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ΒΔΘ: Λνπθέην ζε πεξηζζόηεξεο από κία
βηνηερλίεο ηελ εκέξα

Nέεο αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο ΚΔΔ πξνο ηηο
επηρεηξήζεηο – κέιε ηωλ Δπηκειεηεξίωλ

Υακέλε ζηα επρνιφγηα γηα αλάπηπμε, ζηηο ππνζρέζεηο θαη
ζηελ έιιεηςε νπζηαζηηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ αλάθακςε ηεο
νηθνλνκίαο εμαθνινπζεί λα είλαη ε κηθξνκεζαία
επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο κφλν
πιεγέο κεηξά. Όπσο πξνθχπηεη απφ ην κεηξψν ηνπ
Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο, απφ ηελ αξρή
ηεο ηξέρνπζαο ρξνληάο κέρξη θαη ηηο 30 επηεκβξίνπ ζε
αλαζηνιή εξγαζηψλ νδεγήζεθαλ 450 επηρεηξήζεηο, ελψ
έλαξμε πξαγκαηνπνίεζαλ κφιηο 273 επηρεηξήζεηο. Παξά ην
γεγνλφο φηη ηα ζηνηρεία ελλεάκελνπ ηνπ 2017 είλαη
βειηησκέλα ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πεξζηλφ δηάζηεκα
εληνχηνηο ε αηκνξξαγία, ζηελ ήδε ζπξξηθλσκέλε αγνξά,
εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ρσξίο λα δηαθαίλεηαη αρηίδα
θσηφο ζην ηνχλει ηεο χθεζεο. Δλδεηθηηθφ ηεο θαηάζηαζεο
είλαη φηη ζην δηάζηεκα Ηαλνπαξίνπ – επηεκβξίνπ ηεο
ρξνληάο πνπ δηαλχνπκε, θαηά κέζν φξν 1,6 επηρεηξήζεηο,
αλά εκέξα, απνραηξέηεζαλ ηελ ελεξγφ δξάζε,
αδπλαηψληαο λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο.
Χζηφζν, θαη παξά ηα δπζνίσλα κελχκαηα ιίγν πξηλ ηελ
νινθιήξσζε ηνπ 2017, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηελ
πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ- επηεκβξίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο νη
δηαγξαθέο έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ πεξζηλνχ δηαζηήκαηνο,
νπφηε θαη έθιεηζαλ 595, ήηαλ κεησκέλεο, ζεκαληηθά, θαηά
24%. Σελ ίδηα ψξα νη εγγξαθέο ησλ ιίγσλ γελλαίσλ πνπ
απνθάζηζαλ λα επηρεηξήζνπλ ήηαλ απμεκέλεο έλαληη ηεο
αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2016 –πέξπζη έθαλαλ έλαξμε
252- θαηά 8,3%. Αμηνζεκείσην είλαη φηη παξά ηα
ζπλερηδφκελα ινπθέηα ζηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, νη
λεφθνπνη ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ζηίβν θαηά ηελ πιεηνλφηεηα
ηνπο επηιέγνπλ ηηο ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο (174 επί ζπλφινπ
273 εγγξαθψλ). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη θαηά ην
ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα ξνιά θαηέβαζαλ 328 αηνκηθέο
επηρεηξήζεηο, ελψ έλα ρξφλν πξηλ ν αξηζκφο ηνπο άγγηδε ηηο
450. Αζύκθνξεο 323 επηρεηξήζεηο. Αζχκθνξεο θξίζεθαλ
323 επηρεηξήζεηο, ελψ έλα ρξφλν λσξίηεξα ν αξηζκφο ησλ
αζχκθνξσλ ήηαλ 406. «Ζ αξλεηηθή θαηάζηαζε πνπ
επηθξαηεί ζην κηθξνκεζαίν επηρεηξείλ, κεηαθξάδεηαη κέζα
απφ ηηο εγγξαθέο θαη δηαγξαθέο ησλ βηνηερληψλ ηεο
Θεζζαινλίθεο. Ζ αηκνξξαγία ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν
ζπλερίδεηαη, ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία βπζίδεηαη θαη νη
ηζχλνληεο απνπξνζαλαηνιίδνπλ ηελ θνηλή γλψκε
ζθπξίδνληαο αδηάθνξα θαη κεηαηνπίδνληαο ην δεκφζην
δηάινγν ζε άιια δεηήκαηα, ζπρλά ήζζνλνο ζεκαζίαο»
ζεκεηψλεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ θαη α΄ αληηπξφεδξνο ηεο
Κεληξηθήο
Έλσζεο
Δπηκειεηεξίσλ
Παλαγηψηεο
Παπαδφπνπινο, ππνγξακκίδνληαο φηη «ε αθνινπζνχκελε
νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο κε ηελ αλειέεηε
θνξνιαίιαπα θαη ηελ αλππαξμία ζρεδηαζκνχ γηα ηελ
παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο, θαηαζηξέθεη ηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα, έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζε θάζε
εξγαδφκελν, πξνθαιεί ζηξέβισζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο
αγνξάο θαη νδεγεί ζε αδηέμνδν θαη ηηο πγηείο επηρεηξήζεηο».
«Απηφ πνπ πξέπεη λα γίλεη θνηλφο ηφπνο δαλεηζηψλ θαη
θπβέξλεζεο είλαη φηη ε Διιάδα ζα κπνξέζεη λα κπεη ζε
αλαπηπμηαθή ηξνρηά κφλν κε ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο θαη
φρη κε ππνζρέζεηο πνπ δελ ηεξνχληαη θαη θφξνπο»
αλαθέξεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ, θαηαιήγνληαο φηη «πξέπεη
λα ζηεξηρζεί ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία θαζψο απηή
πξνζθέξεη ζέζεηο εξγαζίαο, εληζρχεη ηελ παξαγσγηθή
δηαδηθαζία θαη, αλακθίβνια, ηα δεκφζηα έζνδα».

