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Πξφγξακκα επηρνξήγεζεο εξγνδνηψλ γηα ηε
δηαηήξεζε λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε
ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο ηελ πεξίνδν ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο
Ο Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ αλαθνηλψλεη
πσο μεθηλά ηελ Σεηάξηε 3 Οθησβξίνπ 2018 θαη ψξα 12ε
κεζεκβξηλή θαη νινθιεξψλεηαη ηελ Σεηάξηε 31 Οθησβξίνπ 2018
θαη ψξα 23:59 ε ππνβνιή ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ ζην
«Πξφγξακκα επηρνξήγεζεο εξγνδνηψλ γηα ηε δηαηήξεζε λέσλ
ζέζεσλ εξγαζίαο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη
ηεο απαζρφιεζεο ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο». Μέζσ
ηνπ πξνγξάκκαηνο, πξφθεηηαη λα επηρνξεγεζνχλ ηδησηηθέο
επηρεηξήζεηο θαη εξγνδφηεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα γηα λέεο ζέζεηο
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο πιήξνπο ή θαη κεξηθήο απαζρφιεζεο
πνπ δεκηνχξγεζαλ απφ 1-6-2017 έσο 31-5-2018. Οη
επηρεηξήζεηο πνπ ζα επηρνξεγεζνχλ, ππνρξενχληαη λα
δηαηεξήζνπλ
θαη
ηηο
επηρνξεγνχκελεο
θαη
ηηο
κε
επηρνξεγνχκελεο ζέζεηο εξγαζίαο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε
ην εγθξηζέλ δηάζηεκα επηρνξήγεζεο. Σν κέγηζην δηάζηεκα
επηρνξήγεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη 15 κήλεο (απφ 1-6-2017
έσο 31-8-2018), ελψ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο δέζκεπζεο ησλ
επηρεηξήζεσλ γηα δηαηήξεζε ηεο απαζρφιεζεο μεθηλά ηελ 01-92018, φπνηα θαη λα είλαη ε εκεξνκελία αίηεζεο θαη έγθξηζεο
ππαγσγήο ζην πξφγξακκα. Γπλεηηθνί δηθαηνχρνη είλαη φιεο νη
ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη γεληθά νη εξγνδφηεο ηνπ ηδησηηθνχ
ηνκέα πνπ αζθνχλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη πιεξνχλ
ζσξεπηηθά ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 1. Έρνπλ πξνβεί ζηελ
δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, (ζε ζρέζε κε ηνλ αλψηαην
αξηζκφ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ είραλ ηνλ Μάην ηνπ 2017), κε
ηελ πξφζιεςε πξψελ αλέξγσλ, ην δηάζηεκα απφ 1-6-2017 έσο
31-5-2018, κε ζπκβάζεηο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ή
νξηζκέλνπ ρξφλνπ πιήξνπο ή/θαη κεξηθήο απαζρφιεζεο. 2.
Γηαηεξνχλ ηηο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνχξγεζαλ απφ 1-62017 έσο 31-5-2018, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο. 3.ε πεξίπησζε πνπ νη επηρεηξήζεηο επηζπκνχλ λα
επηρνξεγεζνχλ γηα πξνζιήςεηο αλέξγσλ κε ζπκβάζεηο
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή/θαη κεξηθήο
απαζρφιεζεο ζε λέεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνχξγεζαλ απφ
1-6-2017 έσο 31-5-2018 θαη δηαηεξνχλ ηελ ζηηγκή ηεο αίηεζεο
ππαγσγήο, ζα πξέπεη λα κεηαηξέςνπλ ηηο ελ ιφγσ ζπκβάζεηο ζε
ζπκβάζεηο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ πιήξνπο
απαζρφιεζεο εληφο πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ
ππνβνιή ηεο αίηεζεο
ππαγσγήο ζην πξφγξακκα. Ζ
επηρνξήγεζε γηα θάζε κήλα απαζρφιεζεο ησλ σθεινπκέλσλ
αλέξγσλ αλέξρεηαη ζην 50% ηνπ κηζζνινγηθνχ θαη κε
κηζζνινγηθνχ θφζηνπο κε αλψηαην πνζφ: α) 400 επξψ γηα ηελ
πιήξε απαζρφιεζε, β) 300 επξψ γηα ηε κεξηθή απαζρφιεζε
ηνπιάρηζηνλ
ηεζζάξσλ σξψλ θαη άλσ
εκεξεζίσο ζε
πελζήκεξε βάζε θαη γ) 200 επξψ γηα ηε κεξηθή απαζρφιεζε
θάησ ησλ ηεζζάξσλ σξψλ εκεξεζίσο ζε πελζήκεξε βάζε. ην
κηζζνινγηθφ θαη κε κηζζνινγηθφ θφζηνο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη
ζπλνιηθέο αθαζάξηζηεο πξαγκαηηθέο κεληαίεο απνδνρέο θαη νη
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ βαξχλνπλ ηνλ εξγνδφηε, θαζψο θαη
ην Γψξν Υξηζηνπγέλλσλ, ην Γψξν Πάζρα θαη ην Δπίδνκα
Αδείαο. Σα σθεινχκελα άηνκα είλαη πξψελ άλεξγνη ειηθίαο 1866 εηψλ πνπ πιεξνχλ ζσξεπηηθά ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:
Ήηαλ εγγεγξακκέλνη άλεξγνη (αλεμαξηήησο ρξνληθήο δηάξθεηαο)
ζην κεηξψν αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ θαηά ην δσδεθάκελν πνπ είρε
πξνεγεζεί ηεο πξφζιεςήο ηνπο απφ ηελ δηθαηνχρν επηρείξεζε
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θαη δελ είραλ άιιε απαζρφιεζε (εμαξηεκέλε ή κε) θαηά ηελ
πξνεγνχκελε
εκέξα
ηεο
ειεθηξνληθήο
αλαγγειίαο
πξφζιεςήο ηνπο. •
Πξνζιήθζεθαλ απφ ηε δηθαηνχρν
επηρείξεζε ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ 01-06-2017 έσο 31-052018. Ζ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ εθφζνλ ππάξρνπλ θελέο
ζέζεηο, γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε ειεθηξνληθφ ηξφπν ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ (www.oaed.gr). Απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνβνιή ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο
είλαη ε ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε λα είλαη Πηζηνπνηεκέλνο
ρξήζηεο ζηηο Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο ηνπ ΟΑΔΓ (εθφζνλ
έρεη παξαιάβεη θιεηδάξηζκν απφ ην ΚΠΑ2 ηεο πεξηνρήο ηεο)
θαη δηαζέηεη θσδηθνχο πξφζβαζεο (Ολνκαζία Υξήζηε θαη
πλζεκαηηθφ). ηελ πεξίπησζε πνπ νη ελδηαθεξφκελεο
επηρεηξήζεηο δελ είλαη πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ζηηο
Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο ηνπ ΟΑΔΓ, ζα πξέπεη λα
επηζθεθηνχλ ηελ Τπεξεζία ηνπ ΟΑΔΓ (ΚΠΑ2) ζηελ
αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο αλήθεη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο,
πξνζθνκίδνληαο ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
1. Οη
αηνκηθέο επηρεηξήζεηο ηελ Βεβαίσζε έλαξμεο επηηεδεχκαηνο
θαη αληίγξαθν Γειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή
δηαβαηεξίνπ. 2. Σα λνκηθά πξφζσπα: •βεβαίσζε έλαξμεο
επηηεδεχκαηνο ηεο επηρείξεζεο, •
ΦΔΚ ζχζηαζεο ηεο
εηαηξίαο , •
ΦΔΚ νξηζκνχ ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ
•αληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο . Ζ αλσηέξσ
δηαδηθαζία
κπνξεί
λα
δηελεξγεζεί
απφ
λφκηκα
εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα
ην πξφγξακκα, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία
πξνζιήςεσλ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ
Γπλακηθνχ (www.oaed.gr ).

