επηέκβξηνο 2018
Παξάηαζε θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο αηηήζεωλ
ππαγωγήο επελδπηηθώλ ζρεδίωλ ζηo θαζεζηώο “Νέεο
Αλεμάξηεηεο ΜΜΔ” ηνπ αλαπηπμηαθνύ N. 4399/2016 έωο ηηο
1 Οθηωβξίνπ 2018
Ζ Γεληθή Γξακκαηεία ηξαηεγηθψλ θαη Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, κε αλαθνίλσζή ηεο, καο
ελεκεξψλεη φηη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ
ππαγσγήο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηo θαζεζηψο “Νέεο
Αλεμάξηεηεο ΜΜΔ”
ηνπ αλαπηπμηαθνχ N. 4399/2016
παξαηείλεηαη έσο ηηο 1 Οθησβξίνπ 2018. Πιεξνθνξίεο ζηελ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: https://www.ependyseis.gr .

ΟΑΔΓ
Δξγαζηήξην
Δλεξγνπνίεζεο-Κηλεηνπνίεζεο
Αλέξγωλ ζηνπο Ννκνύο Αηηηθήο & Θεζζαινλίθεο.
Ο ΟΑΔΓ ζέηνληαο σο ζηφρν ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ
ππεξεζηψλ ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο αλέξγνπο, έρεη
πξνγξακκαηίζεη λα πινπνηήζεη Δξγαζηήξην ΔλεξγνπνίεζεοΚηλεηνπνίεζεο
Αλέξγσλ
ζηνπο
Ννκνχο
Αηηηθήο
&
Θεζζαινλίθεο. Μέζσ ηνπ Δξγαζηεξίνπ ζα παξαζρεζεί ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο νινθιεξσκέλε βησκαηηθή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά
κε ηηο πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο πνπ πινπνηνχληαη απφ ηνλ
Οξγαληζκφ (πκβνπιεπηηθή Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ,
πκβνπιεπηηθή
ησλ
Σερληθψλ
Αλαδήηεζεο
Δξγαζίαο,
πκβνπιεπηηθή Αλάιεςεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Πξσηνβνπιηψλ).
Δπηζεκαίλεηαη φηη κεηά ηε δηεμαγσγή ηνπ Δξγαζηεξίνπ, νη
σθεινχκελνη απφ απηφ ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εληαρζνχλ ζε
νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα ζπκβνπιεπηηθήο. Σν Δξγαζηήξην
Δλεξγνπνίεζεο γηα ηνπο Ννκνχο Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο ζα
πινπνηεζεί ηελ Πέκπηε 27/09/ 2018 απφ ηηο 09:30 έσο ηηο
14:30. Ο ΟΑΔΓ πξνζθαιεί φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα
ιάβνπλ κέξνο. Μπνξείηε λα δειψζεηε ζπκκεηνρή ζηνπο
Δξγαζηαθνχο πκβνχινπο ηεο Τπεξεζίαο ηνπ ΟΑΔΓ πνπ είζηε
εγγεγξακκέλνο / εγγεγξακκέλε. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζα ηεξεζεί
ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηνλ
δηαδηθηπαθφ ηφπν www.oaed.gr .

Πξόζθιεζε πξνο Δπηρεηξεκαηηθνύο θνξείο - Μηθξνκεζαίεο
Δπηρεηξήζεηο γηα ζπκκεηνρή ζην Πξόγξακκα ηόλωζεο
εμωζηξέθεηαο ΜκΔ επηρεηξήζεωλ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα
αμηνπνίεζε εθαξκνγώλ δηαζηεκηθήο ηερλνινγίαο
Ζ Β8 Γηεχζπλζε Δπηρεηξεκαηηθήο Αλάπηπμεο - Τπνπξγείν
Δμσηεξηθψλ απέζηεηιε πξφζθιεζε, απεπζπλφκελε πξνο ηηο
ειιεληθέο ΜκΔ, γηα δήισζε ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα
ηφλσζεο εμσζηξέθεηαο ΜκΔ επηρεηξήζεσλ πνπ ελδηαθέξνληαη
γηα αμηνπνίεζε εθαξκνγψλ δηαζηεκηθήο ηερλνινγίαο, ην νπνίν
νξγαλψλεη
ν
επξσπατθφο
επηηαρπληήο
εμσζηξέθεηαο
Μηθξνκεζαίσλ
Δπηρεηξήζεσλ
SPACE2IDGO
Accelerator
(ζπληνλίδεη ην Corallia ζε ζπλεξγαζία κε επξσπατθά Clusters θαη
ηελ PricewaterhouseCoopers France). εκεηψλεηαη φηη αηηήζεηο
ζπκκεηνρήο γίλνληαη δεθηέο έσο 28 επηεκβξίνπ ζηνλ ζχλδεζκν:
https://boosternova.typeform.com/to/RKOnh2 .

Έηνο 17ν

Σεύρνο No 38

Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζ. 45231/20-04-2017 (Β’ 1445)
Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο «Ρύζκηζε Τπνρξέωζεο
Απνδνρήο Πιεξωκώλ κε Κάξηα, ζύκθωλα κε ην άξζξν
65 ηνπ λ. 4446/2016 (Α’ 240) » Τπνρξεωηηθή δήιωζε
Δπαγγεικαηηθνύ Λνγαξηαζκνύ.
χκθσλα κε ηελ θνηλή απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ Οηθνλνκίαο
θαη Αλάπηπμεο Η. Γξαγαζάθε θαη ηεο πθππνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ Κ. Παπαλάηζηνπ κε Αξ. Πξση: ΓΔΑΦ 1128500
ΔΞ
2018/28.08.2018,
πνπ
δεκνζηεχηεθε
ζην
ΦΔΚ3965Β΄/12.09.2018 ηξνπνπνηείηαη ε ππ‟ αξηζ. 45231/2004-2017 (Β‟ 1445) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Ρχζκηζε
Τπνρξέσζεο Απνδνρήο Πιεξσκψλ κε Κάξηα, ζχκθσλα κε
ην άξζξν 65 ηνπ λ. 4446/2016 (Α‟ 240) ».
Πεξίπνπ 700.000 επηρεηξήζεηο θαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο
πνπ
πξαγκαηνπνηνχλ
ιηαληθέο
ζπλαιιαγέο
κέζσ
κεραληζκψλ POS ή κε άιια ειεθηξνληθά κέζα (e-banking
θ.ιπ.). ζα πξέπεη λα δειψζνπλ ειεθηξνληθά , έσο θαη ηηο 12
Γεθεκβξίνπ ,ηνπο Δπαγγεικαηηθνχο ηνπο Λνγαξηαζκνχο
ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
Δζφδσλ (www.aade.gr ) κε ηνπο θσδηθνχο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ πξφζαβζή ηνπο ζην ζχζηεκα
TAXISNET . Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη ππφρξενη πνπ δελ ζα
ζπκκνξθσζνχλ ζα βξεζνχλ αληηκέησπνη κε πξφζηηκν
χςνπο 1.000 επξψ, ελψ νη λένη επηρεηξεκαηίεο θαη ειεχζεξνη
επαγγεικαηίεο νθείινπλ λα εθπιεξψζνπλ ηελ ππνρξέσζε
απηή εληφο κελφο απφ ηελ έλαξμε άζθεζεο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. ηνπο ινγαξηαζκνχο νθείινπλ λα
ζπγθεληξψζνπλ απνθιεηζηηθά φιεο ηηο εηζπξάμεηο ιηαληθψλ
ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζην πιαίζην ησλ
επαγγεικαηηθψλ
ηνπο
δξαζηεξηνηήησλ.
ηνπο
επαγγεικαηηθνχο ινγαξηαζκνχο ζα κπνξνχλ λα έρνπλ
πξφζβαζε νη θνξνειεγθηηθέο ππεξεζίεο ηεεο Αλεμάξηεηεο
Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, νη νπνίεο ζα αληινχλ
πιεξνθνξίεο, κεηαμχ άιισλ γηα ην χςνο ησλ ζπλαιιαγψλ
ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ κε ηνπο πειάηεο ηνπο πνπ είλαη
κηζζσηνί, ζπληαμηνχρνη θαη θαη‟ επάγγεικα αγξφηεο
πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίδνπλ απηφκαηα εάλ νη δαπάλεο
εθάζηνπ εμ „ απηψλ ησλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη
ζηηο
ζπγθεθξηκέλεο
επηρεηξήζεηο
θαιχπηνπλ ηα πνζνζηά 10% - 18,75% επί ησλ ζπλνιηθψλ
αηηήζεσλ εηζνδεκάησλ ηνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
θαηνρχξσζε ηνπ αθνξνινγήηνπ νξίνπ εηζνδήκαηνο ησλ
8.636-9.545 επξψ.

