚΤΛΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΛΑΞΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΧΝ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖΛ. 2310 462425
29/10/18 Α.Γ. 011/2018 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΝΟ ΣΡΟΥΖΛΑΣΟΤ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟΤ ΜΗΚΡΟΚΟΠΗΟΤ ΣΖΛ. 2313 323115
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ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΚΡΑΣΖΖ
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Γ' ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ

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 Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο (ΚΔΔΔ) πξνο ηηο επηρεηξήζεηο - κέιε ηωλ Δπηκειεηεξίωλ:
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 πξνγξακκάηωλ (http://investmenttools.uhc.gr/ ) θαη ηελ
ππεξεζία ειεθηξνληθήο (εμ απνζηάζεωο) 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.