Νέα Παξάηαζε Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ ζηηο Γξάζεηο
«Φεθηαθφ Βήκα» θαη «Φεθηαθφ Άικα»
1. Με ηελ Α.Π.: 5951/Β4/629/27.09.2018/ΑΓΑ:9ΧΟΚ465ΥΗ8ΤΟ9 Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο
θ. Δπζηάζηνπ Γηαλλαθίδε κε Θέκα: Γεχηεξε (2ε)
ηξνπνπνίεζε ηεο Πξφζθιεζεο ππνβνιήο αηηήζεσλ
ρξεκαηνδφηεζεο επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ ζηε Γξάζε
«Φεθηαθφ
Βήκα»
ηνπ
Δ.Π.
«Αληαγσληζηηθφηεηα,
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία (ΔΠΑλΔΚ)», ΔΠΑ 2014
– 2020- Κσδηθφο Πξφζθιεζεο 016 ΚΔ ΔΠΑΝΔΚ - ΟΠ
2925. Μεηαμχ άιισλ γίλεηαη παξάηαζε κέρξη ηελ Σεηάξηε
31 Οθησβξίνπ 2018 θαη ψξα 16:00 ηεο θαηαιεθηηθήο
εκεξνκελίαο
ειεθηξνληθήο
ππνβνιήο
αηηήζεσλ
ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ Γξάζε «Φεθηαθφ Βήκα», ΔΠΑ
2014 – 2020.
2. Με ηελ Α.Π.: 5948/Β4/628/27.09.2018/ΑΓΑ:Φ1ΑΤ465ΥΗ82Τ Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο
θ. Δπζηάζηνπ Γηαλλαθίδε Θέκα: Γεχηεξε (2ε) ηξνπνπνίεζε
ηεο Πξφζθιεζεο ππνβνιήο αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο
επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ ζηε Γξάζε «Φεθηαθφ Άικα» ηνπ
Δ.Π.
«Αληαγσληζηηθφηεηα,
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα
θαη
Καηλνηνκία (ΔΠΑλΔΚ)», ΔΠΑ 2014 – 2020- Κσδηθφο
Πξφζθιεζεο 017 ΚΔ ΔΠΑΝΔΚ - ΟΠ 2926. Μεηαμχ άιισλ
γίλεηαη παξάηαζε κέρξη ηελ Σεηάξηε 31 Οθησβξίνπ 2018
θαη ψξα 16:00 ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ειεθηξνληθήο
ππνβνιήο αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ Γξάζε
«Φεθηαθφ Άικα», ΔΠΑ 2014 – 2020. Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
www.anatagonistikotita.gr,
www.espa.gr,
www.efepae.gr .

ηελ ηειηθή επζεία γηα ηελ 8ε Γηεζλή πλάληεζε «Σνπξηζκφο
ζην Γξφκν ηνπ Μεηαμηνχ» ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ
Σνπξηζκνχ κε ζπλδηνξγαλσηέο ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ θαη
ηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (10-12 Οθησβξίνπ ζηελ
Θεζζαινλίθε)
Σν Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ
ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΠΟΣ) θαη ηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο δηνξγαλψλνπλ απφ θνηλνχ ζηελ Θεζζαινλίθε ηελ 8ε
Γηεζλή πλάληεζε ηνπ ΠΟΣ γηα ηνλ «Σνπξηζκφ ζην Γξφκν ηνπ
Μεηαμηνχ», ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ 10 έσο 12 Οθησβξίνπ
2018. Πξφθεηηαη γηα ηελ πςεινχ επηπέδνπ δηεζλή ζπλάληεζε ηνπ
ΠΟΣ πνπ αλέιαβε λα δηνξγαλψζεη ε ρψξα καο, κεηά ηελ ππνγξαθή
ηεο ζρεηηθήο ζπκθσλίαο απφ ηελ Τπνπξγφ Σνπξηζκνχ, θα Έιελα
Κνπληνπξά, θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ
Σνπξηζκνχ, θ.Zurab Pololikashvili, ηνλ Μάην ηνπ 2018. Δίλαη ε πξψηε
Γηεζλήο πλάληεζε ηνπ ΠΟΣ πνπ ζα θηινμελεζεί ζηελ Διιάδα–θαη
κεηά ηελ εθινγή ηεο ζην Δθηειεζηηθφ πκβνχιην ηνπ Οξγαληζκνχ-,
αιιά θαη ζπλνιηθά ζε επξσπατθφ θξάηνο-κέινο ηνπ «Γξφκνπ ηνπ
Μεηαμηνχ». Έρεη θχξην ζηφρν ηελ αλάδεημε ηνπ πξσηαγσληζηηθνχ
ξφινπ ηνπ «Γξφκνπ ηνπ Μεηαμηνχ» ζηνλ ηνπξηζκφ, ησλ επθαηξηψλ
πνπ παξέρεη θαη ηεο δηαζπλδεζηκφηεηαο πνπ πξνζθέξεη ζε έλα
παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ. Σα θξάηε-κέιε ηνπ «Γξφκνπ ηνπ
Μεηαμηνχ», ηα ζπλεξγαδφκελα κέιε ηνπ ΠΟΣ θαη νη δηεζλείο θνξείο
πνπ εθπξνζσπνχλ ηνλ δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα, θαινχληαη λα
ε
ζπκκεηάζρνπλ ζε απηή ηελ 8 Γηεζλή πλάληεζε, ζηελ νπνία έρεη
πξνγξακκαηηζηεί ηξνγγπιή Σξάπεδα κε ηε ζπκκεηνρή Τπνπξγψλ
ησλ θξαηψλ-κειψλ, θαζψο θαη ζηνρεπκέλεο ζπλεδξίεο αλαθνξηθά κε
ηνλ ξφιν θαη ηε δηαζπλδεζηκφηεηα ησλ ηζηνξηθψλ δξφκσλ ηνπ
κεηαμηνχ ζην δηεζλέο πξνζθήλην. ην πιαίζην ηεο Γηεζλνχο
πλάληεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Σαμηδησηηθφ
χλδεζκν Αζίαο- Δηξεληθνχ (PATA),
εηδηθή ζπλεδξία γηα ηελ
αμηνιφγεζε ηνπ ξφινπ ηνπ «Γξφκνπ ηνπ Μεηαμηνχ» σο «γέθπξα»
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Δπξψπεο θαη Αζίαο. Σε δεχηεξε εκέξα ησλ
εξγαζηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί B2B εθδήισζε πνπ ζηνρεχεη ζηελ
ελίζρπζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δεζκψλ κεηαμχ επξσπατθψλ θαη
αζηαηηθψλ θνξέσλ. Καηά θχξην ιφγν επηθεληξψλεηαη ζε ηνπξηζηηθέο
ζπλεξγαζίεο, αιιά είλαη αλνηρηή ζε φινπο ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο
θιάδνπο, νη θνξείο ησλ νπνίσλ ελδηαθέξνληαη λα δηεξεπλήζνπλ ηηο
ζεκαληηθέο αλαδπφκελεο επθαηξίεο ηεο δηα-επεηξσηηθήο αληαιιαγήο
θαη λα αμηνπνηήζνπλ ζην κέγηζην απηή ηε δπλαηφηεηα δηθηχσζεο.
εκεηψλεηαη φηη ε ζπκκεηνρή ζηε ζπλάληεζε B2B είλαη δσξεάλ
θαη απαηηείηαη κφλν εγγξαθή. Σν Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ
ελεκεξψλεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηε δπλαηφηεηα εγγξαθήο ηνπο
ζηνλ ηζηφηνπν: http://silkroad.unwto.org/webform/registration-8thunwto-international-meeting-silk-road-tourism-thessaloniki-greece10-12-oct

