Οθηώβξηνο 2017

Έηνο 16ν

Σεύρνο No 41

Δθινγέο Βηνηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο
Καινχληαη ηα κέιε ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ λα ζπκκεηάρνπλ ζηηο αξραηξεζίεο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ λένπ 41 κεινχο Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ πνπ ζα δηεμαρζνχλ ζην πεξίπηεξν 16 ηεο Γηεζλνχο Δθζέζεσο Θεζζαινλίθεο ην άββαην 02 , Κπξηαθή 03 θαη Γεπηέξα 04
Γεθεκβξίνπ 2017, θαη απφ ψξα 7:30 πκ έσο 5:30 κκ.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ: www.veth.gov.gr

ΒΔΘ: Εεκηέο θαηαγξάθνπλ νη επηρεηξεκαηίεο
από ηελ θαηάξγεζε ηεο λπρηεξηλήο βάξδηαο ζηνλ ΟΛΘ
Tελ ψξα πνπ ε θπβέξλεζε δηαηξαλψλεη ηε ζηξνθή ηεο πξνο ηηο
επελδχζεηο θαη πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη έλα θηιηθφ πξνθίι
πξνο ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, αδηαθνξεί γηα έλα κείδνλ
πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξεκαηίεο ηεο Βφξεηαο
Διιάδαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ πεξηνξηζκφ
ηνπ σξαξίνπ
ιεηηνπξγίαο ηεο Πχιεο 16 ηνπ ΟΛΘ. «Ζ εθηειεζηηθή επηηξνπή
ηεο Οκνζπνλδίαο Σεισλεηαθψλ Τπαιιήισλ εμήγγεηιε, ελ είδεη
ηειεζηγξάθνπ θαη απφ ηηο 16 επηεκβξίνπ θαηήξγεζε ηελ ηξίηε
βάξδηα ζηελ Πχιε 16 ηνπ ιηκέλα Θεζζαινλίθεο. Καηά ζπλέπεηα
ιεηηνπξγεί απφ ηηο 06:00 έσο ηηο 22:00 θαη φρη επί 24ψξνπ
βάζεσο, φπσο ίζρπε κέρξη πξφηηλνο. Σν απνηέιεζκα είλαη λα
ζεκεηψλνληαη ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο ζηηο κεηαθνξέο
εκπνξεπκάησλ κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη αλαθνξηθά κε ηηο
δεκηέο πνπ θαηαγξάθνπλ νη επηρεηξεκαηίεο» ηνλίδεη ν πξφεδξνο
ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο θαη α΄
αληηπξφεδξνο
ηεο
ΚΔΔ
Παλαγηψηεο
Παπαδφπνπινο
ππνγξακκίδνληαο κάιηζηα πσο θαζεκεξηλά γίλεηαη απνδέθηεο
παξαπφλσλ απφ επηρεηξεκαηίεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή, φπσο
πξνθχπηεη απφ ζηνηρεία ηνπ πιιφγνπ Ναπηηθψλ Πξαθηφξσλ
Θεζζαινλίθεο, πνπ ην ΒΔΘ έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ, πεξίπησζε
πινίνπ πνπ παξέκεηλε ζε αλακνλή ζην αγθπξνβφιην γηα 86
ψξεο ιφγσ ηεο απεξγίαο ησλ ηεισλεηαθψλ ελψ άιιν πινίν
κέρξη λα δηεθπεξαησζνχλ νη εξγαζίεο θαηέγξαςε θαζπζηέξεζε
67 σξψλ. Καη δελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο πινίσλ πνπ
αθχξσζαλ ηελ πξνζέγγηζε ζην ιηκάλη ηεο πφιεο εμαηηίαο ηεο
κνλνκεξνχο θαηάξγεζεο ηεο λπρηεξηλήο βάξδηαο. Σν
αμηνζεκείσην είλαη πσο ηα αξκφδηα ππνπξγεία Οηθνλνκηθψλ θαη
Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, πνπ, θσθεχνπλ πξνο ην ελ
ιφγσ πξφβιεκα, είλαη ελήκεξα απφ ηηο 13 επηεκβξίνπ, νπφηε
θαη ελεκεξψζεθαλ κε ζρεηηθή επηζηνιή πνπ ζπλππέγξαθαλ ηα
ηξία επηκειεηήξηα ηεο πφιεο (Δκπνξηθφ- Βηνκεραληθφ,
Βηνηερληθφ
θαη
Δπαγγεικαηηθφ)
ελψ
ζε
ζπλάληεζε
εθπξνζψπσλ ησλ επηκειεηεξίσλ κε
ηελ πθππνπξγφ
Οηθνλνκηθψλ, Καηεξίλα Παπαλάηζηνπ, ζηηο 4 επηεκβξίνπ ν
πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ είρε ελεκεξψζεη γηα ην δήηεκα ηελ
πθππνπξγφ. Ωζηφζν παξά ηελ δηάζεζε πνπ είρε δηαθαλεί θαη
απφ δειψζεηο ηνπ ππνπξγνχ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο
Πνιηηηθήο, Παλαγηψηε Κνπξνπκπιή, γηα επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο
κέρξη ζήκεξα δελ έρεη γίλεη ε παξακηθξή θίλεζε ελψ ζηελ