Απαληήζεηο "Κιεηδί" γηα ηε δξάζε ηνπ ΔΠΑ «Νενθπήο
Eπηρεηξεκαηηθόηεηα»
Δγθξίζεθε ην αξρείν ησλ 34 ζπρλφηεξσλ εξσηήζεσλ απαληήζεσλ γηα ηε δξάζε ηνπ ΔΠΑ «Νενθπήο
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» κε απφθαζε ηνπ πθππνπξγνχ
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο Δπζηάζηνπ Γηαλλαθίδε. Σν ζρεηηθφ
αξρείν έρεη αλαξηεζεί ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ
ππνπξγείνπ
Οηθνλνκίαο
http://www.antagonistikotita.gr/epanek. πρλέο εξσηήζεηο απαληήζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο «Νενθπήο
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα». (Πεγή: EBEA e-Newsletter/20-092018).

Δλεκεξωηηθή εκεξίδα "Βέιηηζηε ρξήζε λεξνύ"
Ζ Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία ΟΣΑ Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο
«ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ Α.Δ.», ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δηαηξία
Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Θεζζαινλίθεο «Δ.Τ.Α.Θ. Α.Δ.»,
ην Πεξηθεξεηαθφ Παξάξηεκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ
Γεσηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο «ΓΔΩΣ.Δ.Δ.» θαη ηηο
Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο «Γ.Δ.Τ.Α.»
ησλ Γήκσλ Θεξκατθνχ, Θέξκεο θαη Ππιαίαο-Υνξηηάηε
δηνξγαλψλνπλ ηελ Πέκπηε 27 επηεκβξίνπ 2018, ζηηο 9.00
π.κ., ζην ρψξν ηνπ Κέληξνπ Γηάδνζεο Δξεπλεηηθψλ
Απνηειεζκάησλ (ΚΔΓΔΑ) ηνπ ΑΠΘ, ηελ ελεκεξσηηθή εκεξίδα
κε ηίηιν «Βέιηηζηε ρξήζε λεξνχ». Ζ εκεξίδα δηνξγαλψλεηαη
ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ Best Water Use - BestU, πνπ
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην πξφγξακκα «Interreg V-A
Cooperation Programme GREECE-BULGARIA 2014-2020».
Γεληθφο ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη, ε πξνψζεζε θαηλνηφκσλ
ηερλνινγηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ πδάηηλσλ
πφξσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο. Δηδηθφο ζηφρνο ηνπ
έξγνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ
θαη ε ελίζρπζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ, κέζσ ηεο
πξνψζεζεο εθζηξαηεηψλ «πξάζηλεο ζπκπεξηθνξάο» ζηνπο
ηνκείο ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ, ηεο εθαξκνγήο πηινηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ
ελζσκάησζεο
ησλ
πθηζηάκελσλ
θαηλνηφκσλ κεζφδσλ / ηερλνινγηψλ θαη ηεο δηακφξθσζεο
πεξηβαιινληηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. ην πιαίζην ησλ
ζηφρσλ ηνπ έξγνπ θαη κέζσ ηεο αλάπηπμεο θαη πινπνίεζεο
ησλ παθέησλ εξγαζίαο, ην έξγν πξνζπαζεί λα ηνλψζεη ηε
δηαζπλνξηαθή
ζπλεξγαζία,
ηελ
πεξηβαιινληηθή
επαηζζεηνπνίεζε ζηηο πεξηνρέο εθαξκνγψλ ησλ δχν ρσξψλ
θαη ηελ πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. ην πιαίζην ηεο
εκεξίδαο, ζα παξνπζηαζζνχλ απφ ηνπο
νκηιεηέο νη
ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ.
Ζ εθδήισζε είλαη αλνηθηή γηα ην θνηλφ θαη φιεο νη
παξνπζηάζεηο ζα γίλνπλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε ζην
2310463930
ή
ζηα
emails:
info@anatoliki.gr
,
environment@anatoliki.gr . Μπνξείηε επίζεο λα επηζθεθζείηε
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ www.bestu.eu .

Ζκεξίδα ελεκέξωζεο γηα ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη
ηελ αδήιωηε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, Κπξηαθή 7
Οθηωβξίνπ 2018 – 10.30 πκ – Αζήλα μελνδνρείν
HOLIDAY INN ATHENS, 40,2 ρικ Αηηηθήο νδνύ –Παηαλία
H Οκνζπνλδία Βηνηερλψλ Τδξαπιηθψλ Διιάδαο(ΟΒΤΔ), ζην
πιαίζην ησλ ζπλερψλ δξάζεσλ γηα ελεκέξσζε ηνπ θιάδνπ
θαη ηνπ θνηλνχ, ηελ Κπξηαθή 7 Οθησβξίνπ 2018 θαη ψξα 10.30
πκ., δηνξγαλψλεη ελεκεξσηηθή εκεξίδα κε ζέκαηα: ηελ
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο- λέα θαηλνηφκα πξντφληα, θαη ηελ
αδήισηε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. ηελ εκεξίδα
κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη λα ηελ παξαθνινπζήζνπλ,
πδξαπιηθνί θπζηθά πξφζσπα, κεραλνιφγνη- κεραληθνί,
ζπλαθή ηερληθά επαγγέικαηα, εθπξφζσπνη εηαηξεηψλ,
θνξέσλ- νξγαληζκψλ θα.
Δπίζεο,
φζνη πνιίηεο –
θαηαλαισηέο επηζπκνχλ, κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζην ρψξν
δηεμαγσγήο
ηεο εκεξίδαο εθφζνλ ελδηαθέξνληαη λα
αθνχζνπλ θαη λα ελεκεξσζνχλ επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξίδαο
θαη αθνχ πξψηα έρνπλ δειψζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ
εηδηθή θφξκα πνπ ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΟΒΤΔ (βι.
ζει.: 2). Σα πιενλεθηήκαηα ζπκκεηνρήο : - Ζ επηθνηλσλία, ε
πιεξνθφξεζε θαη ν δηάινγνο.
Ζ πιεξνθφξεζε γηα λέα πξντφληα θαη ηελ
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο.
Ζ ελεκέξσζε γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο παξάλνκεο θαη
αδήισηεο
επαγγεικαηηθήο
θαη
επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο
Ζ έθδνζε έληππνπ – βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο
απφ ηελ ΟΒΤΔ γηα φζνπο παξαζηνχλ ζηηο εξγαζίεο ηεο
εκεξίδαο (γηα ηα κέιε).
Πξνζνρή : θάληε θιηθ ζηνλ αθφινπζν ζχλδεζκν :
https://obye.gr/
θαη ζπκπιεξψζηε ηε θφξκα γηα ηε
ζπκκεηνρή ζαο, ελψ
ζην ηέινο παηήζηε ηελ επηινγή :
«απνζηνιή ζπκκεηνρήο».

Πξόζθιεζε εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο ζην Γηαηκεκαηηθό
Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ «Σνπξηζκόο θαη
Σνπηθή Αλάπηπμε»
Σν ηκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο αλαθνίλσζε ηελ Πξφζθιεζε
Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ εηζαγσγή πελήληα (50)
Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ/ηξηψλ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 20182019 ζην λέν Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ
πνπδψλ (Γ.Π.Μ..) κε ηίηιν: «Σνπξηζκφο θαη Σνπηθή Αλάπηπμε»
ζην ΑΠΘ. Οη ελδηαθεξφκελνη/εο θαινχληαη λα ππνβάιινπλ
ειεθηξνληθά ηελ αίηεζή ηνπο (καδί κε ηα απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά
ζθαλαξηζκέλα),
κέζσ
ηεο
πιαηθφξκαο
ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ ηνπ Γ.Π.Μ.. ζηε δηεχζπλζε: https://msctourism.econ.auth.gr/ κέρξη ηελ Παξαζθεπή 5 Οθηωβξίνπ 2018
θαη ώξα 14.00. Γελ ζα ρξεηαζζεί εθ λένπ ππνβνιή ηεο αίηεζεο
κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ ΦΔΚ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
παξέρνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γ.Π.Μ..: site: https://msctourism.econ.auth.gr/ , θαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Γ.Π.Μ.. ηει:
2310995278, e-mail: msc-tourism@econ.auth.gr .