ε λέα ηερλνινγηθή επνρή πεξλνχλ ηα Δπηκειεηήξηα
πξνζθέξνληαο εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο ζηα κέιε ηνπο θαη
αλνίγνληάο ηνπο έηζη εχθνινπο δξφκνπο, ηφζν γηα ηε
ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ θνηλνηηθά θαη άιια πξνγξάκκαηα φζν
θαη γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο ζηε ζχγρξνλε επνρή ηεο
εθπαίδεπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Κεληξηθή Έλσζε
Δπηκειεηεξίσλ Διιάδαο πξνζθέξεη ζην ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ
επηρεηξήζεσλ-κειψλ ησλ Δπηκειεηεξίσλ δχν λέεο πξσηνπφξεο
ηερλνινγηθά ππεξεζίεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ ππεξεζία εχξεζεο
επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ ππεξεζία ειεθηξνληθήο (εμ
απνζηάζεσο) εθπαίδεπζεο.
Ζ ππεξεζία εχξεζεο επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηνρεχεη
ζηελ έγθπξε θαη έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ
επηρεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ηα δηαζέζηκα ρξεκαηνδνηηθά κέζα.
Πξφθεηηαη γηα κηα νινθιεξσκέλε δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα
παξνρήο
δηαδξαζηηθψλ
ππεξεζηψλ
(http://investmenttools.uhc.gr/), ζηελ νπνία 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. Λφγσ ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο ηεο
πιαηθφξκαο ν επηρεηξεκαηίαο –ρξήζηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα
λα εηζάγεη ζηελ πιαηθφξκα ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπ πξνθίι θαη λα
ελεκεξψλεηαη εμεηδηθεπκέλα γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ
ηαηξηάδνπλ ζηελ επηρείξεζή ηνπ. εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε
αλάξηεζεο λέσλ επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ ην ζχζηεκα
απηφκαηα αλαδεηεί, ηαπηνπνηεί θαη ζηε ζπλέρεηα ελεκεξψλεη
θάζε ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε. Ζ ππεξεζία ειεθηξνληθήο (εμ
απνζηάζεσο) αζχγρξνλεο
εθπαίδεπζεο ηεο Κεληξηθήο
Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ (http://elearning.uhc.gr/) ελζσκαηψλεη
ζχγρξνλεο θαη θαηλνηφκεο κεζφδνπο, εμαζθαιίδνληαο ηελ
ππνζηήξημε ηεο νκαιήο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο θάζε
επηρείξεζεο. Με ηηο ππεξεζίεο απηέο νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε, ζηελ νπνία
έρεη αλαπηπρζεί κεγάινο αξηζκφο καζεκάησλ αζχγρξνλεο
ηειεθαηάξηηζεο. χληνκα, ε ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε ηεο ΚΔΔ
ζα εκπινπηηζηεί κε λέα καζήκαηα θαη παξάιιεια ζα
ιεηηνπξγήζεη Web TV Channel, ζην νπνίν δηαθεθξηκέλνη
Δθπαηδεπηέο, Δκπεηξνγλψκνλεο, Καζεγεηέο Παλεπηζηεκίσλ
θ.α. ζα παξνπζηάδνπλ live ελεκεξσηηθέο εθπνκπέο πνπ ζα
αθνξνχλ ζε ζέκαηα ηεο επηθαηξφηεηαο, ηα νπνία απαζρνινχλ
ηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα. Ο θάζε ρξήζηεο ηεο πιαηθφξκαο
ηειεθαηάξηηζεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζεη ηα
καζήκαηα πνπ επηζπκεί, φπνηε εθείλνο ην επηζπκεί, απφ
νπνηαδήπνηε ζπζθεπή κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Σα
νηθνλνκηθά ελήκεξα κέιε ζα έρνπλ πξφζβαζε ζε φια ηα
καζήκαηα, θάζε θαηεγνξίαο, αλεμάξηεηα κε ην αλ ηα καζήκαηα
απηά ηνπο ελδηαθέξνπλ επαγγεικαηηθά ή πξνζσπηθά. Άιισζηε
έρεη παξαηεξεζεί φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ
πξφζβαζε ζε πνιχηηκα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα ζην πξνζσπηθφ
ηνπο, απνιακβάλνπλ θαιχηεξε αθνζίσζε απφ απηνχο ηνπο
εξγαδνκέλνπο, νη νπνίνη ληψζνπλ πην νινθιεξσκέλνη ζην ρψξν
εξγαζίαο ηνπο. Σέινο, είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ πσο ηα
ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ ή νη ίδηνη νη επηρεηξεκαηίεο ζα
κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κέζσ ηεο πιαηθφξκαο εθπαίδεπζεο
κε άιινπο, νη νπνίνη επίζεο παξαθνινπζνχλ ηα ίδηα καζήκαηα
θαη ζπκκεηέρνπλ ζηα ίδηα ηκήκαηα, λα αληαιιάζζνπλ απφςεηο
θαη εκπεηξίεο θαη λα δεκηνπξγείηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν έλα
«δίθηπν» επαγγεικαηηψλ κε θνηλνχο ζηφρνπο θαη αλεζπρίεο.