επηζηνιή ησλ ηξηψλ επηκειεηεξίσλ δελ δφζεθε
πφηε ε παξακηθξή απάληεζε(!).
«Γελ είλαη δπλαηφλ ν
επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο λα πιεξψλεη ην θφζηνο ησλ
δηεθδηθήζεσλ θάπνησλ νκάδσλ θαη παξάιιεια είλαη
εληειψο παξάινγν λα ππνβαζκίδεηαη γηα πνιινζηή θνξά ην
ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο. Δπηηέινπο νη θπβεξλψληεο, αληί
λα απνπξνζαλαηνιίδνπλ ηελ θνηλή γλψκε, θαηά ην δνθνχλ,
κε δηάθνξα δεηήκαηα, αο αζρνιεζνχλ ζνβαξά κε ηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ νπνία επηβαξχλνπλ, κε πεξηζζή
ζπνπδή, κε αλειέεηνπο θφξνπο» αλαθέξεη ν θ.
Παπαδφπνπινο θάλνληαο έθθιεζε πξνο ηα αξκφδηα
ππνπξγεία, έζησ θαη ηελ χζηαηε ζηηγκή, λα δψζνπλ ιχζε
ζην αδηέμνδν πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξεκαηίεο.

«Όρη» ΒΔΘ ζε δηόδηα ζηελ εμωηεξηθή
πεξηθεξεηαθή Θεζζαινλίθεο
Σελ έληνλε δπζθνξία, γηα ηελ θαηαζθεπή ζηαζκνχ δηνδίσλ
ζην ηκήκα ηεο εμσηεξηθήο πεξηθεξεηαθήο Θεζζαινλίθεο,
κεηαμχ θφκβνπ ΣΗΣΑΝ θαη θφκβνπ Γηαβαηψλ, εθθξάδεη ην
Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην ηεο πφιεο πνπ επαλεηιεκκέλα
γίλεηαη απνδέθηεο παξαπφλσλ απφ κέιε ηνπ, πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ΒΗΠΔ Θεζζαινλίθεο. Ο ζηαζκφο
δηνδίσλ, ε θαηαζθεπή ηνπ νπνίνπ μεθίλεζε πξφζθαηα,
θαίλεηαη πσο παίξλεη ζάξθα θαη νζηά πξνο έθπιεμε ησλ
νδεγψλ θπξίσο απηψλ πνπ δηέξρνληαη θαζεκεξηλά απφ ηελ
εμσηεξηθή πεξηθεξεηαθή. «Απαξάδεθηε θαη παξάινγε,
ραξαθηεξίδεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηαζκνχ
δηνδίσλ ν πξφεδξνο ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ
Θεζζαινλίθεο θαη α΄ αληηπξφεδξνο ηεο ΚΔΔ Παλαγηψηεο
Παπαδφπνπινο επηζεκαίλνληαο «πσο ην ελ ιφγσ ηκήκα