Αιιαγή ακεξηθαληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη έγθξηζε
δηάζεζεο ειιεληθνύ νύδνπ ζηελ αγνξά ΖΠΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηελ Οπάζηγθηνλ, καο ελεκεξψλεη φηη ζε
ζπλέρεηα πξνεγνχκελεο πιεξνθφξεζεο, πεξί αδπλακίαο
δηαθίλεζεο ειιεληθνχ νχδνπ ζηελ αγνξά ΖΠΑ ιφγσ κε έγθξηζεο
ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο αληίζηνηρεο έλδεημεο ζηηο εηηθέηεο ησλ
πξνο εηζαγσγή πξντφλησλ- βάζεη θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ
πξντφληνο ζε θαηεγνξία “Liqueur/ Cordial, anise flavored” ππφ
πξνδηαγξαθέο ζχλζεζεο δηάθνξεο ηεο ειιεληθήο παξαγσγήο
νχδνπ ΠΓΔ- πιένλ επηηξέπεηαη ε δηάζεζε ησλ ειιεληθψλ
πξντφλησλ ζηελ αγνξά ΖΠΑ, ζχκθσλα κε ζρεηηθή ελεκέξσζε
απφ ηελ αξκφδηα αξρή Alcohol and Tobacco Trade Bureau
(TTB, International Affairs Division). Τπελζπκίδεηαη φηη, θαηφπηλ
ζπληνληζκνχ κε ην ΓΥΚ/ Γεληθφ Υεκείν Κξάηνπο, ην Γξαθείν
ΟΔΤ Οπάζηγθηνλ είρε ππνβάιιεη, πξνο ΣΣΒ, ζηηο 10.8.2017,
αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ησλ α/ πξνδηαγξαθψλ ζχλζεζεο νχδνπ.
Δλ πξνθεηκέλσ, ε ελ ιφγσ αξρή ηξνπνπνίεζε ηνλ θαλνληζκφ
απνζηαγκέλσλ αιθννινχρσλ πνηψλ (BAM/ Beverage Alcohol
Manual) ψζηε ην νχδν λα εληάζζεηαη εθεμήο ζηελ θαηεγνξία
“Distilled Spirit, anise flavored”, θαηαξγψληαο επνκέλσο ηελ
ππνρξέσζε ζχλζεζεο ηνπ πξντφληνο κε πεξηερφκελν πνζνζηφ
ζαθράξσλ/γιπθαληηθψλ νπζηψλ, βάζεη ηεο πξνεγνχκελεο
θαηεγνξηνπνίεζεο, ιφγσ ηεο νπνίαο δελ ήηαλ δπλαηή ε έγθξηζε
ησλ εηηθεηψλ ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ. εκεηψλεηαη φηη ε
θαλνληζηηθή ηξνπνπνίεζε ηεο ΣΣΒ (TTB G 2018-8) έρεη
δεκνζηνπνηεζεί θαη είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα
https://www.ttb.gov/public-guidance/TTB-G-2018-8-changesclass-type-designations-ouzo-aquavit.shtml .

Digitizing Creativity Ζ ηέρλε θαη ε επηζηήκε ηνπ digital
marketing, 8 Οθηωβξίνπ 2018, 6 - 9 κκ ζην The Met Hotel ηεο
Θεζζαινλίθεο
•
Ση αιιαγέο έρεη επηθέξεη ε ςεθηαθή επνρή ζηε
δηαθήκηζε, ην κάξθεηηλγθ θαη ηελ επηθνηλσλία;
•
Πνηεο είλαη νη θαιχηεξεο πξαθηηθέο ζηελ "ςεθηνπνίεζε"
ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο;
•
Πψο κπνξεί θαλείο λα δεκηνπξγήζεη ρψξν γηα "κεγάιεο
ηδέεο" ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ;
Γηαθεθξηκέλνη νκηιεηέο, επαγγεικαηίεο ηεο επηθνηλσλίαο απφ ηελ
Ακεξηθή θαη ηελ Διιάδα, έξρνληαη λα δψζνπλ απαληήζεηο, λα
κνηξαζηνχλ ηελ εκπεηξία ηνπο θαη λα πξνζθέξνπλ ρξήζηκεο
πιεξνθνξίεο γηα ην digital marketing ζηελ εκεξίδα πνπ
δηνξγαλψλεη ην Κέληξν Γηά Βίνπ Μάζεζεο (Lifelong Learning
Center) ηνπ ACT Ακεξηθαληθνχ Κνιιεγίνπ Θεζζαινλίθεο. Οη
νκηιίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηα ειιεληθά θαη ηα αγγιηθά.
Δίζνδνο ειεχζεξε. Λφγσ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ ζέζεσλ είλαη
απαξαίηεηε ε θξάηεζε ζέζεο. Γήισζε ζπκκεηνρήο ζηελ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε : https://www.act.edu/digitizing-creativity

1ν risk & crisis management leadership meeting
Ζ TÜV HELLAS (TÜV NORD) ζαο πξνζθαιεί ζην 1ν Risk &
Crisis Leadership Meeting! 05-06 Οθησβξίνπ 2018 ζην Cape
Sounio Grecotel Exclusive Resort (http://www.capesounio.com ),
05-06 Οθησβξίνπ 2018 (Παξαζθεπή- άββαην)).
Ώξεο
Γηεμαγσγήο: 10:00- 17:30. Ζ δηήκεξε ζπλάληεζε ζηνρεχεη θπξίσο
ζηελ δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο πξνο ηα αλψηεξα ζηειέρε
ησλ επηρεηξήζεσλ, ε νπνία ζα θαλεί ρξήζηκε φηαλ πξέπεη λα
ιεθζεί ε ζσζηή απφθαζε, θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ πιαηζίνπ Risk
Management ή φηαλ ε «ηα ζχλλεθα ηεο Κξίζεο ππθλψζνπλ
επηθίλδπλα». Γηα θάζε επηπιένλ πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε: Γ/λζε
Δθπαίδεπζεο TÜV HELLAS (TÜV NORD) ,- Κνλδπιία
Κνληνγηάλλε, ηει. 215-2157447, kkontogianni@tuv-nord.com , νθία Γεσξγαιή, ηει. 215-2157470, sgeorgali@tuv-nord.com ,
training@tuvhellas.gr

Σν ΔΚΠΑ ιέεη «ΝΑΗ» ζηελ αλάπηπμε ηνπ κηθξνκεζαίνπ
Έιιελα επηρεηξεκαηία
-Σα Executive Programs ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θέξλνπλ λέα δεδνκέλα ζηηο επηρεηξήζεηο.
-εκαληηθά νθέιε κέζσ ηνπ πξσηνπνξηαθνχ Executive Program
γηα φζνπο ζέινπλ λα αλαπηχμνπλ κηα θαηλνχξηα δξαζηεξηφηεηα.
Γηαπηζηψλνληαο πσο έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ησλ Διιήλσλ
κηθξνκεζαίσλ επηρεηξεκαηηψλ επιήγεζαλ απφ ηελ νηθνλνκηθή
θξίζε, ηα Executive Programs ηνπ Δζληθνύ θαη
Καπνδηζηξηαθνύ
Παλεπηζηεκίνπ
Αζελώλ
(ΔΚΠΑ)
απνθάζηζαλ
λα
ζπκβάινπλ
ζηελ
επαλαθνξά
ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη θαξπνθφξαο αμίαο ησλ κηθξνκεζαίσλ
επηρεηξήζεσλ. Με γλψκνλα φηη νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο
ζεσξνχληαη ε ξαρνθνθαιηά ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο αθνχ
ζπλεηζθέξνπλ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο, ηα
Δξγαζηήξηα Δθπαίδεπζεο θαη Δθαξκνγψλ Λνγηζηηθήο ηνπ ΔΚΠΑ
θαη ην ΗΜΔ/ΓΔΒΔΔ ελψλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα λα ζπκβάινπλ
απνηειεζκαηηθφηεξα ζηελ αλάπηπμε ηεο ΜΜΔ επελδχνληαο ζηε
γλψζε. Ωο απνηέιεζκα απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο, ηα Executive
Programs ηνπ ΔΚΠΑ πξνζθέξνπλ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε
ηίηιν «Γηνίθεζε Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Νέα
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα». Σν λέν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα
απεπζχλεηαη ζε ηδηνθηήηεο θαη ζηειέρε κηθξνκεζαίσλ
επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη ζε ππνςήθηνπο επηρεηξεκαηίεο.
Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο πεξηνξηζκνχο ζε ρξφλν θαη ρξήκα ηνπ
ζχγρξνλνπ Έιιελα, ην λέν πξφγξακκα νξγαλψζεθε κε ηξφπν
πνπ λα δηεπθνιχλεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα απνθηήζνπλ
πξφζβαζε ζηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο, ζηξαηεγηθέο θαη ζχγρξνλεο
πξνζεγγίζεηο πέξα απφ ηνλ θιάδν δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, θαη λα
εθπαηδεπηνχλ ζε απνηειεζκαηηθά εξγαιεία θαη δηαδηθαζίεο
δηνίθεζεο γηα άκεζε πινπνίεζε ζηελ εξγαζία ηνπο. Οη απφθνηηνη
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ιακβάλνπλ Πηζηνπνηεηηθό
Δμεηδηθεπκέλεο Δπηκόξθωζεο ηνπ ΔΚΠΑ. Ζ Υξεκαηνδφηεζε
ηεο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο, ε Γηαρείξηζε ηακεηαθψλ ξνψλ, ηα
Λνγηζηηθά ‐ Φνξνινγηθά ζέκαηα, ε Κνζηνιφγεζε – Σηκνινγηαθή
πνιηηηθή θαζψο θαη έλα εηδηθφ κάξθεηηλγθ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο
επηρείξεζεο κε ζχκκαρν ηηο λέεο ηερλνινγίεο είλαη κεξηθά απφ ηα
βαζηθά ζέκαηα πνπ εξεπλνχλ ηα Executive Programs κέζσ ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο
«Γηνίθεζε
Μηθξνκεζαίσλ
Δπηρεηξήζεσλ θαη Νέα Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» αιιά θαη ησλ
ζρεηηθψλ κε απηφ ην πξφγξακκα επηκέξνπο πξνγξακκάησλ. Σα
πξνγξάκκαηα μεθηλνχλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2018. Θα ηεξεζεί
ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, ελώ κε έθπηωζε 33% επωθεινύληαη
ηα κέιε ηεο ΓΔΒΔΔ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
https://www.gsevee.gr/
,
http://www.executiveprograms.econ.uoa.gr/ , ηει: 210-3689453, e-mail: executiveprograms@econ.uoa.gr .