Πξόγξακκα επηρνξήγεζεο επηρεηξήζεωλ
γηα ηελ απαζρόιεζε 1.459 αλέξγωλ ειηθίαο 18-24 εηώλ
Ξεθίλεζε ηελ Πέκπηε 5 Οθηωβξίνπ 2017, ώξα 15:00 θαη ιήγεη
ηελ Παξαζθεπή 3 Ννεκβξίνπ 2017, ώξα 15:00 ε ειεθηξνληθή
ππνβνιή αηηήζεωλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη γεληθά εξγνδφηεο
ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην
πξφγξακκα
ηνπ
Οξγαληζκνχ
Απαζρφιεζεο
Δξγαηηθνχ
Γπλακηθνχ γηα ηελ απαζρφιεζε ζε λέεο ζέζεηο εξγαζίαο
πιήξνπο απαζρφιεζεο, ζπλνιηθά 1.459 αλέξγσλ λέσλ, ειηθίαο
18-24 εηώλ, νη νπνίνη έρνπλ νινθιεξώζεη πξόγξακκα
απόθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο (ΚΤΑ 35453/702/1-8-2016,
ΦΔΚ2425/Β/5-8-2016).
To
«Πξφγξακκα
επηρνξήγεζεο
επηρεηξήζεσλ γηα ηελ απαζρφιεζε 1.459 αλέξγσλ ειηθίαο 18-24
εηψλ» ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ
Δπξωπαϊθή Έλωζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) ζην
πιαίζην ηεο «Πξωηνβνπιίαο γηα ηελ Απαζρόιεζε ηωλ
Νέωλ» κέζω ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε
Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε».
Ο ΟΑΔΓ ζα θαηαβάιιεη ζηηο δηθαηνχρνπο επηρεηξήζεηο
επηρνξήγεζε
14,40
επξώ
ηελ
εκέξα,
γηα
θάζε
πξνζιακβαλφκελν άλεξγν, ε νπνία δελ ζα μεπεξλά ηηο 25 κέξεο
αλά κήλα. Ζ επηρνξήγεζε ζα μεθηλά απφ ηελ εκεξνκελία
πξφζιεςεο ηνπ αλέξγνπ θαη ζα θαηαβάιιεηαη γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα νθηώ κελώλ. Πξνυπφζεζε γηα ηελ έληαμε ζην
πξφγξακκα είλαη ε επηρείξεζε λα κελ έρεη πξνβεί ζε κείωζε
ηνπ πξνζωπηθνύ ηεο (κε θαηαγγειία ζχκβαζεο εξγαζίαο,
αιιαγή θαζεζηψηνο απαζρφιεζεο, εζεινπζία έμνδν), ζην
ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ελλέα κελώλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο
εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. Ζ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ
ησλ ελδηαθεξφκελσλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, επηηεδεπκαηηψλ,
Φνξέσλ Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο πνπ αζθνχλ
ηαθηηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα γίλεηαη ειεθηξνληθά κφλν κέζσ
ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο Κξαηηθώλ Δληζρύζεωλ
(ΠΚΔ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ζηε
δηεχζπλζε
http://www.ependyseis.gr/mis.
Απαξαίηεηε
πξνϋπόζεζε γηα ηελ ππνβνιή ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο είλαη ε
ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε λα είλαη εγγεγξακκέλε ζηα κεηξψα
ηνπ ΟΑΔΓ, θαζψο θαη ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Κξαηηθψλ
Δληζρχζεσλ. Δπηρεηξήζεηο πνπ δηαηεξνχλ ππνθαηαζηήκαηα θαη
επηζπκνχλ λα πξνζιάβνπλ άηνκα γηα λα απαζρνιεζνχλ ζε απηά,
ππνβάιινπλ μερσξηζηή αίηεζε γηα θάζε ππνθαηάζηεκα, εθφζνλ
έρνπλ δεκηνπξγήζεη μερωξηζηνύο θωδηθνύο πξόζβαζεο θαη
ζην ΟΠ-ΟΑΔΓ αιιά θαη ζην ΠΚΔ ηφζν γηα ηελ έδξα ηνπο φζν
θαη γηα θάζε έλα απφ ηα ππνθαηαζηήκαηά ηνπο, ζηα νπνία
επηζπκνχλ λα απαζρνιήζνπλ ηνπο σθεινχκελνπο. Κάζε
επηρείξεζε κπνξεί λα εληαρζεί ζην πξφγξακκα γηα έλαλ έσο θαη
δέθα ωθεινύκελνπο αλάινγα κε ην πξνζσπηθφ πνπ
απαζρνιεί θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηεο. Οη επηρεηξήζεηο
πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλεο ζηα κεηξώα ηνπ ΟΑΔΓ
νθείινπλ λα επηζθεθηνχλ ηελ ππεξεζία ηνπ Οξγαληζκνχ (ΚΠΑ2),
ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο αλήθεη ε έδξα ή ηα
ππνθαηαζηήκαηα πνπ ζα απαζρνιεζνχλ νη σθεινχκελνη,
πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά (πξφζθαην
θαηαζηαηηθφ ή βεβαίσζε έλαξμεο επηηεδεχκαηνο, ΑΦΜ).
Δπηρεηξήζεηο εγγεγξακκέλεο ζηα κεηξώα ηνπ ΟΑΔΓ νθείινπλ
λα πξνζέιζνπλ ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ ΟΑΔΓ πξηλ ηελ
ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο
ζηηο θάησζη ελδεηθηηθέο πεξηπηψζεηο: δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη
πιήξσο ή νξζψο ηα ζηνηρεία ζηνπο (π.ρ. ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε,
email, ηειέθσλν, ΚΑΓ, λφκηκνο εθπξφζσπνο θιπ), αιιαγή
ζηνηρείσλ ηεο έδξαο ή ππνθαηαζηήκαηνο, δελ έρνπλ δειψζεη
ηπρφλ ππνθαηαζηήκαηα θ.α. Δπηρεηξήζεηο πνπ είλαη ήδε
εγγεγξακκέλεο ζην ζχζηεκα ηνπ ΠΚΔ, δχλαληαη λα ππνβάιινπλ
αίηεζε γηα έληαμε ζην πξφγξακκα κε ηνπο θσδηθνχο πνπ
δηαζέηνπλ, πξνζζέηνληαο ηελ ελ ιφγσ λέα δξάζε. Γηα ηε
ζχλδεζε ρξήζηε ζην ΠΚΔ ε ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε ζα
πξέπεη
λα
ζπλδεζεί
ζηελ
ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε
http://www.ependyseis.gr/mis θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο
ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιιεη ηελ ζρεηηθή

ειεθηξνληθή Αίηεζε Απφδνζεο Γηθαησκάησλ
Πξφζβαζεο γηα λα απνθηήζεη θσδηθφ πξφζβαζεο θαη
ζπλζεκαηηθφ. Σνλ θσδηθφ θαη ην ζπλζεκαηηθφ απηφ ε
επηρείξεζε ζα ηα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ ππνβνιή ηεο
αίηεζεο έληαμεο ζην πξφγξακκα ζην ΠΚΔ. Δπηζεκαίλεηαη
φηη νη σθεινχκελνη ηνπ πξνγξάκκαηνο άλεξγνη λένη δελ
ππνβάιινπλ νη ίδηνη αίηεζε, αιιά ππνδεηθλχνληαη κε
ζπζηαηηθφ ζεκείσκα κφλνλ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία
(ΚΠΑ2), φπνπ αλήθεη ε έδξα ή ην ππνθαηάζηεκα ηνπ
εξγνδφηε ζηνλ νπνίν ζα απαζρνιεζνχλ, ζχκθσλα κε ηηο
δεηνχκελεο εηδηθφηεηεο, φπσο απηέο ζα έρνπλ δεισζεί θαηά
ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Θα πξέπεη
θαηά ηελ εκεξνκελία ππφδεημήο ηνπο απφ ηελ αξκφδηα
Τπεξεζία λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξώα ηνπ ΟΑΔΓ
ν
θαη λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Οη
1.459 ζέζεηο θαηαλέκνληαη αλά Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα,
αλά εηδηθόηεηα θαη εθπαηδεπηηθό επίπεδν θαη βάζεη
απηψλ ππνβάιινληαη νη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ
επηρεηξήζεσλ. Οη ιεπηνκέξεηεο θαη νη φξνη πινπνίεζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο λέεο δηαδηθαζίεο
δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ ΔΠΑ, πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε
Γεκφζηα Πξφζθιεζε, ε νπνία είλαη αλαξηεκέλε ζηηο
ηζηνζειίδεο ηνπ ΟΑΔΓ (www.oaed.gr), ηνπ ΔΠΑ,
http://www.espa.gr
θαη
ζηελ
ηζηνζειίδα
http://www.ependyseis.gr.