ηεο Δγλαηίαο Οδνχ, απφ ηνλ θφκβν ηεο ΠΑΘΔ έσο ηνλ
θφκβν ηνπ ΣΗΣΑΝ, ιεηηνπξγεί εμαξρήο σο πεξηθεξεηαθή
αζηηθή νδφο, έλαο δξφκνο κέζσ ηνπ νπνίνπ κεηαθηλνχληαη
θαζεκεξηλά ρηιηάδεο Θεζζαινληθείο γηα λα πάλε ζηηο
εξγαζίεο ηνπο θαη λα επηζηξέςνπλ ζηηο νηθίεο ηνπο. Δίλαη
πξνθαλέο φηη ε επηβνιή δηνδίσλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν
ζα επηβαξχλεη θπθινθνξηαθά ην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα,
θαζψο νη νδεγνί ζα απνθεχγνπλ ηελ εμσηεξηθή
πεξηθεξεηαθή ιφγσ ησλ δηνδίσλ, θαη νηθνλνκηθά φζνπο είλαη
ππνρξεσκέλνη λα κεηαθηλνχληαη κέζσ απηήο».

Ο θόζκνο ην 2018

Γηνξηάδνληαο ηα 80 ρξόληα ηεο ΔΛΔΠΑΠ

Ζ Πνιηηηζηηθή Δηαηξεία Δπηρεηξεκαηηψλ Β. Διιάδνο δηνξγαλψλεη ην
ν
6 Γηεζλέο πκπφζην Θεζζαινλίθεο κε ζέκα «Ο θφζκνο ην 2018»
αλάκεζα ζην θσο ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο θαη ζην ζθφηνο ησλ
ζπγθξνχζεσλ. Σν ζπκπφζην ζα δηεμαρζεί ηελ Κπξηαθή 22
Οθησβξίνπ 2017 θαη ψξα 10:00-19:00 ζην Οιχκπηνλ, πιαηεία
Αξηζηνηέινπο 10. Θα ρνξεγεζνχλ βεβαηψζεηο ζπκκεηνρήο.Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site: www.thessalonikisymposium.org,
ηει. 2310260322.

Ζ Μηθηή Υνξσδία Θεζζαινλίθεο ππφ ηε δηεχζπλζε ηεο
Μαίξεο Κσλζηαληηλίδνπ & ε Υνξσδία ηνπ Αξζάθεηνπ
Γεκνηηθνχ ρνιείνπ π π φ ηε δηεχζπλζε ηνπ Ζξαθιή
Παλαγφπνπινπ ζα παξνπζηάζνπλ έλα πινχζην πξφγξακκα
κε αγαπεκέλεο κεισδίεο θαη ηξαγνχδηα απφ φιν ηνλ θφζκν
ηελ Σεηάξηε 1 Ννεκβξίνπ 2017 θαη ψξα 8:00κκ ζηελ
Αίζνπζα Σειεηψλ Α.Π.Θ. Όια ηα έζνδα ηεο εθδήισζεο ζα
δηαηεζνχλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ΔΛΔΠΑΠ. Δηζηηήξηα
πξνπσινχληαη. (Πιεξνθνξίεο ζην ηει: 2310318228 &
2310318218). Γεληθή είζνδνο: 10 επξψ.