Πξόζθιεζε ζε νκηιία κε ζέκα: «Δκπνξηθά ζήκαηα θαη
Πξνηόληα Πξνζηαηεπόκελνπ θαζεζηώηνο ππό ην πξίζκα
ηεο ζπκθωλίαο ηωλ Πξεζπώλ», 26 επηεκβξίνπ 2018
Σν σκαηείν «Οη Φίινη ηνπ Μνπζείνπ Μαθεδνληθνχ Αγψλα»,
ζαο πξνζθαιεί ηελ Σεηάξηε 26 επηεκβξίνπ 2018, ψξα
19.00, ζηελ νκηιία ηεο θαο Δπθεκίαο Παλαγησηίδνπ, Γξνο
Ννκηθνχ Α.Π.Θ., κε ζέκα: «Δκπνξηθά ήκαηα θαη Πξνηφληα
Πξνζηαηεπφκελνπ θαζεζηψηνο ππφ ην πξίζκα ηεο
πκθσλίαο ησλ Πξεζπψλ». Ζ δηάιεμε ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ «Αιέμαλδξνο Υαΐηνγινπ» ηνπ
Μνπζείνπ Μαθεδνληθνχ Αγψλα, Πξνμέλνπ Κνξνκειά 23
(πιάη ζηε Μεηξφπνιε Θεζζαινλίθεο). Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: site: http://www.imma.edu.gr/imma/index.html ,
ηει: 2310229778, e-mail: info@imma.edu.gr .

Δπηρεηξεκαηηθέο εθαξκνγέο κε ην MS EXCEL-eLearning
Πξόγξακκα από ην Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ
Σν πξφγξακκα «Δπηρεηξεκαηηθέο Δθαξκνγέο κε ην MS
Excel- eLearning» μεθηλάεη ηελ Πέκπηε 11 Οθησβξίνπ 2018
θαη
απεπζχλεηαη
ζε
επηρεηξεκαηηθά
ζηειέρε,
ζε
εξγαδνκέλνπο ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, θαζψο
ζε θνηηεηέο θαη απνθνίηνπο ηξηηνβάζκηαο θαη κεηάδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε γλσζηηθφ αληηθείκελν ηε
δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ, πνπ επηζπκνχλ λα αλαπηχμνπλ
δεμηφηεηεο πάλσ ζηε ρξήζε ηνπ MS Excel γηα
επηρεηξεκαηηθέο
εθαξκνγέο.
Οη
ζπκκεηέρνληεο
ζα
απνθηήζνπλ ηα θαηάιιεια εθφδηα γηα ηελ επίιπζε
επίθαηξσλ επηρεηξεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ παξνπζηάδνληαο
βήκα πξνο βήκα ηε ζηξαηεγηθή θαη ηηο ηερληθέο επίιπζήο
ηνπο. Σν πξφγξακκα eLearning ηνπ ΚΔΓΗΒΗΜ ηνπ
Οηθνλνκηθνχ
Παλεπηζηεκίνπ
Αζελψλ
κε
ηίηιν
«Δπηρεηξεκαηηθέο Δθαξκνγέο κε ην MS Excel» πξνζθέξεη
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηα θαηάιιεια εθφδηα γηα ηε ζηξαηεγηθή
επίιπζε πξνβιεκάησλ κε ηελ απαηηνχκελε δεμηνηερλία
αληηκεησπίδνληαο ην πξφβιεκα θαη φρη ηηο παξελέξγεηέο ηνπ,
αθνινπζψληαο κεζνδεπκέλεο αληηκεησπίζεηο θαηά ηηο ιχζεηο
θαη εθαξκφδνληαο δηαδηθαζίεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο
πιεξνθνξηθήο, ρξεζηκνπνηψληαο γηα φια απηά ην εξγαιείν
MS Excel. Οη ζπκκεηέρνληεο έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε
πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ξεαιηζηηθά επηρεηξεκαηηθά
πξνβιήκαηα,
αλαπηχζζνληαο
έηζη,
δεμηφηεηεο,
δεκηνπξγηθφηεηα, θίλεηξα, δηάζεζε θαη εκπεηξία, θαζψο θαη
απνδνηηθφηεηα ζηηο ζπλεξγαζίεο. Γηδάζθνληεο: θ. Ξέληα
Μακάθνπ, Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο πξνγξάκκαηνο ΔΓΗΠ
ζηε ρνιή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ , ΟΠΑ θαη ν θ.
Διεπζέξηνο Παπαζαλαζίνπ, η. Καζεγεηήο ζην Σκήκα
Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, ΟΠΑ. Οη
ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα δειψζνπλ ζπκκεηνρή ζηελ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: https://elearning.aueb.gr/applicationform.html έωο ηελ Παξαζθεπή 28 επηεκβξίνπ 2018. Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
site:
https://elearning.aueb.gr/courses/business-applications-withms-excel.html
,
ηει:
210
8203753,
e-mail:
secretary@elearning.aueb.gr .

Βξάβεπζε ηνπ πιιόγνπ Άικα Εωήο ζηα HealthCare Business Awards 2018
Ο χιινγνο Άικα Εσήο Ν. Θεζζαινλίθεο απέζπαζε ην Silver βξαβείν ζηελ θαηεγνξία χιινγνη Αζζελψλ ζηα HealthCare Business
Awards 2018, γηα ην πξφγξακκα Shapes of Hope πνπ αθνξά ζην κεηαζηαηηθφ θαξθίλν ηνπ καζηνχ. Σν πεδίν Shapes of Hope είλαη
αλνηρηφ ζηελ ηζηνζειίδα (https://almazoisthes.gr/whats-your-shape-of-hope ) θαη δηαζέζηκν γηα ηα κελχκαηα φισλ ησλ γπλαηθψλ, φπνπ
θη αλ βξίζθνληαη. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site: http://sailforpink.almazoisthes.gr/ , ηει: 2310285181, e-mail:
info@almazoisthes.gr .

Ίδξπζε,
ρξεκαηνδόηεζε
θαη
αλάπηπμε
λενθπώλ
επηρεηξήζεωλ - eLearning Πξόγξακκα από ην Οηθνλνκηθό
Παλεπηζηήκην Αζελώλ
Έλαξμε 18 Οθησβξίνπ. Δγγξαθέο έσο 28 επηεκβξίνπ. ην
πξφγξακκα αλαιχνληαη ην εγρψξην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ,
ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηηπρεκέλσλ επηρεηξήζεσλ, νη
κνξθέο πνπ κπνξεί λα πάξεη κηα επηρείξεζε αλάινγα κε ηα
θξηηήξηα πνπ πιεξνί, νη ηξφπνη ρξεκαηνδφηεζεο λέσλ
επηρεηξήζεσλ ηφζν απφ ηελ Διιάδα φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ,
ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη νη
θίλδπλνη πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ ζε θάζε ζηάδην ηεο
αλάπηπμήο ηνπο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ζχλδεζκν :
https://elearning.aueb.gr/courses/startups-elearning-aueb.html

εο

Πξαγκαηνπνίεζε 45 δηεζλνύο έθζεζεο αγξνηηθώλ
πξνηόληωλ θαη ηξνθίκωλ ζηε ινβαθία
ε

ηηο 16-19 Απγνχζηνπ 2018 πξαγκαηνπνηήζεθε ε 45 Γηεζλήο
Έθζεζε Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ θαη Σξνθίκσλ «Agrokomplex
2018» (https://www.agrokomplex.sk/en ) ζηελ πφιε Nitra ηεο
ινβαθίαο, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ζινβαθηθνχ Τπνπξγείνπ
Γεσξγίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ
& Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηελ
Μπξαηηζιάβα, εηζεγείηαη ηε ζπκκεηνρή ειιεληθψλ εηαηξηψλ
ζηελ επφκελε Γηεζλή Έθζεζε Agrokomplex, ε νπνία ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2019. Γηα δειψζεηο
ζπκκεηνρήο θαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλία κε
ηελ Β8 Γηεχζπλζε Δπηρεηξεκαηηθήο Αλάπηπμεο: e-mail:
b08@mfa.gr , ηει: 210 3682841, 210 3682771.