Ζ Δπηζηήκε ζε πξνζθαιεί .
δηνξγαλσηή ην ΔΚΔΣΑ

Βξαδηά ηνπ Δξεπλεηή κε

Σελ Παξαζθεπή, 28 επηεκβξίνπ 2018 ην Δζληθφ Κέληξν Έξεπλαο
θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο δηνξγαλψλεη γηα κία αθφκε ρξνληά, κε
ηελ ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηε Βξαδηά ηνπ Δξεπλεηή
θαη ζαο πξνζθαιεί ζην Μέγαξν Μνπζηθήο (θηίξην Μ1) γηα λα δήζεηε
κηα βξαδηά γεκάηε έξεπλα, πεηξάκαηα θαη θαιιηηερληθά δξψκελα. Ζ
εθδήισζε είλαη κε ειεχζεξε είζνδν θαη ζα μεθηλήζεη ζηηο 17.00,
νπφηε θαη ε Βξαδηά ηνπ εξεπλεηή ζα αλνίμεη ηηο πχιεο ηεο ζε
επηζθέπηεο φισλ ησλ ειηθηψλ. Μεηαμχ άιισλ νη επηζθέπηεο ζα δνπλ
απφ θνληά ηε δηαδξαζηηθή έθζεζε ηερλνινγηψλ ηνπ ΔΚΔΣΑ, ζα
ζπλνκηιήζνπλ κε ηνπο εξεπλεηέο ηνπ Κέληξνπ θαη ζα ιάβνπλ κέξνο
ζε εληππσζηαθά επηζηεκνληθά δξψκελα. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθεθζνχλ ηηο
ηζηνζειίδεο
ηεο
εθδήισζεο:
www.researchesnight.
(http://www.researchesnight.gr ). Ζ Βξαδηά ηνπ Δξεπλεηή έρεη
εληαρζεί ζηηο δξάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Έηνπο Πνιηηηζηηθήο
Κιεξνλνκηάο. Πιεξνθνξίεο επηθνηλσλίαο: Αιέμαλδξνο Ηαθσβίδεο –
Τπεξεζίεο Δμσζηξέθεηαο θαη Γηθηχσζεο, ηει. 2310498218, email:
alexandrosi@certh.gr . Ακαιία Γξφζνπ - Τπεξεζίεο Δμσζηξέθεηαο
θαη Γηθηχσζεο, ηει. 2310498214, email: amelidr@certh.gr . Καηά
δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο ζα ζπιιέγνληαη ηξφθηκα, ραξηηθά, είδε
πξψηεο αλάγθεο θ.α. ζε ρψξν ηνπ Μεγάξνπ Μνπζηθήο γηα ηελ
ππνζηήξημε ησλ ζπκπνιηηψλ καο πνπ έρνπλ αλάγθε. Σε δξάζε
ζηεξίδεη ε Αξσγή Θεζζαινλίθεο.

Διιεληθή Οκάδα Γηάζσζεο- Γσξεάλ ρνιή γηα
Νένπο Δζεινληέο
ηε 1 Οθησβξίνπ 2018 μεθηλά ε δσξεάλ ζρνιή γηα ηνπο
λένπο εζεινληέο ηεο Διιεληθήο Οκάδαο Γηάζσζεο
(ΔΟΓ). Ζ ρνιή απηνπξνζηαζίαο θαη αληηκεηψπηζεο
εθηάθησλ αλαγθψλ δηάξθεηαο ελφο κήλα, απεπζχλεηαη ζε
επαηζζεηνπνηεκέλνπο πνιίηεο, αιιά θαη ζε φζνπο
επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα
ηελ πξνζσπηθή ηνπο αζθάιεηα θαη δηνξγαλψλεηαη θαη
θέηνο απφ ηελ Διιεληθή Οκάδα Γηάζσζεο. Ζ ζρνιή
μεθηλάεη ζηε Θεζζαινλίθε, ηελ Γεπηέξα, 1 Οθησβξίνπ
2018 θαη ηα καζήκαηα ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε
Γεπηέξα θαη Σεηάξηε, απφγεπκα, ζην Παλεπηζηήκην
Μαθεδνλίαο. Δπηπιένλ, ηα ζαββαηνθχξηαθα ζα γίλνληαη
παξνπζηάζεηο γηα ηε δξάζε θαη ην έξγν ηεο Διιεληθήο
Οκάδαο Γηάζσζεο, φπσο επίζεο θαη εθπαηδεχζεηο γηα
φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. ηηο ζεκαηηθέο ηεο ζρνιήο
πεξηιακβάλνληαη καζήκαηα Πξψησλ βνεζεηψλ, ηξφπνη
απηνπξνζηαζίαο ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ,
φπσο είλαη νη ζεηζκνί θαη νη πιεκκχξεο, αζθάιεηα θαη
αληηκεηψπηζε
θηλδχλσλ
ζηε
ζάιαζζα,
πξνζαλαηνιηζκφο αιιά θαη πξαθηηθή κεηεσξνινγία. Σν
πξψην
ζαββαηνθχξηαθν
ηεο
εθπαίδεπζεο
ζα
πξαγκαηνπνηεζεί θαηαζθήλσζε ζηνλ Υνξηηάηε κε
παξνπζίαζε φισλ ησλ ηκεκάησλ ηεο ΔΟΓ, ελψ νη
ζπκκεηέρνληεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλέβνπλ,
ζπλνδεπφκελνη απφ κέιε ηεο ΔΟΓ, ζηνλ ιπκπν θαη
ζπγθεθξηκέλα ζην θαηαθχγην ηεο Πεηξφζηξνπγθαο ή λα
πάξνπλ κέξνο ζε κηα εθπαηδεπηηθή εθδξνκή καδί κε ην
ηκήκα ηνπ πγξνχ ζηνηρείνπ γηα rafting. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: site: http://www.hrt.org.gr/ , ηει:
2310310649 (θαζεκεξηλέο 09.00-17.00) , e-mail:
inform@hrt.org.gr .

Πξφζθιεζε ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ην
Μεηαπηπρηαθφ ζηε Γηνίθεζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ
(MBA) ηνπ ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο
Σν ηκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηεο ρνιήο
Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο (ΓΟ) ηνπ Αιεμάλδξεηνπ
Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Θεζζαινλίθεο
(ΑΣΔΗΘ) πξνθεξχζζεη γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 20182019 Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ) κε
ηίηιν: «Γηνίθεζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ- Master of Business
Administration». Σν Π.Μ.. απνλέκεη Γίπισκα
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Γ.Μ..) κε ηηο αθφινπζεο
θαηεπζχλζεηο: 1) Γίπισκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ
ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ κε γεληθή θαηεχζπλζε
(Master of Business Administration: General M.B.A.) 2)
Γίπισκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε Γηνίθεζε
Δπηρεηξήζεσλ
κε
θαηεχζπλζε
ζηηο
Γηεζλείο
Δπηρεηξεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο (M.B.A.- International
Business). Πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο: ην ΠΜ
γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη Σκεκάησλ παλεπηζηεκίσλ
θαη ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο θαη αλαγλσξηζκέλσλ νκνηαγψλ
ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο (αλαγλψξηζε πηπρίνπ απφ
ΓΟΑΣΑΠ). Πξνυπφζεζε γηα ηελ επηινγή απνηειεί θαη ε
επαξθήο γλψζε (ηνπιάρηζηνλ επίπεδν Β2) κηαο
ηνπιάρηζηνλ μέλεο γιψζζαο, πέξαλ απηήο ηεο
ειιεληθήο. Γηάξθεηα ζπνπδψλ: 3 εμάκελα. Σέιε
θνίηεζεο: 3.840 επξψ. Σα ηέιε θνίηεζεο κπνξνχλ λα
ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην 0,24% (ΛΑΔΚ) ηνπ ΟΑΔΓ,
δειαδή νιφθιεξν ην θφζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ή κέξνο
απηνχ επηζηξέθεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο κέζσ ηεο
εξγνδνηηθήο εηζθνξάο 0,24% ηνπ ΟΑΔΓ. Δπίζεο,
πνζνζηφ έσο 30% ησλ εηζαθηέσλ δχλαηαη λα απαιιαγεί
απφ ηα ηέιε θνίηεζεο (ρνξήγεζε ππνηξνθίαο)
ζχκθσλα κε ην Άξζξν 35 ηνπ λ.4485/2017 (Α‟ 114).
Τπνβνιή
αηηήζεσλ:
έσο
01/10/2018.
Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site: http://mba.teithe.gr/ ,
ηει: 2310013245, e-mail: mba@teithe.gr .