1o Αλαπηπμηαθό πλέδξην Υαιθηδηθήο
ηηο 14 θαη 15 Οθησβξίνπ 2017 θαη ψξα 17:00 ζα δηεμαρζεί ην 1o
Αλαπηπμηαθφ πλέδξην Υαιθηδηθήο κε αθνξκή ηα 25 ρξφληα
ιεηηνπξγίαο ηεο Αλαπηπμηαθήο Υαιθηδηθήο Α.Δ. Σν ζπλέδξην απηφ
ζα ιάβεη ρψξα ζην Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Νέσλ Μνπδαληψλ (Γ.
Παπαλδξένπ 17, Νέα Μνπδαληά, Υαιθηδηθή) θαη έρεη σο ζηφρν λα
απνηειέζεη δηνξγάλσζε ζεζκφ θαη ζεκείν ζπλάληεζεο αλζξψπσλ
ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ, πνιηηηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ θφζκνπ γηα ηελ
θαηάζεζε ζθέςεσλ, αληαιιαγή απφςεσλ, πξνβιεκαηηζκψλ θαη
πξνηάζεσλ γηα ην αλαπηπμηαθφ παξφλ θαη κέιινλ ηεο Υαιθηδηθήο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει. 23112201544, e-mail:
anetxa-conference@aida.com.gr.

Globelics Startup Event
Σελ Παξαζθεπή 13/10/2017, ζηηο 18:30 ζηελ Κεληξηθή βηβιηνζήθε
ηνπ Δ.Κ.Δ.Φ.Δ «Γεκφθξηηνο», ζην Globelics Startup Event,
δηνξγαλψλεηαη κηα, αλνηθηή ζην θνηλφ, εθδήισζε γηα ηελ
νπ
επηρεηξεκαηηθφηεηα ζην πιαίζην ηνπ 15 Γηεζλνχο πλεδξίνπ
Globelics 2017, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Δξγαζηεξίνπ Βηνκεραληθήο θαη
Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ.
ηφρνο ηνπ Globelics Startup Event είλαη ε θηλεηνπνίεζε ηνπ
επξχηεξνπ
Διιεληθνχ
νηθνζπζηήκαηνο
ησλ
λενθπψλ
επηρεηξήζεσλ θαη ε πξνζέιθπζε ζπκκεηερφλησλ πνπ
ελδηαθέξνληαη γηα ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηνπνίεζε, ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα. ην πιαίζην ηεο εθδήισζεο ζα ρνξεγεζνχλ
θαη νη αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο παξαθνινχζεζεο ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο.
Γηα
δειψζεηο
ζπκκεηνρήο:
http://www.startupeve.eventbrite.com.
Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο: Site: https://www.ntua.gr/el/180years-ntua/item/360-start-up-event.
ρέδην Νόκνπ γηα ηελ Αλαθύθιωζε
ην
ζχλδεζκν
http://www.parliament.gr/NomothetikoErgo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=c47d98c9-8cec-4350ab5d-a80a00c338b9 κπνξεί λα αλαδεηεζεί ην ζρέδην λφκνπ
«Σξνπνπνίεζε λ. 2939/2001 γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ
ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ, πξνζαξκνγή ζηελ νδεγία
2015/720/ΔΔ, ξχζκηζε ζεκάησλ ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ
Αλαθχθισζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο θαηαηέζεθε ηελ Πέκπηε
12 Οθησβξίνπ 2017 ζηε Βνπιή, θαζψο θαη νη ζπλνδεπηηθέο
εθζέζεηο.

Πξνθιήζεηο Αλάπηπμεο γηα Δπηρεηξεκαηηθή Αξηζηεία
Σν Μεηαπηπρηαθφ Δπαγγεικαηηθφ Πξφγξακκα CSAP δηνξγαλψλεη
επαγγεικαηηθή εκεξίδα κε ζέκα «Πξνθιήζεηο Αλάπηπμεο γηα
Δπηρεηξεκαηηθή Αξηζηεία». Ζ εκεξίδα ζα δηεμαρζεί ηελ Παξαζθεπή
13 Οθησβξίνπ 2017 θαη ψξα 17:30 ζην μελνδνρείν Athens
Intercontinental
Hotel,
Αίζνπζα
Arcade.
Θα
κηιήζνπλ
πηζηνπνηεκέλνη επαγγεικαηίεο κε εξγαιεία γηα αλάπηπμε θαη
ζπζηήκαηα γηα ηηο Start-Uppers.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα:
https://www.eventbrite.co.uk/e/start-uppers-tickets-37450449302.