πκκεηνρή ζε Β 2 Β ζπλαληήζεηο κε Ηηαινύο Agents 22 &
23 Ννεκβξίνπ 2018 –Fiera Milano (Italia)
ε ζπλέρεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο „‟ΔΞΑΓΟΤΜΔ ΠΔΡΗΟΣΔΡΖ
ΔΛΛΑΓΑ‟‟ ην Διιελν - Ηηαιηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Θεζζαινλίθεο
ζε ζπλεξγαζία κε ην Διιελν-Ηηαιηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Αζήλαο
δηνξγαλψλεη επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή θαη ζπκκεηέρεη ζε
ζπλαληήζεηο b to b ζηηο 22 & 23 Ννεκβξίνπ 2018 ζηνλ
εθζεζηαθφ ρψξν Fiera Μηιάλν Ηηαιίαο . Οη ζπλαληήζεηο ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Forum Agenti, κία
απφ ηηο κεγαιχηεξεο ελψζεηο agents ηεο Ηηαιίαο. ηφρνο είλαη ε
πξνψζεζε ειιεληθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη ε εχξεζε
ζπλεξγαζηψλ ζηελ Ηηαιηθή αγνξά. Γηα θάζε ειιεληθή εηαηξεία
πνπ ελδηαθέξεηαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ απνζηνιή ζα
εμαζθαιηζηνχλ ζηνρεπκέλεο ζπλαληήζεηο κε ηηαινχο agents
πξνθεηκέλνπ λα δξνκνινγεζνχλ επθαηξίεο θαη δηαδηθαζίεο
ζπλεξγαζίαο. Σν θφζηνο ζπκκεηνρήο γηα ηελ θάζε εηαηξεία
αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 2.200 επξψ + 24% Φ.Π.Α. θαη
πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηελ δηνξγάλσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ
ζπλαληήζεσλ, stand (6 η.κ.), ππεξεζίεο πξνβνιήο θαη
κεηάθξαζεο,
γξακκαηεηαθή
ππνζηήξημε
θαη
ζπλνδεία
εθπξνζψπνπ απφ ην Διιελν Ηηαιηθφ Δπηκειεηήξην: Γείηε ην
ζρεηηθφ
LINK
http://www.forumagenti.it/en/Forum-AgentiMilano/Costi. ην θφζηνο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα
αεξνπνξηθά εηζηηήξηα θαη ην μελνδνρείν . Γηα ηα Μέιε ηνπ
Διιελν-Ηηαιηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο ην πνζφ
ζπκκεηνρήο δηακνξθψλεηαη ζηα 2.000 επξψ + 24% Φ.Π.Α.

Πξόζθιεζε ζηελ παξνπζίαζε ηεο Γηεζλνύο Έθζεζεο
Γηαθόζκεζεο θαη Design, Ambiente Frankfurt 2019, 27
επηεκβξίνπ 2018
Ζ MesseFrankfurt Greece SP ζηελ Αζήλα, ζαο πξνζθαιεί ζηελ
παξνπζίαζε ηεο κεγαιχηεξεο Γηεζλνχο Έθζεζεο Γηαθφζκεζεο
θαη Design, Ambiente Frankfurt 2019 ηνπ νκίινπ Messe
Frankfurt. Ζ παξνπζίαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Πέκπηε 27
επηεκβξίνπ 2018 θαη ψξα 18.00 κκ., ζηε ζρνιή Design AKTO
Campus Αζήλαο, Δπειπίδσλ 11 (έλαληη Παλειιελίνπ Γ..), ζηελ
Αίζνπζα ζπλεδξίσλ (ηζφγεην), απφ ηελ Director ησλ ηνκέσλ
Living & Giving ηεο Ambiente, Ms. Yvonne Engelmann. H
Γηεζλήο Έθζεζε Γηαθφζκεζεο θαη Design, Ambiente Frankfurt
2019, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Φξαλθθνχξηε, απφ ηηο 8-12
Φεβξνπαξίνπ 2019 θαη ζα παξνπζηάζεη ζπιινγέο πξντφλησλ
θαη concepts απφ ηνπο ηνκείο δηαθφζκεζεο θαη εμνπιηζκνχ
θαηνηθίαο θαη επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ, εηδψλ δψξνπ θαη
πξνζσπηθψλ αμεζνπάξ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
επηθνηλσλία κε ηελ θ. Παλαγηψηνπ Βάγηα: ηει: 210 6410405,
210 6090525, e-mail: vpanagiotou@messefrankfurt.gr ,
info@messefrankfurt.gr .

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΒΔΡΟΛΗΝΟ - ΓΔΡΜΑΝΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Βεξνιίλν, απέζηεηιε
Δλεκεξσηηθφ Οηθνλνκηθφ Γειηίν (επηέκβξηνο 2018) γηα ηελ
Οηθνλνκία ηεο Γεξκαλίαο θαη ηηο δηκεξείο εκπνξηθέο ζρέζεηο
κε ηελ Διιάδα.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο
ζην Βεξνιίλν
(http://www.agora.mfa.gr/823 )
,email: ecocom-berlin@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 24 επηέκβξηνο 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: ecocom-skopje@mfa.gr ή ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr .
ΡΟΤΜΑΝΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Βνπθνπξέζηη, απέζηεηιε Γειηίν
Οηθνλνκηθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Δηδήζεσλ γηα ηελ
Ρνπκαλία κελφο Απγνχζηνπ 2018. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζην
Βνπθνπξέζηη (www.agora.mfa.gr/ro104 ), e-mail: ecocombucharest@mfa.gr ,ηει. 004 021 210 07 48, 021 211 57 24, ή
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr.
ΣΟ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΖ ζην
πιαίζην
ηεο
Thessaloniki
PhotoBiennale
2018
παξνπζηάδεη ηε δίγιωζζε (ειιεληθά – αγγιηθά) έθζεζε
photobook
ΗΓΔΡΔΝΗΑ ΓΖ, ΥΑΛΚΗΝΟ ΟΤΡΑΝΟ Photobooks απφ ηελ
Σνπξθία, photobooks γηα ηελ Σνπξθία, IRON EARTH,
COPPER SKY Photobooks from Turkey, photobooks on
Turkey ηελ Σξίηε 25 επηεκβξίνπ 2018 ζηηο 19:30 ζην
βηβιηνπσιείν ηνπ ΜΗΔΣ Σζηκηζθή 11, Θεζζαινλίθε
ΤΝΓΗΟΡΓΑΝΩΖ FUAM (Photography Research &
Applications Center) Μνπζείν Φσηνγξαθίαο Θεζζαινλίθεο.
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΚΘΔΖ 25 επηεκβξίνπ – 3 Ννεκβξίνπ 2018.
ΩΡΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Γεπηέξα θαη Σεηάξηε 09.00-15.30. Σξίηε,
Πέκπηε, Παξαζθεπή 09.00-20.00, άββαην 09.30-16.00.
Πιεξνθνξίεο: 2310 288036