Σν ΔΛΗΑΜΔΠ δεηά λα πξνζιάβεη Βνεζφ Δξεπλεηή
Σν Διιεληθή Ίδξπκα Δπξσπατθήο & Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο
(ΔΛΗΑΜΔΠ) δεηά λα πξνζιάβεη Βνεζφ Δξεπλεηή γηα ην Δπξσπατθφ
Δξεπλεηηθφ έξγν κε ηίηιν: «Norms and Values in the European
Migration and Refugee Crisis». Ο Βνεζφο Δξεπλεηή ζα θιεζεί λα
ζπλδξάκεη ζηελ έξεπλα γηα: 1. Σηο απνθάζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί ζε
Δπξσπατθφ επίπεδν γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ, 2. Σν
ξφιν ησλ «Δπξσπατθψλ» αμηψλ ζηηο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο 3. Γηα ηελ
θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ζηελ Διιάδα ζηε δηαρείξηζε ηεο πξνζθπγηθήο
„θξίζεο‟. Ζ ζέζε είλαη πιήξνπο απαζρφιεζεο, θαη είλαη δηαζέζηκε
απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2018 θαη γηα 15 κήλεο. Παξαθαινχληαη νη
ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάιινπλ αίηεζε ειεθηξνληθά ζηελ ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε nina@eliamep.gr , αλαγξάθνληαο απαξαίηεηα ζην ζέκα
ηνλ θσδηθφ ζέζεο «NOVAMIGRA», επηζπλάπηνληαο ηα απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά έσο ηε Γεπηέξα 15 Οθησβξίνπ 2018. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site: https://www.eliamep.gr/ , ηει: (+30)
2107257110, e-mail: eliamep@eliamep.gr .

Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ
eLearning course:
"Σερλνινγηθή Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα", Έλαξμε
Οθηψβξην 2018
ηηο κέξεο καο, ε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία απνηειεί βαζηθφ κνριφ
αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, κέζα απφ ηελ παξνρή ιχζεσλ
ζε πνιιαπιά θαίξηα δεηήκαηα, ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ
αιιειεπίδξαζεο καο κε ην πεξηβάιινλ, ηελ ππνζηήξημε ςεθηαθψλ
θαλαιηψλ, ηελ ελδπλάκσζε θαηλνηφκσλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ.
Παξάιιεια παξαηεξείηαη κία έληνλε έιιεηςε ζηελ αγνξά εξγαζίαο
αηφκσλ πνπ είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηήζνπλ επηρεηξεκαηηθέο
επθαηξίεο πνπ βαζίδνληαη ζε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία, θαζψο
απαηηείηαη ζπλδπαζκφο ελφο δπλαηνχ ηερλνινγηθνχ ππνβάζξνπ κε
έλαλ επηρεηξεκαηηθφ ηξφπν ζθέςεο. ηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
καζήκαηνο είλαη λα θαιχςεη απηή ηελ αλάγθε, αλαπηχζζνληαο ηνλ
επηρεηξεκαηηθφ ηξφπν ζθέςεο ζε άηνκα πνπ έρνπλ έλα θαιφ
ππφβαζξν ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο, αιιά ρξεηάδεηαη λα
εληζρχζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο.
ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία
λα εθπνλήζνπλ εξγαζία, φπνπ θαη λα μεθηλήζνπλ απφ κία
ηερλνινγηθή θαηλνηνκία θαη λα πξνρσξήζνπλ κέζα απφ ζπζηεκαηηθή
θαζνδήγεζε ζηελ πινπνίεζε ησλ πξψησλ βεκάησλ επηρεηξεκαηηθήο
αλάπηπμεο ηεο ηδέαο ηνπο. Παξάιιεια ζα παξνπζηαζηνχλ κειέηεο
πεξίπησζεο πνπ αθνξνχλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή αμηνπνίεζε
θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ (φπσο Internet-of-Things, wearables,
mobile θιπ.), ελψ ζα θαιπθηνχλ νη βαζηθνί ηνκείο επηρεηξεκαηηθνχ
ζρεδηαζκνχ (κάξθεηηλγθ θαη πσιήζεηο , online επηθνηλσλία,
δηαρείξηζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θιπ.). Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη
ζε: Δκπλεπζηέο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο πνπ ζέινπλ λα ηελ
πινπνηήζνπλ θαη λα βγάινπλ έλα λέν πξντφλ ή ππεξεζία ζηελ
αγνξά. Απφθνηηνη κε δπλαηφ ηερλνινγηθφ ππφβαζξν πνπ ζέινπλ λα
αλαπηχμνπλ έλαλ επηρεηξεκαηηθφ ηξφπν ζθέςεο. Γηεπζπληέο θαη
ζηειέρε επηρεηξήζεσλ πνπ ζέινπλ λα επεθηαζνχλ θαη λα
πξνζθέξνπλ λέεο ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηνπο πειάηεο
ηεο επηρείξεζήο ηνπο. Τπάιιεινη πνπ ζέινπλ λα αιιάμνπλ θαξηέξα
θαη λα δνθηκάζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζην επηρεηξείλ. Νένη
επηρεηξεκαηίεο πνπ ζέινπλ λα επεθηείλνπλ ηα πξντφληα ή ππεξεζίεο
πνπ πξνζθέξνπλ. Δξεπλεηέο πνπ ζέινπλ λα αμηνπνηήζνπλ εκπνξηθά
ηα εξεπλεηηθά ηνπο απνηειέζκαηα. Οπνηνζδήπνηε ζέιεη λα ζρεδηάζεη
λέα πξντφληα ή ππεξεζίεο θαη λα δεκηνπξγήζεη κηα επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα. Φνηηεηέο πνπ πξνζπαζνχλ λα απνθαζίζνπλ πνηα
επαγγεικαηηθή θαηεχζπλζε λα αθνινπζήζνπλ θαηαλνψληαο ηνλ
εαπηφ ηνπο σο επηρεηξεκαηίεο. Άλεξγνη πνπ ςάρλνπλ λα βξνπλ ην
επφκελν βήκα ζηε δσή ηνπο. Δγγξαθέο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε
https://elearning.aueb.gr/applicationform?form[program][]=%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE
%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%2
0%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%
BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9
%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF
%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%C
F%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1 . Πιεξνθνξίεο : Σει.
2108203753,
https://
elearning.aueb.gr,
email:
secretary@elearning.aueb.gr

Γηαγσληζκφο Ηδεψλ κε ζέκα ηελ Κπθιηθή Οηθνλνκία.
Γηαγσληζκφο Ηδεψλ κε ζέκα ηελ Κπθιηθή Οηθνλνκία απφ
ηελ Αιεμάλδξεηα Εψλε Καηλνηνκίαο ζην πιαίζην ηνπ
ECOCITY FORUM 2018. Έρεηο κηα επηρεηξεκαηηθή ηδέα
κε ζέκα ηεο Κπθιηθή Οηθνλνκία, θέξε ηελ ηδέα ζνπ ζην
δηαγσληζκφ πνπ δηνξγαλψλεη ε Αιεμάλδξεηα Εψλε
Καηλνηνκίαο. ην πιαίζην ηνπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ
ECOCITY FORUM 2018 (https://www.ecocityforum.eu) ,
έλα πνιπδηάζηαην γεγνλφο πνπ εζηηάδεη ζηε δηάδνζε ηεο
ζπιινγηθήο παγθφζκηαο γλψζεο ζε δεηήκαηα Κπθιηθήο
Οηθνλνκίαο, θαζψο θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ
θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ηεο εζληθήο θαη πεξηθεξεηαθήο
δηνίθεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζεκεξηλψλ
παγθφζκησλ πξνθιήζεσλ. πκπιήξσζε ηελ αίηεζε
ζπκκεηνρήο
(https://does.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkosvQiiDt
KCoFkxblaYtyulg1RoJZOX6ZHvzbv4Sfou5TA/viewform) Μέρξη ηηο 28 επηεκβξίνπ 2018 θαη
δηεθδίθεζε θαη εζχ κηα ζέζε ζηνπο ληθεηέο! Οη 5
θνξπθαίεο ηδέεο πνπ ζα πξνθξίλεη ε Δπηηξνπή
Αμηνιφγεζεο, ζα παξνπζηαζηνχλ ζε αλνηρηή εθδήισζε
ηελ Παξαζθεπή 5 Οθησβξίνπ 2018 ελψ ε απνλνκή ησλ
βξαβείσλ ησλ ληθεηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην
ηεο ηειεηήο ιήμεο ηνπ πλεδξίνπ ην απφγεπκα ηεο ίδηαο
εκέξαο.