Πξόγξακκα επηρνξήγεζεο επηρεηξήζεωλ
θαη εξγνδνηώλ γηα ηελ απαζρόιεζε 2.000 αλέξγωλ
Αηόκωλ κε Αλαπεξίεο (AκεΑ), Απεμαξηεκέλωλ από
εμαξηεζηνγόλεο νπζίεο, Απνθπιαθηζκέλωλ, Νεαξώλ
Παξαβαηηθώλ Αηόκωλ ή Νεαξώλ Αηόκωλ πνπ
βξίζθνληαη ζε θνηλωληθό θίλδπλν θαη Πξόγξακκα
Δξγνλνκηθήο Γηεπζέηεζεο ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο γηα
Άηνκα κε Αλαπεξίεο
Ξεθίλεζε ηελ Πέκπηε 21 επηεκβξίνπ 2017 ε ππνβνιή
αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζην λέν πξφγξακκα επηρνξήγεζεο
επηρεηξήζεωλ θαη εξγνδνηώλ γηα ηελ απαζρόιεζε ζε
ζέζεηο πιήξνπο θαη κεξηθήο απαζρφιεζεο 2.000 αλέξγωλ
Αηόκωλ κε Αλαπεξίεο (AκεΑ), Απεμαξηεκέλωλ από
εμαξηεζηνγόλεο νπζίεο, Απνθπιαθηζκέλωλ, Νεαξώλ
Παξαβαηηθώλ Αηόκωλ ή Νεαξώλ Αηόκωλ πνπ
βξίζθνληαη ζε θνηλωληθό θίλδπλν. To πξφγξακκα
απεπζχλεηαη ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, ζπλεηαηξηζκνχο,
Φνξείο Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο, φπσο
νξίδνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ λ. 4430/2016 (Α’ 205), θαη γεληθά
ζε εξγνδφηεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ αζθνχλ ηαθηηθά
νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη ζε επηρεηξήζεηο
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α΄ θαη Β΄ Βαζκνχ γηα ηελ
απαζρφιεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ.
Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο επηρνξεγείηαη ε απαζρφιεζε ησλ
αηφκσλ απηψλ αξρηθψο γηα δώδεθα (12) κήλεο, ελψ
παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα δχν επεθηάζεσλ ηνπ ρξφλνπ
επηδνηνχκελεο απαζρφιεζεο γηα άιινπο δώδεθα (12)
ζπλ άιινπο δώδεθα (12) κήλεο. Ζ επηρνξήγεζε γηα θάζε
κήλα
απαζρφιεζεο ησλ
σθεινχκελσλ αλέξγσλ
αλέξρεηαη ζην 70% ηνπ κηζζνινγηθνχ θαη κε θφζηνπο θαη
κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 700 επξψ κεληαίσο γηα ηνπο
εξγαδφκελνπο κε πιήξε απαζρφιεζε θαη κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 350 επξψ κεληαίσο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κε κεξηθή
απαζρφιεζε. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ έληαμε
κίαο επηρείξεζεο ζην πξφγξακκα είλαη λα κελ έρεη πξνβεί
ζε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ηξηκήλνπ πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο

Πξνζωξηλή εθαξκνγή πλνιηθήο Οηθνλνκηθήο
Δκπνξηθήο πκθωλίαο ΔΔ- Καλαδά (CETA)
ρξεκαηνδφηεζεο. Οη εξγνδφηεο πνπ
ελδηαθέξνληαη λα εληαρζνχλ ζηo πξφγξακκα ππνβάιινπλ
ειεθηξνληθά ηελ αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ
(www.oaed.gr http://ait.oaed.gr ) αίηεζε ππαγσγήο – ππεχζπλε
δήισζε. Οη άλεξγνη δελ ππνβάιινπλ νη ίδηνη αίηεζε, αιιά
ππνδεηθλχνληαη κε ζπζηαηηθφ ζεκείσκα απφ ηελ αξκφδηα
Τπεξεζία ( Γξαθείν Δξγαζίαο Δηδηθψλ Κνηλσληθψλ Οκάδσλ
ΚΠΑ2). Ζ ζχζηαζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο επαγγεικαηηθέο
επηινγέο ησλ αλέξγσλ Δππαζψλ Κνηλσληθψλ Οκάδσλ πνπ
έρνπλ θαηαγξαθεί ζηα Αηνκηθά ρέδηα Γξάζεο θαηά ηε δηαδηθαζία
ηεο
εμαηνκηθεπκέλεο
πξνζέγγηζεο.
Οη
επηρεηξήζεηο,
ζπλεηαηξηζκνί ή θνξείο, ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.4430/2016 (Α΄ 205),
πνπ ζα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα θαη ζα απαζρνιήζνπλ Άηνκα
κε Αλαπεξίεο δχλαηαη επηπιένλ λα εληαρζνχλ ζε Πξφγξακκα
Δξγνλνκηθήο Γηεπζέηεζεο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. Ο Οξγαληζκφο
ζπκκεηέρεη ζε πνζνζηφ 90% ηνπ θφζηνπο ηεο απαηηνχκελεο
δαπάλεο γηα εξγνλνκηθέο δηεπζεηήζεηο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο
(πξνζαξκνζκέλεο βνεζεηηθέο ηερλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο,
πξνζαξκνγή ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο, εηδηθφο εμνπιηζκφο, αγνξά
ινγηζκηθνχ γηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ινηπέο δηεπζεηήζεηο) θαη
κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ δχν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (2.500) επξψ.
Αλαιπηηθφηεξα, νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο θαη ε
πινπνίεζε ηνπ αλσηέξσ πξνγξάκκαηνο αλαγξάθνληαη ζηε
ζρεηηθή Γεκφζηα Πξφζθιεζε πνπ είλαη αλαξηεκέλε ζην
δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΟΑΔΓ (www.oaed.gr).