Enterprise Greece : Πξόζθιεζε γηα ζπκκεηνρή ζηελ
επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ηνπ θιάδνπ δνκηθώλ πιηθώλ,
εξβία – Ρωζία , 09 -15 Γεθεκβξίνπ 2018
Ο Οξγαληζκφο Enterprise Greece, ζηνρεχνληαο ζηελ
ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ
θαη
ηεο
αχμεζεο
ησλ
Διιεληθψλ
εμαγσγψλ,
πξνγξακκαηίδεη
ηε
δηνξγάλσζε
επηρεηξεκαηηθψλ
ζπλαληήζεσλ ζηε εξβία θαη ηε Ρσζία, πξνθεηκέλνπ
ειιεληθέο εμαγσγηθέο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ Γνκηθψλ
Τιηθψλ, λα έιζνπλ ζε επαθή κε αγνξαζηέο ησλ
πξναλαθεξφκελσλ
ρσξψλ.
Οη
επηρεηξεκαηηθέο
ζπλαληήζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ
ηε Γεπηέξα 10
Γεθεκβξίνπ ζην Βειηγξάδη, ηελ Σεηάξηε 12 Γεθεκβξίνπ ζηε
Μφζρα θαη ζα νινθιεξσζνχλ ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ ζηελ
Αγία Πεηξνχπνιε.
Ζ ζπκκεηνρή ζηελ επηρεηξεκαηηθή
απνζηνιή κπνξεί λα γίλεη ζε κία απφ ηηο δχν ρψξεο ή θαη
ζηηο δχν θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα: Σεο πξαγκαηνπνίεζεο
πξνθαζνξηζκέλσλ ζπλαληήζεσλ
κε ηηο θαηάιιειεο
επηρεηξήζεηο,
ηεο δηεξεχλεζεο ησλ δπλαηνηήησλ
ζπλεξγαζίαο , ηεο ελεκέξσζεο γηα ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηηο
ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. ΠΡΟΪΟΝΣΑ: Υεκηθά, Μνλσηηθά,
Υξψκαηα,
Μάξκαξα,
Πιαθίδηα,
Ξχιηλα
δάπεδα,
Κνπθψκαηα, Δίδε Τγηεηλήο, Ζιεθηξνινγηθφ πιηθφ, Έπηπια
Μπάληνπ – Κνπδίλαο, Solar Energy, Green Energy, Interior
& Exterior design θ.ιπ.
ΚΟΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ: Σν
θφζηνο ζπκκεηνρήο ζηε δηνξγάλσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ
ζπλαληήζεσλ αλά εηαηξεία αλέξρεηαη ζε 300 επξψ πιένλ
Φ.Π.Α γηα ζπκκεηνρή θαη ζηηο δχν ρψξεο (Βειηγξάδη,
Μφζρα, Αγία Πεηξνχπνιε) ή 200 επξψ πιένλ Φ.Π.Α γηα
ζπκκεηνρή ζε κία εθ ησλ δχν ρσξψλ. εκεηώλεηαη όηη ην
θόζηνο κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο επηβαξύλεη ηνπο
ζπκκεηέρνληεο, όπωο επίζεο θαη ε δηαδηθαζία
έθδνζεο visa. ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ : Οη εηαηξείεο
πνπ ζα ππνβάιινπλ αίηεζε, ζα είλαη είηε παξαγσγνί είηε
εκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πξντφλησλ – ζεκάησλ, ηα νπνία
ζα αλαθέξνπλ επθξηλψο ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο πνπ ζα
ππνβάιινπλ θαη ζα επηζπλάςνπλ ζηελ αίηεζή ηνπο ην
Profile ηεο εηαηξείαο παξαγσγήο θαη ηα πξντφληα πνπ ζα
παξνπζηαζηνχλ. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ: Γηα ηελ
ζπκκεηνρή
ηνπο ζηελ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή νη
ελδηαθεξφκελεο εηαηξείεο ζα πξέπεη
λα απνζηείινπλ
ζπκπιεξσκέλε έσο ηηο 26 Οθησβξίνπ 2018, ηελ αίηεζε
ζπκκεηνρήο, επηζπλάπηνληαο ην εηαηξηθφ ηνπο πξνθίι ζηα
Αγγιηθά. Οη αηηήζεηο θαη ηα εηαηξηθά profiles, ζα ζηαινχλ
ζηα γξαθεία Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ησλ
Διιεληθψλ Πξεζβεηψλ γηα αμηνιφγεζε απφ ηνπο θαηά
ηφπνπο αγνξαζηέο θαη εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεσλ κε ηηο εηαηξείεο πνπ ζα
επηιέμνπλ. Έσο ηηο 16 Ννεκβξίνπ, ζα ππάξμεη ελεκέξσζε
φηη έρνπλ εμαζθαιηζηεί ηνπιάρηζηνλ 5 ζπλαληήζεηο αλά
εηαηξεία αλά ρψξα ζπκκεηνρήο. Έσο ηηο 23 Ννεκβξίνπ,
νξηζηηθή επηβεβαίσζε ζπκκεηνρήο θαη θαηαβνιή ηνπ πνζνχ
ησλ 300€ πιένλ ΦΠΑ, ήηνη 372€ ή ηνπ πνζνχ ησλ 200€
πιένλ ΦΠΑ, ήηνη 248€. Ζ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ γίλεηαη κε
θαηάζεζε ζηνλ παξαθάησ ινγαξηαζκφ: ALPHA BANK IBAN:
GR85 0140 1200 1200 0200 2020 400
Αξ.
Λνγ/ζκνχ: 120.00.2002.020 400 Δπσλπκία: ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΚΑΗ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ
ΑΔ/ ENTERPRISE GREECE, ΑΦΜ: 094439436, ΦΑΔ
Αζελψλ. εκεηψλεηαη φηη ζην παξαζηαηηθφ ηεο Σξαπέδεο,
ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε αηηηνινγία ηεο θαηάζεζεο θαη ε
επσλπκία ηεο εηαηξείαο. Γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο
θαηάζεζήο ζαο, πξέπεη λα δηαβηβάζεηε αληίγξαθν ηνπ
ζρεηηθνχ παξαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ζηνλ Enterprise
Greece ζην fax: 210 3355743
ή e-mail ζην
pay@enterprisegreece.gov.gr .
Ζ εμφθιεζε ηνπ πνζνχ ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε
ηεο ζπκκεηνρήο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο, ελψ ε
κε έγθαηξε εμφθιεζε απνθιείεη ηε ζπκκεηνρή ζε απηέο.
ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ, ΕΩΖ ΛΔΓΓΑ, Σει: +30 210
3355798, email: z.legga@enterprisegreece.gov.gr
.
ΥΡHΗΜΑ LINKS: www.enterprisegreece.gov.gr
,
www.mfa.gr

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο, 25-28 Οθηωβξίνπ
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία
κε ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή
εο
απνζηνιή ζηα πιαίζηα ηεο 23
Γηεζλνχο Έθζεζεο
Δμνπιηζκνχ θαη Σερλνινγηψλ Ξελνδνρείσλ, Δζηηαηνξίσλ,
rd
Καθέ θαη Εαραξνπιαζηείσλ (HOSTECH 2018-23
International Hotel, Restaurant, Café and Patisserie
Equipment and Technologies Fair) ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε
ηεο Σνπξθίαο, ζηηο 25-28 Οθησβξίνπ 2018 θαη ζπγθεθξηκέλα
ζηηο εγθαηαζηάζεηο CNR Expo 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 ηελ αλσηέξσ έθζεζε 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 ζην Κνηδάειη ηεο Σνπξθίαο, 31
Οθηωβξίνπ -01 Ννεκβξίνπ
Σν Σνπξθηθφ Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 31 Οθησβξίνπ-01 Ννεκβξίνπ 2018
πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Έθζεζε «MATCH 4
INDUSTRY BUSINESS MATCHING EVENT», απφ ηελ
εηαηξία “KOCAELI CHAMBER OF INDUSTRY” ζηελ Σνπξθία
–Kocaeli- κε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ θνξέα
εμαγσγήο. ηελ έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ
δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο
ηνκείο: Ορήκαηα, κέηαιια θαη κεραλήκαηα, πιαζηηθά,
ειαζηηθά, ρεκηθά, θαηαζθεπή θαη δνκηθά πιηθά, ελέξγεηα,
πεξηβάιινλ,
ειεθηξηθάειεθηξνληθά,
ηερλνινγίεο
πιεξνθνξηθήο θαη γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα. 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 (30 Οθησβξίνπ-02 Ννεκβξίνπ
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 (30 Οθησβξίνπ02 Ννεκβξίνπ 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 15/10/2018 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://match4industry.com/en/.

Εεηήζεηο ζπλεξγαζίαο
Εεηήζεηο ζπλεξγαζίαο (πλέρεηα)
ΗΡΑΖΛ
ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ
Σχπνο: πλεξγαζία
Απφ: 04/09/2018 Έσο: 04/09/2019
Ζκ/λία Σξνπνπνίεζεο: 04/09/2018
Καηεγνξία: ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ
ΤΝΔΡΓΑΗΑ
ΜΔ
ΔΣΑΗΡΔΗΔ
ΚΑΣΑΚΔΤΖ
ΚΑΗ
ΔΜΠΟΡΗΑ
ΤΣΖΜΑΣΩΝ
ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ
Δπηρείξεζε: TADIRAN CONSUMER & TECHNOLOGY
PRODUCTS LTD
Τπεχζπλνο: YONAT KEREN
ΗΡΑΖΛ
Σειέθσλν: 0097235631020
E-mail: yonatk@chamber.org.il
WEB: http://www.tadiran-international.com
Αξ. Πξσηνθφιινπ: B.14505.1 Ζκ/λία Δπηζηνιήο: 21/08/2018
Α/Α Δπηζηνιήο: 1
ΗΡΑΖΛ
ΔΝΓΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΞΔΟΤΑΡ
Σχπνο: πλεξγαζία
Απφ: 04/09/2018 Έσο: 04/09/2019
Ζκ/λία Σξνπνπνίεζεο: 04/09/2018
Καηεγνξία: ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ
ΤΝΔΡΓΑΗΑ
ΜΔ
ΔΣΑΗΡΔΗΔ
ΚΑΣΑΚΔΤΖ
ΚΑΗ
ΔΜΠΟΡΗΑ
ΤΦΑΜΑΣΩΝ,
ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΑΞΔΟΤΑΡ ΔΝΓΤΖ
Δπηρείξεζε: 911 FASHION
Τπεχζπλνο: YONAT KEREN
ΗΡΑΖΛ
Σειέθσλν: 0097235631020
E-mail: yonatk@chamber.org.il
WEB: http://www.storyonline.co.il/english/
Αξ. Πξσηνθφιινπ: B.14505.2 Ζκ/λία Δπηζηνιήο: 21/08/2018
Α/Α Δπηζηνιήο: 2
ΗΡΑΖΛ
ΓΔΡΜΑΣΗΝΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ
Σχπνο: πλεξγαζία
Απφ: 04/09/2018 Έσο: 04/09/2019
Ζκ/λία Σξνπνπνίεζεο: 04/09/2018
Καηεγνξία: ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ
ΤΝΔΡΓΑΗΑ
ΜΔ
ΔΣΑΗΡΔΗΔ
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΓΔΡΜΑΣΗΝΩΝ ΔΗΓΩΝ
Δπηρείξεζε: BOUSKILA ELIEZER & SONS LTD
Τπεχζπλνο: YONAT KEREN
ΗΡΑΖΛ
Σειέθσλν: 0097235631020
E-mail: yonatk@chamber.org.il
WEB: http://www.bouskila.zapages.co.il
Αξ. Πξσηνθφιινπ: B.14505.3 Ζκ/λία Δπηζηνιήο: 21/08/2018
Α/Α Δπηζηνιήο: 3
ΗΡΑΖΛ
ΗΑΣΡΗΚΔ ΤΚΔΤΔ
Σχπνο: πλεξγαζία
Απφ: 04/09/2018 Έσο: 04/09/2019
Ζκ/λία Σξνπνπνίεζεο: 04/09/2018
Καηεγνξία: ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ
ΤΝΔΡΓΑΗΑ
ΜΔ
ΔΣΑΗΡΔΗΔ
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ
Δπηρείξεζε: L.S. MARKETING & REGISTRATION
Τπεχζπλνο: YONAT KEREN
ΗΡΑΖΛ
Σειέθσλν: 0097235631020
E-mail: yonatk@chamber.org.il
WEB: http://www.is-amarandmore.com
Αξ. Πξσηνθφιινπ: B.13631.6 Ζκ/λία Δπηζηνιήο: 27/07/2018
Α/Α Δπηζηνιήο: 6