Αχμεζε πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο
«Δλίζρπζε ηεο Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο Νέσλ
Σνπξηζηηθψλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ»
Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο αλαθνηλψλεη
ηελ αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
ηεο Γξάζεο
«Δλίζρπζε ηεο Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο Νέσλ
Σνπξηζηηθψλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ» απφ 120
εθαη. επξψ ζε 400 εθαη. επξψ. πλνιηθά ζηελ ελ ιφγσ
δξάζε ππνβιήζεθαλ 7.297 επελδπηηθά ζρέδηα ηα νπνία
δεηνχλ 1.127 εθαη. επξψ δεκφζηα επηρνξήγεζε.Ζ
ηδηαίηεξα πςειή δήηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ε
αλάγθε λα εληζρπζνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνη
δηθαηνχρνη, απνηέιεζε ηνλ βαζηθφηεξν ιφγν γηα ηνλ
νπνίν ην Τπνπξγείν πξνρψξεζε ζηελ αχμεζε απηή. ε
ζπλδπαζκφ κε πξνεγνχκελε δξάζε γηα ηελ «Δλίζρπζε
ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πθηζηάκελσλ πνιχ κηθξψλ,
κηθξψλ θαη κεζαίσλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ» φισλ
ησλ θιάδσλ, ηα πξνγξάκκαηα ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ
βξήθαλ άκεζε απήρεζε θαη ηνπο επελδπηέο ζε ηδηαίηεξε
εηνηκφηεηα.Δπηπιένλ, ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη
ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ δεκηνπξγείηαη ζαλ
πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα ζε επαγγέικαηα γχξσ
απφ ηνλ ηνπξηζκφ φπσο θαηαζθεπέο, επηζθεπέο πινίσλ,
εζηίαζε, θ.η.ι. απνηέιεζε βαζηθφ παξάγνληα ηεο
πξσηνβνπιίαο απηήο. Σέινο, βαζηθφ ζηνηρείν αχμεζεο
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, αιιά θαη απφδεημε ηνπ εχζηνρνπ
ζρεδηαζκνχ ηεο δξάζεο, πέξα απφ ηελ πςειή
αληαπφθξηζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ απνηειεί θαη ε
θηλεηνπνίεζε ηδησηηθψλ πφξσλ ζπλνιηθήο αμίαο 1.127
εθαη. επξψ εθ ησλ νπνίσλ 920 εθαη. επξψ αθνξνχλ
θεθάιαηα πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ.
Πιεξνθφξεζε γηα ηελ εμέιημε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ
πξνηάζεσλ δίλεηαη απφ ηνπο θαηά ηφπνπο εηαίξνπο ηνπ
ΔΦΔΠΑΔ, αλάινγα κε ηελ έδξα πινπνίεζεο ηνπ
ππνβαιινκέλνπ
επηρεηξεκαηηθνχ
ζρεδίνπ,
www.efepae.gr .

ν

4 Ναπηηιηαθφ πλέδξην κε ζέκα: «Διιεληθή θαη
Δπξσπατθή Ναπηηιία: Με ππμίδα ζηξακκέλε ζην
κέιινλ», ζηηο 3 Οθησβξίνπ 2018
ν

Σν 4 Ναπηηιηαθφ πλέδξην Ναπηεκπνξηθήο κε ζέκα:
«Διιεληθή θαη Δπξσπατθή Ναπηηιία: Με ππμίδα ζηξακκέλε
ζην κέιινλ», ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 3 Οθησβξίνπ 2018,
ζην Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελψλ.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δειψζνπλ ζπκκεηνρή ζηνλ
παξαθάησ
ζχλδεζκν:
https://events.naftemporiki.gr/ShippingConference2018/Pa
rticipationForm.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
site:
https://events.naftemporiki.gr/ShippingConference2018/ ,
ηει: 210 5198280, e-mail: mkomp@naftemporiki.gr .

ν

To 16 Δπξσπαηθφ ζπλέδξην γαζηξνλνκίαο θαη νίλνπ
ζηελ Αζήλα 19-20-21 Οθησκβξίνπ ζην Εάππεην
Ζ Διιάδα γίλεηαη ην θέληξν γαζηξνλνκίαο θαη νίλνπ ηεο
Δπξψπεο αθνχ ζα δηεμαρζεί ην 16ν Δπξσπατθφ
πκβνχιην Αδειθνηήησλ Γαζηξνλνκίαο & Οηλνινγίαο,
θαζψο ε Λέζρε Αξρηκαγείξσλ Αηηηθήο «Αθξφπνιηο»
χζηεξα απφ ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο εμαζθάιηζε ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζπλεδξίνπ ζηελ Αζήλα ζηηο 19-2021 Οθησβξίνπ 2018 ζην Εάππεην. ηα ζπλέδξηα απηά ζα
ζπκκεηάζρνπλ δεθάδεο Δπξσπατθέο ρψξεο μεπεξλψληαο
ηα 500 άηνκα. Σο σνέδριο «Η ΕΤΡΩΠΗ ΣΩΝ ΓΕΤΕΩΝ
- Ελλάδα: Σοσρισμός - Οίνος - Γαστρονομία» ζα
θηινμελήζεη εθηφο απφ ηηο πλεδξηαθέο εθδειψζεηο θαη κία
κεγάιε έθζεζε γηα ηελ δηαζχλδεζε ηεο πξσηνγελνχο θαη
δεπηεξνγελνχο αγξνηηθήο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κε
ηελ θαηαλάισζε, ελψ ζα πξνβάιιεηαη θαη ζα
αλαδεηθλχεηαη απφ ηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηνπο Γήκνπο, ε
Δπξσπατθή ηζηνξηθή θιεξνλνκηά κε ηνλ ηνπηθφ
γαζηξνλνκηθφ πνιηηηζκφ θάζε πεξηνρήο θαη κε ηα
παξαδνζηαθά πξντφληα. ηα δεδνκέλα απηά θαη ηηο
δηάθνξεο αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο θαη δξάζεηο ζηνπο ηνκείο
ηνπ Σνπξηζκνχ, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Παξαγσγήο, ζα
αλαθεξζνχλ, φπσο θαη ζε πξνεγνχκελα ζπλέδξηα ηεο
CEUCO, νη ραηξεηηζκνί θαη νκηιίεο απφ ηελ πνιηηηθή
εγεζία θαη ηηο ηνπηθέο αξρέο, αιιά θαη απφ ηνπο
παξαγσγηθνχο θαη ηνπξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο ρψξαο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 2110129575, e-mail:
g.karachristos@mact.gr.

Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ γηα ηηο Γηεζλείο Δπελδχζεηο, 1112 Οθησβξίνπ 2018, Μνιδαβία
ηηο 11-12 Οθησβξίνπ 2018 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην
Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ γηα ηηο Γηεζλείο Δπελδχζεηο ζηελ
πφιε Tiraspol ηεο Μνιδαβίαο. Σν Φφξνπκ έρεη σο ζηφρν
ηελ επέθηαζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηελ
πξνζέιθπζε μέλσλ επελδπηψλ ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο
θαη ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο
αιιειεπίδξαζεο
κεηαμχ
ηεο
θπβέξλεζεο,
ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη ηεο θνηλσλίαο. Οη βαζηθνί άμνλεο ηνπ
ζπλεδξίνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ παξνπζίαζε λέσλ
επελδπηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ, ηε λέα επελδπηηθή
λνκνζεζία θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία κηαο ειθπζηηθήο
επελδπηηθήο εηθφλαο γηα ηε Μνιδαβία. ην Οηθνλνκηθφ
Φφξνπκ ζα ζπκκεηέρνπλ μέλνη επελδπηέο, ηνπηθνί
επηρεηξεκαηίεο, θξαηηθέο αξρέο θαη κέιε ηεο επηζηεκνληθήο
θνηλφηεηαο. Γηα ηελ εγγξαθή ζαο επηζθεθηείηε ηνλ
παξαθάησ
ζχλδεζκν:
http://ief.gospmr.org/ru/formaregistratsii . Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
http://tiraspol.ru/activity/vi-pridnestrovskiymezhdunarodnyiy-investitsionnyiy-ekonomicheskiy-forum/
, ηει: +373 (533) 9-42-03, e-mail: dnestr.tpp@gmail.com .