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζην MARDIN ηεο Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 8-12 Ννεκβξίνπ 2017 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί
Γηεζλήο
Έθζεζε
«INTERNATIONAL
TURKEYBUILD FAIR» απφ ηε εηαηξεία “zümrüt Fuarcilik
Tanitim Organizasyon A.S” θαη ζηελ Σνπξθία - MARDIN - ζην
Movapark Mardin Fair Area - κε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ
ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα
ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηνπο ηνκείο: Καηαζθεπήο θηηξίσλ, δνκηθψλ πιηθψλ, έπηπια θαη
δηαθφζκεζε. Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ππάξρεη εηδηθή
νξγάλσζε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο Σνπξθίαο, ην
νπνίν δηαξθεί 3 κέξεο θαη πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζηνλ
εθζεζηαθφ ρψξν θαζψο θαη ζπλαληήζεηο κε ηνπο παξαγσγνχοεπηρεηξεκαηίεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληψλ ηεο
Έθζεζεο (7-10 Ννεκβξίνπ 2017) 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 (7-10 Ννεκβξίνπ 2017) (δηακνλή 3 λπρηψλ). ε
πεξίπησζε πνπ νη επηζθέπηεο επηζπκνχλ λα ηαμηδέςνπλ
ιηγφηεξεο κέξεο ή ζε δηαθνξνπνηεκέλεο εκεξνκελίεο, ζα
πξέπεη λα θαιχςνπλ νη ίδηνη ηα έμνδα ηνπο. Οη εηαηξείεο πνπ
ζέινπλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έθζεζε λα κελ πξνβνχλ ζε
πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ηαμηδηνχ πξνηνχ ιάβνπλ ηελ ηειηθή
έγθξηζε απφ ηε Πξεζβεία, γηαηί ιφγσ απμεκέλνπ
ελδηαθέξνληνο ζηελ έθζεζε ελδέρεηαη ην ππνπξγείν λα κεηψζεη
ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη εηαηξίεο πνπ ζέινπλ λα
επηζθεθζνχλ ηελ έθζεζε πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηε ζρεηηθή
αίηεζε κέρξη ηηο 17/10/2017 ζην θαμ:2310254448 ή ζην email:
selanik@ekonomi.gov.tr . Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην
ηει.
2310254460,
θαμ:
2310254448,
e-mail:
selanik@ekonomi.gov.tr , site: http://www.putecheurasia.com/.

θαη

Καηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ
πξφζβαζε ζηελ αγνξά (MAAC), ηελ 21ε επηεκβξίνπ, ζηηο
Βξπμέιιεο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή παξνπζίαζε ηα
ραξαθηεξηζηηθά θαη δπλαηφηεηεο ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ γηα
ηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά (Μarket Access Database) σο
πξνο ηελ αγνξά ηνπ Καλαδά, κεηά ηελ έλαξμε ηεο
πξνζσξηλήο
εθαξκνγήο
ηεο
πκθσλίαο
CETA.
πγθεθξηκέλα, νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα βξνπλ
πξνθεξχμεηο δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ, πξαθηηθέο ζπκβνπιέο
ζε ζρέζε κε ηνπο Καλφλεο Καηαγσγήο ή ηελ έθδνζε
θπηνυγεηνλνκηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαζψο θαη πιήξε
θαηάινγν Γεσγξαθηθψλ Δλδείμεσλ. ηελ ειεθηξνληθή δ/λζε
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/iradoc
_156062.pdf έρεη αλαξηεζεί νδεγφο κε βαζηθέο πιεξνθνξίεο
γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο πκθσλίαο CETA. Δπηπιένλ, ε
Δπξσπατθή Δπηηξνπή έθαλε αλαθνξά ζηελ αλάγθε έγθαηξεο
εγγξαθήο
ησλ
επηρεηξήζεσλ
ηεο
ζην
χζηεκα
Καηαρσξεκέλσλ Δμαγσγέσλ (REX) ψζηε λα ζπλερίζνπλ λα
επσθεινχληαη απφ ηε πκθσλία θαη κεηά ην 2017. Κξίλεηαη
ζθφπηκν νη επηρεηξήζεηο λα εγγξαθνχλ ζην λέν ζχζηεκα πξηλ
ε
ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπ (1 Ηαλνπαξίνπ 2018). Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο
πνπ πξνζθέξεη ε πξνηηκεζηαθή κεηαρείξηζε ηεο CETA,
κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηα Γξαθεία Δκπνξηθψλ θαη
Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ ζηελ Οηηάβα θαη ζην Σνξφλην.
Γξαθείν ΟΔΤ Οηηάβαο: ηει: 001613 001613-2386271, Fax:
001613-2385676, Email: ecocom-ottawa@mfa.gr .Γξαθείν
ΟΔΤ Σνξφλην: ηει: 001-416-515-0133, Fax: 001-416-5150209, Email: ecocom-toronto@mfa.gr

Δθδήιωζε: «Ο Φεθηαθόο Μεηαζρεκαηηζκόο ζηνλ Γεκόζην
Σνκέα» Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο
Σν Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο θαη ην Δζληθφ Κέληξν
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΚΓΓΑ) ζαο πξνζθαιεί
ζηελ εθδήισζε κε ζέκα «Ο Φεθηαθόο Μεηαζρεκαηηζκόο
ζηνλ Γεκόζην Σνκέα», ηελ Σξίηε 10 Οθησβξίνπ 2017 | 09:00ν
10:30 Ακθηζέαηξν | Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο, 14
Υηι/ηξν Θεζζαινλίθεο – Ν. Μνπδαληψλ – Θέξκε, ηει. 2310
807520, email: admissions@ihu.edu.gr
Κεληξηθφο νκηιεηήο
Mário Campolargo, Αλαπιεξσηήο Γεληθφο Γηεπζπληήο DG
Informatics (DIGIT),
Δπξσπατθή Δπηηξνπή Digital Public
Administration – an opportunity for Europe. Ζ εθδήισζε ζα
πξαγκαηνπνηεζεί
ζηελ
Αγγιηθή
γιψζζα.
Απαηηείηαη
ειεθηξνληθή
εγγξαθή
ζηελ
δηεχζπλζε:
https://eservices.ihu.edu.gr/registration-form/510/online-form .
Σα πνηνηηθά θξαζηά ζηελ Δπξώπε – Η Ιηαιηθή εκπεηξία
Σν Δπηκειεηήξην Μαγλεζίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Δπίηηκν
Ηηαιηθφ Τπνπξνμελείν ζην Βφιν θαη ην Διιελντηαιηθφ
Δπηκειεηήξην Βφινπ δηνξγαλψλνπλ Γηεζλέο πλέδξην κε ηίηιν
«Σα πνηνηηθά θξαζηά ζηελ Δπξψπε – Ζ Ηηαιηθή εκπεηξία», ην
νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 6 Οθησβξίνπ (6.00 κκ) θαη ζηηο
7 Οθησβξίνπ 2017 ζην Forum Conference Center (Γειεγηψξγε
2 – Βφινο), ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο θαη
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Κακεξίλν (Universita di Camerino) ηεο
Ηηαιίαο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη ιεπηνκέξεηεο: Site:
www.cci-magnesia.gr , E-mail: info@cci-magnesia.gr , Σει:
2421094700, Fax: 2421031211.