ΗΡΑΖΛ
ΑΓΡΟΣΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ
Σχπνο: πλεξγαζία
Απφ: 04/09/2018 Έσο: 04/09/2019
Ζκ/λία Σξνπνπνίεζεο: 04/09/2018
Καηεγνξία: ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΠΑΡΑΓΩΓΖ
ΦΡΔΚΩΝ ΦΡΟΤΣΩΝ, ΛΑΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΒΟΣΑΝΩΝ
Δπηρείξεζε: BLESS LTD
Τπεχζπλνο: YONAT KEREN
ΗΡΑΖΛ
Σειέθσλν: 0097235631020
E-mail: yonatk@chamber.org.il
WEB: http://www.bless-herbs.com
Αξ. Πξσηνθφιινπ: B.14505.5 Ζκ/λία Δπηζηνιήο: 21/08/2018
Α/Α Δπηζηνιήο: 5
ΛΟΒΑΚΗΑ
ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΜΔ ΒΑΖ ΜΗΚΡΟΟΡΓΑΝΗΜΟΤ
ΚΑΗ ΔΝΕΤΜΑ
Σχπνο: πλεξγαζία
Απφ: 04/09/2018 Έσο: 04/09/2019
Ζκ/λία Σξνπνπνίεζεο: 04/09/2018
Καηεγνξία: ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΠΑΡΑΓΩΓΖ
ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΩΛΖΝΩΝ
ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ, ΜΔ ΒΑΖ ΜΗΚΡΟΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΚΑΗ
ΔΝΕΤΜΑ
Δπηρείξεζε: PROECO SRO
Τπεχζπλνο: IVONA HARCAROVA
ΛΟΒΑΚΗΑ
Σειέθσλν: 00421948022132
E-mail: ivona@activsan.sk
Αξ. Πξσηνθφιινπ: B.13579 Ζκ/λία Δπηζηνιήο: 26/07/2018 Α/Α
Δπηζηνιήο:
ΕΖΣΖΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟ ΟΤΚΡΑΝΗΑ
Ζ Οπθξαληθή εηαηξεία «International Trade Service Ltd.»
(infofiles-menu/company/4422) αζρνιείηαη κε ηελ εηζαγσγή, ηελ
παξαγσγή θνλζεξβνπνηεκέλσλ πξντφλησλ θαη ηε δηαλνκή ηνπο
ζηελ Οπθξαλία. Σα ηειεπηαία δέθα ρξφληα εηζάγεη ειιεληθά
πξντφληα θαη απνηειεί έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο εηζαγσγείο
θνλζεξβνπνηεκέλσλ
πξντφλησλ
απφ
ηελ
Διιάδα,
εμππεξεηψληαο φιν ην θάζκα ησλ νπθξαληθψλ ζνχπεξ κάξθεη
θαη κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπο θαη άιιεο ρψξεο. Γηαζέηεη
εξγνζηάζην θνλζεξβνπνηίαο φπνπ ζπζθεπάδεη θαη παξάγεη
ειιεληθέο ειηέο θαη ηδίληδεξ ζνχζη ζηελ Οπθξαλία. Ζ εηαηξεία
αλαδεηά ζπλεξγαζία κε ειιεληθέο εηαηξείεο γηα ηελ εηζαγσγή
ηνκαηνπνιηνχ, ληνκάηεο παξαζθεπαζκέλεο ή δηαηεξεκέλεο
αιιηψο παξά κε μίδη ή νμηθφ νμχ γηα ιηαληθφ εκπφξην.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: +38 044 207 59 79, e-mail:
import@intradeserv.com.ua .
ΕΖΣΖΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΖΝ ΗΝΓΗΑ
Ζ εηαηξεία «DAKSH AGRI INTERNATIONAL» ηδξχζεθε ην
2015, αζρνιείηαη κε ηελ θαηαζθεπή, ηελ πξνκήζεηα θαη ηελ
εμαγσγή θαηεςπγκέλσλ θαη κεηαπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ,
θαηεςπγκέλα ζλαθ θαη έηνηκα γηα θαηαλάισζε πξνηφληα θαη
αλαδεηάεη ζπλεξγαζία κε ειιεληθέο επηρεηξήζεηο.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
site:
http://dakshagriinternational.com/ , ηει: +91 94265 26417, +91
99257 26417, e-mail: info@dakshagriinternational.com ,
dakshagriinternational@gmail.com .

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
Ζ

EXPOMES 2018-3 ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΈΚΘΔΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
& ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΓΖΜΟΤ ΗΔΡΑ ΠΟΛΔΩ 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 «ΚΩΣΑ 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
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
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
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

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 ΑΡΩΜΑΣΩΝ &
ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΩΝ ΦΤΣΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΑΤΣΩΝ
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/
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
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
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
AGROKOS
Πόιε: Πξίζηηλα, Κνζζπθνπέδην
Ζκεξνκελία: 17-19 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Γηεζλήο Έθζεζε Βηνκεραλίαο θαη Σξνθίκσλ
Πιεξνθνξίεο: site:
https://www.ceokos.com/agrokos/en/, ηει: +383 (0) 38
516 013, e-mail: info@ceokos.com ,
bekim@ceokos.com
th
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INTERNATIONAL FINE AND SPECIALTY
CHEMICALS,
COMMODITY
CHEMICALS,
PETROCHEMICALS
AND
CHEMICAL
INTERMEDIATES EXHIBITION
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 08-10 Ννεκβξίνπ 2018
ε
Δθζέκαηα: 8 Γηεζλήο Έθζεζε ζηνπο ηνκείο
βηνκεραληθήο ρεκείαο
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.chemshoweurasia.com/
, ηει: +90 (0212) 324 00 00, e-mail:
sales@artkim.com.t
ANTIQUE MARKET III
Πόιε: Βνπθνπξέζηη, Ρνπκαλία
Ζκεξνκελία: 07-09 Γεθεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Αληίθεο θαη Έξγα Σέρλεο
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.antiquemarket.ro/ , Email: romexpo@romexpo.ro , ηει: +40 21 207.70.00,
Fax: +40 21 207.70.70
FoodPanorama Expo
Πόιε: Λεπθσζία, Κχπξνο
Ζκεξνκελία: 08-09 Γεθεκβξίνπ 2018 (Παξάηαζε
πξνζεζκίαο ζπκκεηνρήο έσο 31/08/2018)
Δθζέκαηα: Σξφθηκα θαη Πνηά
Πιεξνθνξίεο: site: www.foodpanoramaexpo.com , Email: kchristodoulou@foodpanoramaexpo.com , ηει:
+357 97 618820, +357 22 013827
ΟΗΝΟΓΔΤΔΗ
Πόιε: Λεπθσζία, Κχπξνο
Ζκεξνκελία: 08-09 Γεθεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Οίλνο θαη Απνζηάγκαηα
Πιεξνθνξίεο: site: www.foodpanoramaexpo.com , Email: kchristodoulou@foodpanoramaexpo.com , ηει:
+357 97 618820, +357 22 013827
FOOD & BEVERAGE HALAL EXPO
Πόιε: Λεπθσζία, Κχπξνο
Ζκεξνκελία: 08-09 Γεθεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Σξφθηκα, Πνηά θαη Πξντφληα δηαηξνθήο
Πιεξνθνξίεο: site: www.foodpanoramaexpo.com , Email: kchristodoulou@foodpanoramaexpo.com , ηει:
+357 97 618820, +357 22 013827
FOOD AFRICA CAIRO
Πόιε: Κάηξν, Αίγππηνο
Ζκεξνκελία: 08-10 Γεθεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Σξφθηκα
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.foodafrica-expo.com/,
E-mail: ghassan.nawfal@ifpexpo.com , ηει: +961 5
959 111
SIAL MIDDLE EAST
Πόιε: Άκπνπ Νηάκπη, Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα
Ζκεξνκελία: 10-12 Γεθεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Σξφθηκα & Πνηά
Πιεξνθνξίεο: site: https://sialme.com/ ,E-mail:
info@sialme.com , ηει: +971 (0)2 666 1729, Fax:+971
(0)2 666 1727