Δθδήισζε κε Θέκα «Πξψηεο Βνήζεηεο, Μέξηκλα & Πξφιεςε»
Ζ Αληηπεξηθέξεηα Αζιεηηζκνχ Κεληξηθήο Μαθεδνλάηο & ν Οξγαληζκφο
Σνπξηζκνχ Θεζζαινλίθεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δ.ΚΑ..Θ. ζαο
πξνζθαινχλ Σξίηε 2 Οθησβξίνπ 2018 ζηηο 18.00 ζην Ακθηζέαηξν
Οιπκπηαθνχ Μνπζείνπ Θεζζαινλίθεο ζηελ εθδήισζε κε ζέκα
«Πξψηεο
Βνήζεηεο,
Μέξηκλα
&
Πξφιεςε.
Πιεξνθνξίεο:
www.thessaloniki.travel

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΚΑΝΑΓΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο
ηεο Διιάδαο ζηελ Οηηάβα, απέζηεηιε Κιαδηθή Μειέηε γηα ηελ αγνξά
ηρζπεξψλ ζηνλ Καλαδά. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηνλ Καλαδά (www.agora.mfa.gr ),
email: ecocom-ottawa@mfa.gr , ηει: 613 238 6271-2, fax:
6132385676, ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr .
ΚΡΟΑΣΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο
ηεο Διιάδαο ζην Εάγθξεκπ, απέζηεηιε Δηήζηα Έθζεζε 2017 γηα ηελ
Οηθνλνκία ηεο Κξναηίαο θαη ηελ Αλάπηπμε ησλ Οηθνλνκηθψλ θαη
Δκπνξηθψλ ρέζεσλ Διιάδαο- Κξναηίαο. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζην Εάγθξεκπ e-mail:
economy-zagreb@mfa.gr , ηει: +385(1) 4835716 &4810 437.
European Investment Summit, Athens, Grand Hyatt Hotel, 23-24
October 2018
Ζ ζχλνδνο ζα γίλεη ζηελ Αζήλα ζηηο 23-24 Οθησβξίνπ 2018, ζην
Ξελνδνρείν Grand Hyatt, Λ. πγγξνχ 115. Μεξηθά απφ ηα ζέκαηα
πνπ ζα ζπδεηεζνχλ είλαη: • Banking & Non-Performing Loans, •The
Backbone of the Greek Economy – SME, • The
Real
Estate
Market & Investment Opportunities, •
Tourism & Hospitality,
•Ship Management & Ownership - Greece & Cyprus, • The
Residential Market in Greece,•
Blockchain Technology & Digital
Assets. Ζ ζπκκεηνρή ζην European Investment Summit δίλεη ηελ
επθαηξία λα νξγαλσζνχλ ζπλαληήζεηο 1:1 κε κειινληηθνχο
επηρεηξεκαηηθνχο
εηαίξνπο.
ιεο
νη
ζπλαληήζεηο
ζα
πξνγξακκαηηζηνχλ
κέζσ
κηαο
δηαδηθηπαθήο
πιαηθφξκαο
ζπλάληεζεο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο & δήισζε ζπκκεηνρήο
παξαθαινχκε δείηε https://www.ddc-financial.com/eis-athens-2018

Οξγάλσζε Γηεζλνχο πλεδξίνπ κε ζέκα ηε Γηαζπλνξηαθή
Πνιηηηθή
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (European Commission) θαη ε Γηεχζπλζε
ηεο Σνπηθήο θαη Αζηηθήο Πνιηηηθήο (DG REGIO) δηνξγαλψλνπλ ζε
ζπλεξγαζία κε ην Δπηκειεηήξην Γξάκαο ην Γηεζλέο πλέδξην
„Σνλψλνληαο ηελ Αλάπηπμε θαη ηε πλνρή ζηηο Γηαζπλνξηαθέο
Πεξηνρέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο‟, ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ζηε Γξάκα ζηηο 25 Οθησβξίνπ 2018. Tν Γηεζλέο πλέδξην είλαη ην
(4o) ηέηαξην, ζηε ζεηξά ησλ απνθεληξσκέλσλ εθδειψζεσλ, πνπ
εθαξκφδεη ηελ απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 20εο
επηεκβξίνπ ηνπ 2017 κε ζέκα „Σνλψλνληαο ηελ Αλάπηπμε θαη ηε
πλνρή ζηηο Γηαζπλνξηαθέο Πεξηνρέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο‟. Σν
πλέδξην ζα ζπγθεληξψζεη πςειφβαζκα ζηειέρε απφ ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, αμησκαηνχρνπο απφ ηνπηθνχο-εζληθνχο
Φνξείο θαζψο θαη άιινπο ελδηαθεξφκελνπο απφ ηελ Αλαηνιηθή θαη
Νφηηα Δπξψπε. θνπφο ηνπ πλεδξίνπ είλαη ε δηάδνζε θαη
αληαιιαγή γλψζεσλ εθ κέξνπο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε
ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο λέεο κεζφδνπο ζπλεξγαζίαο θαη ε
εδξαίσζε λέσλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Παξάιιειε
δηεξκελεία πξνζθέξεηαη ζηα Διιεληθά, Αγγιηθά, Βνπιγαξηθά, θαη
Ρνπκαληθά.
Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
ζηε
δηεχζπλζε:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/boosting_drama.

Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή ζην Βηεηλάκ
Σν ΔΒΔΑ, ν ΔΒ, θαη ν ΔΒΔ ζε ζπλεξγαζία κε ην
Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ηνπ Βηεηλάκ θαη
ηελ
ππνζηήξημε
ηνπ
Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ,
δηνξγαλψλνπλ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζην Αλφη θαη ζηελ
Υν Σζη Μηλ ηνπ Βηεηλάκ, απφ ηελ Γεπηέξα 10 έσο ηελ
Πέκπηε 13 Γεθεκβξίνπ 2018, κε αλαρψξεζε ην άββαην
8.12 θαη επηζηξνθή ηελ Παξαζθεπή 14.12.2018. ηελ
απνζηνιή ζα εθπξνζσπεζνχλ φινη νη θιάδνη ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο. Γηα ηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ηεο απνζηνιήο
θαη ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ,
παξαθαιείζζε φπσο
ελεκεξψζεηε γηα ην ελδηαθέξνλ
ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο ζαο, ζπκπιεξψλνληαο έσο ηελ
Σεηάξηε 17 Οθησβξίνπ 2018, ηε ζρεηηθή δήισζε. Γηα λα
δηαζθαιίζεηε ηε ζπκκεηνρή ζαο, πξέπεη λα θαηαβάιεηε ην
πνζφ πνπ αθνινπζεί, ζε έλαλ απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ
ΔΒ, κε ηελ αηηηνινγία: «Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή ζην
Βηεηλάκ 12.2018». Παξαθαιείζζε φπσο αλαθέξεηαη ε
αθξηβήο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο, ε πιήξεο δηεχζπλζε,
ην Α.Φ.Μ. θαη ε Γ.Ο.Τ. Σν θφζηνο ζπκκεηνρήο γηα θάζε
εηαηξεία είλαη σο εμήο:
•
Μέιε ΔΒ, ΔΒΔΑ, ΔΒΔ: 450€ γηα ηνλ πξψην
εθπξφζσπν ηεο εηαηξίαο.Γηα θάζε επηπιένλ εθπξφζσπν ην
πνζφ είλαη 225€. Ο ΔΒ, ην ΔΒΔΑ θαη ν ΔΒΔ ζα
θαιχςνπλ ηε δηαθνξά.
•
Με Μέιε ΔΒ, ΔΒΔΑ, ΔΒΔ: 700€ γηα ηνλ πξψην
εθπξφζσπν ηεο εηαηξίαο. Γηα θάζε επηπιένλ εθπξφζσπν ην
πνζφ είλαη 350€.
Σν πνζφ απηφ θαιχπηεη:
•
Σε δηνξγάλσζε ησλ Β2Β ζπλαληήζεσλ & ησλ
επηρεηξεκαηηθψλ θφξνπκ ζεΑλφη θαη Υν Σζη Μηλ.
•
Σηο κεηαθνξέο απφ θαη πξνο ηα αεξνδξφκηα ηνπ
Βηεηλάκ κε ηδησηηθφ ιεσθνξείν (γηα ηηο πξνηεηλφκελεο
πηήζεηο κφλν).
•
Σηο κεηαθνξέο γηα ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο
ζπλαληήζεηο.
Σα ινηπά θφζηε κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο ζα θαιπθζνχλ
απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο.
εκείσζε: Ζ πξνεηνηκαζία ησλ Β2Β ζπλαληήζεσλ ζα
μεθηλήζεη γηα θάζε εηαηξεία κεηά ηε θαηαβνιή ηνπ αλσηέξσ
πνζνχ. Ζ ιίζηα ησλ ζπλαληήζεσλ ζα νξηζηηθνπνηεζεί κεηά
ηελ επηβεβαίσζε ησλ ειιεληθψλ ζπκκεηνρψλ θαη ζα
απνζηαιεί ζηηο εηαηξείεο πξηλ ηελ αλαρψξεζε. Ο ΔΒ, ην
ΔΒΔΑ θαη ν ΔΒΔ δελ κπνξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ εθ ησλ
πξνηέξσλ ζπλαληήζεηο γηα ηηο ειιεληθέο εηαηξίεο. ε
πεξίπησζε αθχξσζεο ηεο ζπκκεηνρήο κέρξη θαη 1 κήλα
πξηλ ηελ απνζηνιή, ην πνζφ ηεο ζπκκέηνρήο δελ
επηζηξέθεηαη. Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία κπνξείηε λα
επηθνηλσλείηε κε ηνλ ΔΒ (θα. Βίθπ Μαθξπγηάλλε: ηει. 211
500 6121, email. vmakrigianni@sev.org.gr ), ην ΔΒΔΑ (θα.
Σίλα Ρέηδεθα: ηει. 210 338 2342, email. excom@acci.gr )
θαη ηνλ ΔΒΔ (θα. Ναηάζα Γηαιφγινπ: ηει. 2310 535333,
email. ny@seve.gr ).