Ηκεξίδα κε ζέκα «Γηαρείξηζε Απνξξηκάηωλ θαη Λπκάηωλ ζηελ Διιάδα θαη ηε Γεξκαλία» ηειέρε νθηώ Γεξκαληθώλ εηαηξηώλ
θαη θαηαμηωκέλνη εηδηθνί ηνπ θιάδνπ ζπλαληνύλ Έιιελεο εθπξνζώπνπο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο
θαη ηωλ επηζηεκώλ
Σελ εκεξίδα δηνξγαλψλεη
Σν Διιελνγεξκαληθφ Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ζηηο 10 Οθησβξίνπ
μελνδνρείν Porto Palace ζηελ Θεζζαινλίθε.. Ζ ζπκκεηνρή είλαη δσξεάλ, ελψ απαηηείηαη ειεθηξνληθή δήισζε ζπκκεηνρήο.
https://docs.google.com/forms/d/1r13YpaqY0DZpwGEHOBM4u_U9YjD71hUazcz05N9kl1w/viewform?edit_requested=true
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο : Σει.2310327733, EMail: ahkthess(at)ahk.com.gr

ζην
.

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα

Γηεζλείο Γηαγωληζκνί
ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ

Β8 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Σo Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε φθηα
απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν κε πξνθεξχμεηο θξαηηθψλ
δηαγσληζκψλ Οθησβξίνπ 2017 πνπ αθνξνχλ:
-Τπνπξγείν
Δζσηεξηθψλ
–
Πξνκήζεηα
ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ.
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 499.739.49
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 19.10.2017- 17:30
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ
Πιεξνθνξίεο: email: int.82@mvr.bg , site: http://www.mvr.bg ,
Tel.: +359 29828274, Fax: +359 29813010
Γηεχζπλζε πξνθίι ηνπ αγνξαζηή
http://www.targove.mvr.bg/DMTOSO/ZOR_NEW/dostavka_it_
borudvane_mreji_obmen_info.htm
-Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ – Πξνκήζεηα Μηθξνζθνπίσλ.
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 446.574.34
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 18.10.2017- 17:30
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ
Πιεξνθνξίεο: email: int.82@mvr.bg , site: http://www.mvr.bg ,
Tel.: +359 29828274,Fax: +359 29813010
Γηεχζπλζε πξνθίι ηνπ αγνξαζηή:
http://www.targove.mvr.bg/DMTOSO/ZOR_NEW/dostavka_it_o
borudvane_mreji_obmen_info.htm
-Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ –Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο
απηνθηλήησλ.
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 408.000.00
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 18.10.2017- 17:00
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ
Πιεξνθνξίεο:
email:
pno3@asp.goverment.bg,
site:
www.asp.goverment.bg/web/guest,
Γηεχζπλζε πξνθίι ηνπ αγνξαζηή:
http://www.asp.goverment.bg/web/guest/budzetni-sredstva
-Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ – Πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ θαη
ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο.
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 2.218.484.00
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 23.10.2017- 16:30
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ
Πιεξνθνξίεο:
email:
trolei@el-soft.com
,
site:
http://trolei.pleven.bg
Γηεχζπλζε πξνθίι ηνπ αγνξαζηή:
http://sop.bg/trolei-pleven-548

Ζ Β8 Γηεχζπλζε απέζηεηιε ην κεληαίν ελεκεξσηηθφ δειηίν
επηρεηξεκαηηθήο πιεξνθφξεζεο «Γλνπο Πξάηηε» γηα ηνλ
επηέκβξην 2017.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηθνηλσλνχλ κε : ηει: 210 3682766, θαμ: 210 3682771,
e-mail: b08@mfa.gr , ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε
ην Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηε φθηα ηει.: 003592 94479599447790, , ζηελ ηζηνζειίδα www.agora.mfa.gr θαη ζην email:
ecocom-sofia@mfa.gr

Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Μαδξίηε, απέζηεηιε
ελεκεξσηηθφ δειηίν γηα ηελ Γηεζλή Έθζεζε Μφδαο ζηελ
Ηζπαλία
(MOMAD
METROPOLIS,
ΜΑΓΡΗΣΖ,0103.09.2017).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζηε Μαδξίηε: www.agora.mfa.gr/es73, e-mail:
ecocom-madrid@mfa.gr, ηειέθσλν +34915644592, fax:
+34915645932
ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr.

ΛΟΒΑΚΙΑ
Ζ Β8 Γηεχζπλζε Δπηρεηξεκαηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ απέζηεηιε κεληαίν δειηίν επηρεηξεκαηηθψλ
πιεξνθνξηψλ κε πξνθεξχμεηο θξαηηθψλ δηαγσληζκψλ ζηε
ινβαθία. Οη ειεθηξνληθνί ζχλδεζκνη ηζηνζειίδσλ πνπ
πεξηιακβάλνπλ πξνθεξχμεηο ζηνπο ηνκείο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ
ζηε ινβαθία είλαη νη αθφινπζνη:
http://www.cwctenders.com/construction_tenders_slovakia.htm
(Civil Works And Construction Tenders)
http://www.electricaltenders.com/search.php?total=122&off=10
&inc=y&competition=&region_name%5B%5D=SK&day=&mon=
&year=&notice_type_nevv%5B%5D=l,2,3,7,10,ll,16,9,4,8,5&sec
tor=19 (Δλέξγεηα Energy, Power & Electrical Tenders)
http://www.mcdicaltenders.com/medical_tenders_slovakia.htm
(Ηαηξηθφο Δμνπιηζκφο Medical Tenders Slovakia)
http://www.ittenders.com/information_ technology_slovakia.htm
(Πιεξνθνξηθή Information Technology (IT) Tenders)
Σέινο, φιεο νη ηξέρνπζεο πξνθεξχμεηο δηεζλψλ δηαγσληζκψλ
ζηε ινβαθία, ζηελ αγγιηθή γιψζζα, έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ
ηζηνζειίδα http://www.globaltenders.com/tenders-sIovakia.htm

ΑΓΓΛΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ζηε
Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζην Λνλδίλν απέζηεηιε ζηνηρεία
αγνξάο λσπψλ θξνχησλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζην Λνλδίλν (www.agora.mfa.gr/gb66), email:
ecocom.london@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr.
ΑΛΒΑΝΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηα Σίξαλα, απέζηεηιε κεληαίν
ελεκεξσηηθφ δειηίν επηεκβξίνπ 2017, ην νπνίν
πεξηιακβάλεη εηδήζεηο νηθνλνκηθνχ, εκπνξηθνχ θαη
επηρεηξεκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζηα Σίξαλα www.agora.mfa.gr, email: ecocomtirana@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr .
ΙΑΠΧΝΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Σφθπν, απέζηεηιε ζπλνπηηθή
έξεπλα αγνξάο κε ζέκα «Ζ Ηαπσληθή αγνξά θαιιπληηθψλ».
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζην Σφθπν (www.agora.mfa.gr/jp70) ή ζηνλ online
επηρεηξεκαηηθφ νδεγφ ηνπ Γξαθείνπ ηεο Πξεζβείαο
www.japan-greece-business.gr,
email:
ecocomtokyo@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ: www.veth.gov.gr.
ΙΠΑΝΙΑ

ΑΟΤΓΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ
Γεληθνχ Πξνμελείνπ ηεο Διιάδαο ζηε Σδέληα, απέζηεηιε
Δπηρεηξεκαηηθφ Οδεγφ γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ άζθεζε
επηρεηξεκαηηθφηεηαο
ζηελ
ανπδηθή
Αξαβία.
Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 00966 12 66 90 824,
email: ecocom-jeddah@mfa.gr, site: www.agora.mfa.gr. ή
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr .

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα

Γηεζλείο Δθζέζεηο (πλέρεηα)

33 ΔΜΠΟΡΟΒΙΟΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΔΧΡΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΤΣΙΚΗ
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
Πόιε : Δθζεζηαθφ Κέληξν Κνδάλεο, Κνδάλε
Ηκεξνκελία : 07-11 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Γεληθή έθζεζε ,πξνψζεζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ
Πιεξνθνξίεο: ηει. 24610 45977

INFRASTRUCTURE EXHIBITION
Πόιε: Κάηξν, Αίγππην
Ηκεξνκελία: 17 -19 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: κεραλήκαηα, εμνπιηζκφο, εξγαιεία, ηερλνινγία
& έξγα
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.infraafrica-me.com/, e-mail:
ecocom-cairo@mfa.gr, ηει. +202 27952036-27948482,
fax: +202 27940684

ε

NOSTOS EXPO 2017
Πόιε : Ναχπαθηνο, Διιάδα
Ηκεξνκελία : 13-16 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Δλαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο
Πιεξνθνξίεο: ηει: 26340 38116, email: info@nostosexpo.gr,
site: www.nostosexpo.gr

nd

42 FOOTWEAR AND BAGS FAIR
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 17-20 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: ππνδήκαηα, ηζάληεο, δψλεο, πνξηνθφιηα
Πιεξνθνξίεο: e-mail: saadet.tiryakigil@izmirfair.com.tr,
ηει. +90 (232) 497 11 05, θαμ: +90 (232) 497 11 13

ε

15 ΔΜΠΟΡΟΒΙΟΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΚΑΡΓΙΣΑ 2017
Πόιε : Καξδίηζα
Ηκεξνκελία : 13-17 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Γεληθή Έθζεζε
Πιεξνθνξίεο:
Σει:
2441022301,
2431033733,
2441022238, Κηλ: 6936644492, E-mail: info@karditsacci.gr

Fax:

Η

1 ΓΙΔΘΝΗ ΜΔΟΓΔΙΑΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ - MITE
Πόιε : Παηαλία, Αηηηθή Διιάδα
Ηκεξνκελία : 19 - 22 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : ηνπξηζκφο – πξντφληα θαη ππεξεζίεο
Πιεξνθνξίεο: email: info@mite.gr, site: www.mite.gr
Η

32 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΚΟΜΗΜΑΣΟ, ΧΡΟΛΟΓΙΧΝ,
ΠΟΛΤΣΙΜΧΝ ΛΙΘΧΝ, ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ, ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ
Πόιε : Θεζζαινλίθε, ΓΔΘ - helexpo
Ηκεξνκελία : 21-23 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Κνζκήκαηα , σξνιφγηα, πνιχηηκνη ιίζνη, κεραλήκαηα,
εμνπιηζκνί
Πιεξνθνξίεο: ηει: 2310291111, fax: 2310 284732, site:
www.helexpo.gr
ε

8 ΠΑΓΚΡΗΣΙΑ ΔΚΘΔΗ “ΚΡΗΣΗ: Η ΜΔΓΑΛΗ ΤΝΑΝΣΗΗ”
Πόιε : ΓΔΘ, Θεζζαινλίθε
Ηκεξνκελία : 28 Οθησβξίνπ – 5 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Σνπηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο
Πιεξνθνξίεο: site: www.pagkritiaekthesi.gr , ηει: 2810 213318
AGROQUALITY FESTIVAL
Πόιε : Αζήλα, Διιάδα
Ηκεξνκελία : 3 – 4 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : αγξνηηθά πξντφληα
Πιεξνθνξίεο: ηει: 2103610265, 21003622205, 6974305957,
fax:
2103610276,
email:
info@edpa.gr,
site:
www.agroqualityfestival.gr

Γηεζλείο Δθζέζεηο
SUN - GIOSUN
Πόιε: Ρψκε, Ηηαιία
Ηκεξνκελία: 13 – 15 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: δηεζλέο ζαιφλη παηρληδηψλ, εμνπιηζκνχ παηδφηνπσλ θαη
παηρληδηψλ γηα εμσηεξηθνχο ρψξνπο
Πιεξνθνξίεο: www.sungiosun.it, www.agora.mfa.gr/it75
WOOD PROCESSING MACHINERY
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 14 -18 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: κεραλήκαηα μπιείαο
Πιεξνθνξίεο: http://agacmakinesi.com/en/