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο, 31 Οθηωβξίνπ- 03 Ννεκβξίνπ
Σν Σνπξθηθφ Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη κεηαμχ
ησλ εκεξνκεληψλ 31 Οθησβξίνπ-03 Ννεκβξίνπ 2018 πξφθεηηαη λα
th
πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Έθζεζε
«24
INTERNATIONAL
PACKAGING INDUSTRY FAIR», απφ ηελ εηαηξία “Reed Tuyap
Fuarcilik A.S.” 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: Μεραλήκαηα ζπζθεπαζηψλ, παξαγσγή ζπζθεπαζηηθψλ, πιηθά
ζπζθεπαζηηθψλ, ηερλνινγίεο εθηχπσζεο ζπζθεπαζηηθψλ θαη
απνζήθεπζε logistics. 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-επηρεηξεκαηίεο. Καηά ηε
δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληψλ ηεο Έθζεζεο (30 Οθησβξίνπ-02
Ννεκβξίνπ 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 (30 Οθησβξίνπ-02
Ννεκβξίνπ 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
15/10/2018 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:
https://www.packagingfair.com/Eurasia-Packaging-Fair.

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε
Σνπξθίαο, 31 Οθηωβξίνπ- 03 Ννεκβξίνπ

ηεο

Σν Σνπξθηθφ Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη κεηαμχ
ησλ εκεξνκεληψλ 31 Οθησβξίνπ-03 Ννεκβξίνπ 2018 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Έθζεζε «FOOD- TECH EURASIA FAIR»,
απφ ηελ εηαηξία “Reed Tuyap Fuarcilik A.S.” 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: Σξφθηκα, Καηεςπγκέλα, Κξεαηηθά,
Φξέζθα θξνχηα, Λαραληθά, Γαιαθηνθνκηθά, Αξηνζθεπάζκαηα, Πνηά,
Εαραξψδε, Όζπξηα, Μεραλήκαηα επεμεξγαζίαο θαη ηερλνινγίαο
ηξνθίκσλ θαη απνζήθεπζε logistics. 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 παξαγσγνχοεπηρεηξεκαηίεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληψλ ηεο Έθζεζεο (30
Οθησβξίνπ-02 Ννεκβξίνπ 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 (30 Οθησβξίνπ-02
Ννεκβξίνπ 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
15/10/2018 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://foodtecheurasia.com/en/.

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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24/09/18
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 32 ΦΛΟΓΗΣΡΩΝ, 32 ΚΗΣ ΜΔΣΡΖΖ ΤΠΟΛΛΔΗΜΑΣΗΚΟΤ
ΥΛΩΡΗΟΤ ΚΑΗ ΡΖ ΚΑΗ 32 ΦΟΡΖΣΩΝ ΘΔΡΜΟΜΔΣΡΩΝ ΣΖΛ.2313 320537
26/09/18
ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΣΩΝ
ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΗΟΤ ΣΖΛ. 2313
308154
26/09/18 Α.Γ 01/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ (ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ) ΚΑΗ ΖΛΗΔΛΑΗΟΤ
ΣΖΛ.24280
45056
27/09/18 Α.Γ. .09/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΔΚΓΟΖ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ
ΑΠΟΓΟΖ ΚΑΗ ΩΡΗΜΑΝΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ
ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΔΡΡΩΝ
ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΣΑΖ ΣΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τ.ΜΔ.ΠΔΡ.Α.Α. Ή Δ ΑΛΛΟ ΔΘΝΗΚΟ/ΔΤΡΩΠΑΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» ΣΖΛ.
23213 51279
01/10/18
ΤΝΟΠΣΗΚΟ, ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΜΔΣΑΣΟΠΗΖ ΠΔΡΗΠΣΔΡΩΝ ΣΖΛ. 2313 317532
01/10/18 Α.Γ. 15/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΑΚΣΗΝΟΚΟΠΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ C-ARM ΣΖΛ. 2313 322329
01/10/18
ΠΡΟΥΔΗΡΟ, ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ (ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΗΝΖΖ) ΣΖΛ. 26953
60606
02/10/18
Α.Γ. 21/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΣΖΛ. 2313 320556
02/10/18 Α.Γ. 16/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΚΑΘΔΣΖΡΩΝ ΚΤΣΔΩ ΓΗΑ ΓΗΑΛΔΗΠΟΝΣΔ ΚΑΘΔΣΖΡΗΑΜΟΤ ΣΖΛ.
2313 308154
02/10/18
ΠΡΟΥΔΗΡΟ, ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΔΓΥΤΖ ΚΑΗ ΤΚΔΤΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΜΔΣΡΖΖ ΣΖΛ. 26953 60606
03/10/18
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΝΣΖΡΖΖ
ΖΛΔΚΣΡΟΦΩΣΗΜΟΤ ΣΩΝ ΟΓΩΝ - ΠΛΑΣΔΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑΠΟΛΖ
ΤΚΔΩΝ ΓΗΑ ΓΤΟ ΔΣΖ ΣΖΛ. 2310 679141
03/10/18
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 5
ΑΤΣΟΜΑΣΩΝ ΦΟΡΖΣΩΝ ΑΠΗΝΗΓΩΣΩΝ ΣΖΛ. 2313 320556
03/10/18 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΓΚΡΗΖ
ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΣΩΝ
ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΛΔΩΖΣΩΝ ΣΖΛ. 2313 308154
03/10/18
Α.Γ. 118/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΓΗΑ
ΠΑΘΖΔΗ
ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΟΤ
ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛ. 2310 381080
03/10/18
Α.Γ. 119/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑΛΤΜΑΣΩΝ ΔΓΥΤΖ ΣΖΛ. 2310 381080
03/10/18
Α.Γ. 120/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΩΝ ΓΑΕΩΝ ΣΖΛ. 2310 381080
08/10/18 Α.Γ 16/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΗΓΩΝ ΚΑΒΑ ΣΖΛ.24310 23950
12/10/18
ΑΝΟΗΚΣΟ
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΡΗΔΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ/ΣΔΥΝΗΚΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΖΛ.210 8916356
16/10/18 Α.Γ. 117/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ
ΜΔΗΟΓΟΣΖ - ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ
ΣΩΝ ΚΣΖΡΗΑΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΟΤ 424 ΓΝΔ ΚΑΗ ΤΝΑΚΟΛΟΤΘΩΝ
ΚΣΖΡΗΩΝ (ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ, ΟΦΘ, ΦΦΘ) ΣΖΛ. 2310 381080
17/10/18 Α.Γ 19/2018 ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ
ΘΔΡΜΑΝΖ ΣΖΛ.2313 320533
19/10/18 Α.Γ. 51/2018 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΩΝ ΚΑΗ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΓΗΑ ΑΝΟΟΛΟΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ
(ΜΔ ΠΑΡΑΥΩΡΖΖ ΤΝΟΓΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ) ΣΖΛ. 2313 327867

ΓΗΟΗΚΖΖ 3Ζ ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ»
ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ - 111
ΠΣΔΡΤΓΑ ΜΑΥΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΡΡΩΝ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
Γ.Ν.Θ. « Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ»
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
«ΑΓΗΟ ΓΟΝΤΗΟ»
ΓΗΟΗΚΖΖ 3Ζ ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
Γ.Ν.Θ. « Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ»
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
«ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ»
ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ ΤΚΔΩΝ

ΓΗΟΗΚΖΖ 3Ζ ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ»
424 ΓΝΔ

424 ΓΝΔ
424 ΓΝΔ
ΥΟΛΖ ΜΟΝΗΜΩΝ ΤΠΑΞΗΩΜΑΣΗΚΩΝ
ΤΠΑ

424 ΓΝΔ

ΓΗΟΗΚΖΖ 3Ζ ΤΠΔ
ΓΗΟΗΚΖΖ 4Ζ ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα (πλέρεηα)
23/10/18 ΑΝΟΗΚΣΟ, ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ
ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΑΛΛΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Ή ΗΓΡΤΜΑΣΩΝ ΜΔ ΔΣΟΗΜΑ
ΓΔΤΜΑΣΑ, ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ ΣΖΛ. 2313 322329
25/10/18 Α.Γ 36/2018 ΓΖΜΟΗΟ, ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΩΝ ΜΔ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ
ΣΖΛ.24213 51133
01/11/18 Α.Γ. 014/2018 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΝΟ ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΑΓΓΔΗΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ
ΣΖΛ. 2313
323115
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755

751





Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ»
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΒΟΛΟΤ
«ΑΥΗΛΛΟΠΟΤΛΔΗΟ»
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ

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.