Εήηεζε ζπλεξγαζίαο απν
έλδπζεο

εηαηξία ζην ρψξν ηεο

Σν Διιελν-εξβηθφ Δκπνξηθφ, Σνπξηζηηθφ, Δπαγγεικαηηθφ
θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Β. Διιάδνο, καο ελεκέξσζε
φηη εηαηξία παξαγσγήο γπλαηθείσλ θαη αληξηθψλ ηδηλ θαη
βακβαθεξψλ ξνχρσλ, κε παξαγσγή 10.000 ηεκαρίσλ ζε
κεληαίν επίπεδν θαη εμαγσγέο ζε νπεδία, ινβελία, Βνζλία
θαη Μαπξνβνχλην, αλαδεηά αμηφπηζην ζπλεξγάηε-δηαλνκέα,
κε ηνλ νπνίν ζα αλαπηχμεη απφ θνηλνχ επηρεηξήζεηο ζηελ
ειιεληθή αγνξά ηα επφκελα ρξφληα. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
επηθνηλσλία
κε
ην
Διιελν-εξβηθφ
Δπηκειεηήξην
Β.
Διιάδνο:
site:
https://www.greekserbian.com/ , ηει: 2310 277798, e-mail:
info@greekserbian.com .

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηα Άδαλα ηεο Σνπξθίαο, 07-11
Ννεκβξίνπ
Σν Σνπξθηθφ Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 07-11 Ννεκβξίνπ 2018 πξφθεηηαη λα
th
πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Έθζεζε «12
AGRICULTURE,
ANIMAL HUSBANDRY, POULTRY AND DAIRY INDUSTRY
FAIR», απφ ηελ εηαηξία “TUYAP ADANA FUARCILIK A.S..” ζηελ
Σνπξθία –ADANA- ζην Adana International Fair and Congress
Center- κε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο.
ηελ έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ
εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο: Γεσξγία,
ζεξκνθήπηα,
ακπεινθαιιηέξγεηα,
νηλνπνηία,
ηερλνινγίεο
άξδεπζεο, ζπφξνη, θεπνπξηθή, νηθνινγηθή γεσξγία, θηελνηξνθία,
πηελνηξνθία 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 παξαγσγνχοεπηρεηξεκαηίεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληψλ ηεο Έθζεζεο
(06-09 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 (0609 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 23/10/2018 ζην θαμ: 2310254448 ή ζην
email: selanik@ticaret.gov.tr. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην
ηει. 2310254460, site: http://adanatarimfuari.com/en/.

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο
Σνπξθίαο, 08-10 Ννεκβξίνπ
Σν Σνπξθηθφ Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 08-10 Ννεκβξίνπ 2018 πξφθεηηαη λα
th
πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Έθζεζε «8 INTERNATIONAL FINE
AND SPECIALTY CHEMICALS, COMMODITY CHEMICALS,
PETROCHEMICALS AND CHEMICAL INTERMEDIATES
EXHIBITION», απφ ηελ εηαηξία “ARTKIM GROUP ζηελ Σνπξθία –
ISTANBUL- ζην Istanbul Expo Center- κε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ
ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα
ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηνπο ηνκείο: ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ. 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
(07-10 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 (0710 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 23/10/2018 ζην θαμ: 2310254448 ή ζην
email: selanik@ticaret.gov.tr. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
ζην ηει. 2310254460, site: http://www.chemshoweurasia.com/.

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
ATHENS HOME EXPO
Πφιε: 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
Πφιε: 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»
Πφιε: 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
Πφιε: 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
Πφιε: 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
ΔΚΘΔΖ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ-ΣΟΤΡΗΜΟΤ-ΓΑΣΡΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ
ΟΗΝΟΤ
Πφιε: 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
Πφιε: 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
Πφιε: 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
Πφιε: Δθζεζηαθφ Κέληξν ΓΔΘ, Θεζζαινλίθε
Ζκεξνκελία: 20-22 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Κνζκήκαηα, σξνιφγηα, πνιχηηκνη ιίζνη,
κεραλήκαηα & εμνπιηζκφο .
Πιεξνθνξίεο: Site: https://kosmima.helexpo.gr/

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
GRAND TOURIST EXPO 2018
Πφιε: 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
ΚΡΖΣΖ: ‘’Ζ ΜΔΓΑΛΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΚΑΗ ΣΟΠΗΚΔ ΓΔΤΔΗ
ΔΛΛΑΓΑ’’
Πφιε: ΓΔΘ, Θεζζαινλίθε, Πεξίπηεξν 12. Ζκεξνκελία: 27
Οθησβξίνπ – 04 Ννεκβξίνπ 2018
ε
Δθζέκαηα: 11 Έθζεζε Σνπηθψλ Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ
Πιεξνθνξίεο: Site: http://pagritiaekthesi.gr/ , ηει:
2810213318, 6932430433, e-mail: info@pagritiaekthesi.gr
ΚΡΖΣΖ: ‘’Ζ ΜΔΓΑΛΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΚΑΗ ΣΟΠΗΚΔ ΓΔΤΔΗ
ΔΛΛΑΓΑ’’
Πφιε: Κεληξηθή Πιαηεία, Λάξηζα. Ζκεξνκελία: 07-11
Ννεκβξίνπ 2018
ε
Δθζέκαηα: 12 Έθζεζε Σνπηθψλ Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ
Πιεξνθνξίεο: Site: http://pagritiaekthesi.gr/ , ηει:
2810213318, 6932430433, e-mail: info@pagritiaekthesi.gr
ERGO MARATHON EXPO 2018
Πφιε: 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
Πφιε: 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
Πφιε: 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
Πφιε: 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
DAIRY EXPO
Πφιε: Metropolitan Expo, Αζήλα. Ζκεξνκελία: 10 – 12
Ννεκβξίνπ
Δθζέκαηα: Σπξνθνκηθά & Γαιαθηνθνκηθά πξντφληα
Πιεξνθνξίεο: Site: http://www.dairyexpo.gr/ , ηει: 210-90 100
40, e-mail: info@omind.gr
FROZEN FOOD
Πφιε: Metropolitan Expo, Αζήλα. Ζκεξνκελία: 10 – 12
Ννεκβξίνπ
Δθζέκαηα: Καηεςπγκέλα ηξφθηκα, ςχμε, food logistics
Πιεξνθνξίεο: Site: www.frozenfoodexpo.gr , ηει:
9010040, e-mail: info@omind.gr
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3Ζ ART THESSALONIKI INTERNATIONAL
CONTEMPORARY ART FAIR
Πφιε: ΓΔΘ, Θεζζαινλίθε. Ζκεξνκελία: 22 -25 Ννεκβξίνπ
Δθζέκαηα: Σέρλε. Πιεξνθνξίεο: Site: http://artthessaloniki.helexpo.gr/ ,ηει: +30 2310 291 117 / +30 2310
257 552 ,e-mail: info@art-thessaloniki.gr