ISSA INTERCLEAN
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 18-20 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: είδε θαζαξηφηεηαο
Πιεξνθνξίεο:http://www.issainterclean.com/en/istanbul/
FRUIT ATTRACTION
Πόιε: Μαδξίηε, Ηζπαλία
Ηκεξνκελία: 18-20 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Φξνχηα , ιαραληθά
Πιεξνθνξίεο: www.ifemas.es
PREMIERE VISION ISTANBUL 2017
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 18-20 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: πθάζκαηα, αμεζνπάξ, λήκαηα θαη ίλεο
Πιεξνθνξίεο:
http://www.expointurkey.org/exhibitions/istanbulyesilkoy/premiere-vision-istanbul-2017
APEX 2017 EXHIBITION
Πόιε: Κάηξν, Αίγππηνο
Ηκεξνκελία: 18-20 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: ηζάληεο, θνπηηά, θιεηδαξηέο, ζπζηήκαηα
ειέγρνπ. Πιεξνθνξίεο: site: https://10times.com/apexcairo, e-mail: ecocom-cairo@mfa.gr, ηει. +202 2795203627948482, fax: +202 27940684
ΔΚΘΔΗ ΓΟΚΙΜΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ
WORLDBUILD BAKU 18-21 ΟΚΣΧΒΡΙΟΤ
Πόιε: Μπαθνχ, Αδεξκπατηδάλ
Ηκεξνκελία: 18-21 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Γνκηθά Τιηθά
Πιεξνθνξίεο:https://www.expocheck.com/de/expos/1589
8-worldbuild-baku-internationale-fachmesse-fuer-bau-undinnenausbau
SAIE
Πόιε: Ρψκε, Ηηαιία
Ηκεξνκελία: 19 – 22Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: πφξηεο, παξάζπξα, ηερλνινγίεο απηψλ θαη
εζσηεξηθή δηαθφζκεζε
Πιεξνθνξίεο:http://www.saie.bolognafiere.it/home/4279.h
tml, www.agora.mfa.gr/it75
SLEEP WELL EXPO
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 19 -22 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: ζηξψκαηα .
Πιεξνθνξίεο: http://sleepwellexpo.com/
ε

INTERMOB
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 14 -18 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: έπηπια, μπιεία
Πιεξνθνξίεο: http://intermobistanbul.com/

44 ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΒΑΓΓΑΣΗ
Πόιε: Βαγδάηε, Ηξάθ
Ηκεξνκελία: 21-30 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Γεληθή εκπνξηθή έθζεζε
Πιεξνθνξίεο: www.expo.iq, e-mail: iraqfairs@gmail.com ,
interior.fairs@yahoo.com , gremb.bag@mfa.gr , ηει:
009647818356836

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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10/10/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΣΖΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΔΠΣΑ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ ΣΖΛ.2104612534
12/10/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΗΛΣΡΧΝ
ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ ΣΖΛ.2413504379
12/10/2017 ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΣΤΠΧΝ ΣΖΛ.2109799369
16/10/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ
ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛ.2321351298
16/10/2017 ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΝΑΦΖ ΔΣΖΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ
ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΔ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΣΧΝ ΔΜΦΑΝΗΣΖΡΗΧΝ KODAK
ΣΖΛ.2310381080
16/10/2017 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΣΖΛ.2313308154
16/10/2017 ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΔΞΟΠΛΗΜΧΝ
ΣΖΛ.2310381080
17/10/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖΛ.2132077407-8
17/10/2017 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΔΣΖΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΚΛΗΒΑΝΟΤ
ΑΣΜΟΤ ΣΖΛ.2313308154
26/10/2017 ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ
ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΖΛ.2108705015/5013
27/10/2017 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΒΑΗΚΧΝ Α' ΤΛΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΧΡΔΤΣΧΝ ΣΖΛ.2103483161
16/10/2017 ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΝΑΦΖ ΔΣΖΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ
ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΔ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΣΧΝ ΔΜΦΑΝΗΣΖΡΗΧΝ KODAK
ΣΖΛ.2310381080
27/10/2017 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ
ΣΖΛ.2313300500
02/11/2017 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΦΑΜΑΣΟ ΝΑΤΛΟΝ ΣΟΤΑΛ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ
ΔΠΔΝΓΤΣΧΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΖ (ΣΕΑΚΔΣ) ΣΖΛ.2103483161
02/11/2017 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΦΑΜΑΣΟ ΒΑΜΒΑΚΔΡΟΤ ΑΣΔΝ ΑΓΗΑΒΡΟΥΟΤ
ΠΑΡΑΛΛΑΓΖ ΓΑΟΤ Νν135 ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΠΔΝΓΤΣΧΝ
ΠΑΡΑΛΛΑΓΖ (ΣΕΑΚΔΣ) ΣΖΛ.2103483161
02/11/2017 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΗΚΡΟΤΛΗΚΧΝ ΔΝΓΤΖ ΣΖΛ.2103483161
07/11/2017 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΣΖΛ.2421351133
10/11/2017 ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΗΓΧΝ
ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ
,ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΧΝ,
ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΗΚΧΝ,ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΣΟΤ ΣΖΛ.2310679141

700 ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΔΡΓΟΣΑΗΟ
ΠΔΗΡΑΗΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ
"ΚΟΤΣΛΗΜΠΑΝΔΗΟ ΚΑΗ
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΔΗΟ"
ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΑΜΤΝΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ
ΑΒΔΔ (ΔΑ)
Γ.Ν. ΔΡΡΧΝ

424 ΓΝΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ "Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο
ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ"
424 ΓΝΔ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΝΗΚΑΗΑ
ΠΔΗΡΑΗΑ "ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ"
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ "Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο
ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ"
ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ "ΘΖΔΑ"
424 ΓΝΔ

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ-ΓΖΜΟ
ΓΔΛΣΑ
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ "ΘΖΔΑ"
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ "ΘΖΔΑ"

ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ "ΘΖΔΑ"
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΒΟΛΟΤ
"ΑΥΗΛΛΟΠΟΤΛΔΗΟ"
ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ - ΤΚΔΤΧΝ

Δπηζθεθζείηε κέζω ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο www.veth.gov.gr

Σελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα πνπ πξνζθέξεη Τπεξεζίεο Ηιεθηξνληθνύ πλεγόξνπ ηνπ Βηνηέρλε
ζην www.bizhelp.gr γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα αληηκεηωπίδεηε κε Γεκόζηα Τπεξεζία ή ζέιεηε λα
ππνβάιιεηε νπνηνδήπνηε εξώηεκα.

Σελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα πνπ πξνζθέξεη Τπεξεζίεο Ηιεθηξνληθήο Γηθηύωζεο b2bmall ή ζην
www.b2bmall.eu, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώλεζηε θαη λα πξνκεζεύεζηε πξνϊόληα κειώλ ηνπ
επηκειεηεξίνπ.