Αθόκε 5.891 λνηθνθπξηά εληάζζνληαη ζην πξόγξακκα
ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΚΑΣ’ΟΗΚΟΝ
Με ηε λέα απφθαζε ππαγσγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο
Δμνηθνλφκεζε Καη’ Οίθνλ πνπ ππεγξάθε ζηηο 27-09-2017
εληάζζνληαη 5.891 λνηθνθπξηά θαη εγθξίλνληαη 1.170 αθφκε
αηηήζεηο σο επηιαρνχζεο.Οη ππαγσγέο ησλ σθεινχκελσλ
έγηλαλ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο αλά πεξηθέξεηα, ζχκθσλα
κε ηελ θαηαλνκή ησλ θνλδπιίσλ κέρξη ηελ εμάληιεζή ηνπο.
Με αθεηεξία ηελ 29ε επηεκβξίνπ 2017, νη σθεινχκελνη ζα
ελεκεξψλνληαη απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο γηα λα
πξνβνχλ ζηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ εληφο
45 εκεξψλ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε αίηεζε ζα ηίζεηαη
απηνδίθαηα εθηφο απφθαζεο ππαγσγήο, ψζηε λα δνζεί
δπλαηφηεηα ππαγσγήο ζηηο επφκελεο ζηε ζεηξά
επηιαρνχζεο αηηήζεηο. Σν Σακείν Δμνηθνλνκψ θαη’ νίθνλ
ζπζηάζεθε κε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη εζληθψλ πφξσλ θαη
ην δηαρεηξίδεηαη ε ΔΣΔΑΝ ΑΔ. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: e-mail: infoepan@mou.gr, ηει. 8011136300.
Ο

13 πλέδξην “Αινπκίλην & Καηαζθεπέο” 2017
ν

ηηο 20-22 Οθησβξίνπ 2017 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην 13
πλέδξην “Αινπκίλην & Καηαζθεπέο” ζην Capsis Elite Resort
(Αγ. Πειαγία, Ζξάθιεην Κξήηεο).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη δειψζεηο ζπκκεηνρήο:
Σει: 210 4512000, Site: www.2mad.gr/gr/2pro .

Δπεκβάζεηο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζε βηνκεραλίεο:
Υξεκαηνδνηήζεηο, πξνηάζεηο, πξωηνβνπιίεο θαη
εξγαιεία.
Σελ Σξίηε 17 Οθησβξίνπ 2017 θαη ψξα 14:00 – 16:00
ν
δηνξγαλψλεηαη ην 1 Γηαδηθηπαθφ εκηλάξην (Webinar) πνπ
απνζθνπεί ζηελ δηάδνζε κεζφδσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο
ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ζηελ βηνκεραλία, εζηηαζκέλν
ζηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Σν Webinar απεπζχλεηαη
ζε βηνκεραλίεο, παξφρνπο ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ,
ελεξγεηαθνχο δηαρεηξηζηέο θαη ινηπνχο ελδηαθεξφκελνπο γηα
ηα ζέκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο / ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο. ην Webinar ζα παξνπζηαζηνχλ ρξήζηκα
εξγαιεία πνπ απνζθνπνχλ ζηελ δηεπθφιπλζε ησλ
βηνκεραληψλ θαη ησλ ινηπψλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ
πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζηελ πινπνίεζε επεκβάζεσλ
πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε απνδνηηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο θαη,
θαη’ επέθηαζε, ζε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηελ
παξαγσγηθή δηεξγαζία ηνπο. Σν ελ ιφγσ δηαδηθηπαθφ
ζεκηλάξην δηνξγαλψλεηαη ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ EU –
MERCI (http://www.eumerci.eu), ζηφρνο ηνπ νπνίνπ είλαη ε
πξνψζεζε ηεο βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο
ζηηο βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο, ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο
ηεο Οδεγίαο γηα ηελ «Δλεξγεηαθή Απνδνηηθφηεηα». Ζ
ζπκκεηνρή ζην Webinar είλαη δσξεάλ κε πξναπαηηνχκελε
ηελ
εγγξαθή
ζηνλ
παξαθάησ
ζχλδεζκν:
http://attendee.gotowebinar.com/register/78958363769949
58594. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη ιεπηνκέξεηεο:
Site: http://www.eumerci-portl.eu.