Γηεζλείο Δθζέζεηο

Γηεζλείο Δθζέζεηο (πλέρεηα)

AGROKOS
Πφιε: 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

SIAL MIDDLE EAST
Πφιε: 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

th

8
INTERNATIONAL
FINE
AND
SPECIALTY
CHEMICALS,
COMMODITY
CHEMICALS,
PETROCHEMICALS AND CHEMICAL INTERMEDIATES
EXHIBITION
Πφιε: 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
26H
INTERNATIONAL
BUILDING
MATERIALS,
CONSTRUCTION
TECHNOLOGY,
BUILDING
RENOVATION & RESTORATION EXHIBITION
Πφιε: Αηηάιεηα, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 14-17 Ννεκβξίνπ 2018
ε
Δθζέκαηα: 26 Γηεζλήο Έθζεζε ζηνπο ηνκείο θαηαζθεπήο
θηηξίσλ θαη δνκηθψλ πιηθψλ, αξρηηεθηνληθή, θπζηθή πέηξα,
ελέξγεηα θαη κεραλήκαηα
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.yapex.com/
ANTIQUE MARKET III
Πφιε: Βνπθνπξέζηη, Ρνπκαλία
Ζκεξνκελία: 07-09 Γεθεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Αληίθεο θαη Έξγα Σέρλεο
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.antiquemarket.ro/ , E-mail:
romexpo@romexpo.ro , ηει: +40 21 207.70.00, Fax: +40
21 207.70.70
FoodPanorama Expo
Πφιε: 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
Πφιε: 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
Πφιε: 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
Πφιε: Κάηξν, Αίγππηνο
Ζκεξνκελία: 08-10 Γεθεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Σξφθηκα
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.foodafrica-expo.com/, Email: ghassan.nawfal@ifpexpo.com , ηει: +961 5 959 111

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Αηηάιεηα ηεο Σνπξθίαο, 1316 Ννεκβξίνπ
Σν Σνπξθηθφ Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 14-17 Ννεκβξίνπ 2018 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Έθζεζε «26H INTERNATIONAL
BUILDING MATERIALS, CONSTRUCTION TECHNOLOGY,
BUILDING RENOVATION & RESTORATION EXHIBITION», απφ
ηελ εηαηξία “Akdeniz Tanitim A.S ζηελ Σνπξθία – ANTALYA - ζην
Antalya Expo Center- κε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ
θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ
δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο:
ΚΣΑΚΔΤΖ
ΚΣΗΡΗΧΝ
ΚΑΗ
ΓΟΜΗΚΧΝ
ΤΛΗΚΧΝ,
ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ,
ΦΤΗΚΖ
ΠΔΣΡΑ,
ΔΝΔΡΓΔΗΑ
ΚΑΗ
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ . 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 (13-16 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 (13-16 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
29/10/2018
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.yapex.com/

Ξέξεηο πψο λα πξνζηαηεπηείο; Οδεγίεο απηνπξνζηαζίαο απφ
θαηαζηξνθέο
Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζην πιαίζην ηεο
ζηξαηεγηθήο ελεκέξσζεο θαη επαζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ γηα ηηο
θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, εμέδσζε λέν ελεκεξσηηθφ έληππν
κε νδεγίεο απηνπξνζηαζίαο απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο. Σν
θείκελν πεξηιακβάλεη απιέο νδεγίεο θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο
γηα πξνζηαζία απφ θηλδχλνπο φπσο νη ζεηζκνί, νη θαηνιηζζήζεηο,
νη δαζηθέο ππξθαγηέο, ηα έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα θ.α.
https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/mini_edit
ion_2018.pdf

.

(Πεγή:

e-εηδεζεφγξακκα,

Σεχρνο

148,

επηέκβξηνο 2018, ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. (Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Τγηεηλήο θαη
Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο).

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα
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ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΜΔ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ
ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΧΝ
ΚΑΗ
ΔΗΓΗΚΧΝ
ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛ. 210 8916356

ΤΠΑ

761

08/10/18
Α.Γ. 97/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΣΖΗΑΤΜΒΑΖ
ΤΝΣΖΡΖΖ
ΣΟΤ
ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ
ΥΔΓΗΟΤ
ΓΗΠΛΟΓΡΑΦΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΖΛ. 2310 381080
08/10/18 Α.Γ 22/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΖ
ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ ΜΗΘΧΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΣΖΛ.2313 320537

424 ΓΣΝΕ

10/10/18
Α.Γ. 23/2018
ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΖΛ.2313 320533
10/10/18
ΤΝΟΠΣΗΚΟ, ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΟΤ
ΔΛΔΓΥΟΤ (RCS) ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ SCHIMID ΣΤΠΟΤ ICS200/60 ΣΟΤ
ΚΔΠΑΘΜ ΣΖΛ.210 8916356
11/10/18 Α.Γ. 123/2018 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ, ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΘΔΝΧΝ
ΣΖΛ. 2310 381080
15/10/18 Α.Γ. 3,1 ε/2018 ΑΝΟΗΚΣΟ, ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΑΗΜΟΣΟΛΟΓΗΚΟΤ ΣΖΛ. 25213 50222
17/10/18 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΑΦΖ
ΤΜΒΑΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΟΓΟΝΣΟΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ
ΣΖΛ.2313 320556
18/10/18 Α.Γ. 19Δ/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΜΒΑΖ
ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΔΛΔΣΖ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΗΜΟΤ ΑΝΑΓΔΗΞΖ
ΜΝΖΜΔΗΧΝ
ΠΛΖΗΟΝ
ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ
ΣΖ ΔΓΝΑΣΗΑ
ΟΓΟΤ»
ΣΖΛ.2313318342
22/10/18 Α.Γ. 35/2018 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΖΛ. 2313 317828
02/11/18 Α.Γ. 48/2018
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ, ΑΝΟΗΥΣΟ, ΓΖΜΟΗΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΤΛΗΚΧΝ (TONER KAI
MAINTENANCE KIT) ΣΖΛ. 210 3483161
02/11/18 Α.Γ. 49/2018 ΑΝΟΗΥΣΟ, ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 84 Μ.Σ. ΚΡΔΑΣΟ ΥΟΗΡΗΝΟΤ Δ ΑΛΣΑ ΚΟΝΔΡΒΑ
ΓΗΑΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΤΚΔΤΑΗΑ ΜΔΡΗΓΧΝ 4Β ΓΗΑ ΓΤΟ ΔΣΖ ΣΖΛ.
2103483161
13/12/18 Α.Γ. 008/2016 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΑΝΑΓΚΑΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ
ΑΝΟΟΛΟΓΗΚΧΝ, ΒΗΟΥΖΜΗΚΧΝ, ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ, ΜΔ
ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΖΛ. 2313 323119
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ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΑΓΤ «ΘΖΔΑ»

ΑΓΤ «ΘΖΔΑ»

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 Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο (ΚΔΔΔ) πξνο ηηο επηρεηξήζεηο - κέιε ησλ
Δπηκειεηεξίσλ: Γχν λέεο πξσηνπφξεο ηερλνινγηθά ππεξεζίεο, νη νπνίεο είλαη πξνζβάζηκεο θαη κέζσ ηεο
ηζηνζειίδαο ηνπ ΒΔΘ (www.veth.gov.gr), πξνζθέξεη ε Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ (ΚΔΔΔ) ζην ζχλνιν ησλ
Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ-κειψλ ησλ Δπηκειεηεξίσλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ ππεξεζία εχξεζεο επελδπηηθψλ
πξνγξακκάησλ (http://investmenttools.uhc.gr/ ) θαη ηελ ππεξεζία ειεθηξνληθήο (εμ απνζηάζεσο)
εθπαίδεπζεο (http://elearning.uhc.gr/) Με ηελ πξψηε ππεξεζία, νη επηρεηξήζεηο ζα κπνξνχλ λα αλαηξέρνπλ γηα
λα αληινχλ φιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα φια ηα λέα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα θαη πξνγξάκκαηα
απαζρφιεζεο, φπσο θαη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο έληαμήο ηνπο ζε απηά. Με ηελ ππεξεζία ειεθηξνληθήο (εμ
απνζηάζεσο) αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ειεθηξνληθή
βηβιηνζήθε, ζηελ νπνία έρεη αλαπηπρζεί κεγάινο αξηζκφο καζεκάησλ αζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο.