Δγγύεζε γηα ηε Νενιαία: 3 βήκαηα γηα ηελ εύξεζε
εξγαζίαο
ην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο «Youth
Guarantee: 3 steps to Finding a Job», ν Οξγαληζκφο
Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ) δηνξγαλψλεη απφ
θνηλνχ κε ην Γήκν Πεξηζηεξίνπ, Ζκέξα Δξγαζίαο θαη
Δξγαζηήξηα πκβνπιεπηηθήο 15-24 εηψλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο
Απαζρφιεζεο, Δθπαίδεπζεο ή Καηάξηηζεο. Ζ εθδήισζε ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 14 Οθησβξίνπ 2017 ζην λέν Γεκαξρείν
Πεξηζηεξίνπ απφ ηηο 10:30 έσο ηηο 16:00 (Καξαζενδσξή 1,
12134 Πεξηζηέξη). Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο e-mail:
press@oaed.gr, site: http://www.atweb.gr/eggyhshneolaias.

Μεηαπηπρηαθό Δπαγγεικαηηθό Πξόγξακκα γηα ηειέρε
επηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ
Παξαθνινχζεζε θαη απφ απφζηαζε Live. Υσξίο Γίδαθηξα
αιιά κε Τπνηξνθίεο. Σν Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο - Κέληξν
Δξεπλψλ θαη ε Διιεληθή Δηαηξεία πζηεκηθψλ Μειεηψλ
νξγαλψλνπλ ην θαηλνηφκν Δπαγγεικαηηθφ Πξφγξακκα
πνπδψλ Μεηαπηπρηαθνχ Δπηπέδνπ Systemic Analyst
Professional (CSAP). To CSAP είλαη ην πξψην Δπαγγεικαηηθφ
Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθνχ Δπηπέδνπ ηεο πξνζέγγηζεο ησλ
ζπζηεκάησλ ην νπνίν εζηηάδεηαη ζην ζηέιερνο επηρεηξήζεσλ
νξγαληζκψλ, πξνζθέξνληαο επαγγεικαηηθή ηερλνγλσζία
ηειεπηαίαο γεληάο, πνπ είλαη εχθνια αμηνπνηήζηκε γηα ηελ
θαζεκεξηλή ηνπ δξάζε θαη πνπ νπζηαζηηθά άκεζα ηνπ
αλαβαζκίδεη επηρεηξεκαηηθέο, δε θαη εγεηηθέο ηθαλφηεηεο. To
CSAP είλαη πηζηνπνηεκέλν πξφγξακκα κεηαπηπρηαθνχ
επηπέδνπ απφ ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Πηζηνπνίεζεο θαη
πξνζθέξεη Μφξηα Γηνηθεηηθήο Δμέιημεο. Ο θχθινο ζπνπδψλ
ηνπ CSAP αξρίδεη ηνλ Οθηψβξην εθάζηνπ έηνπο θαη
πξαγκαηνπνηείηαη κφλν ηελ εκέξα άββαην ζην Παλεπηζηήκην
Πεηξαηψο απφ 09:30 έσο 15:00. Γηαξθεί έλα αθαδεκατθφ έηνο
ε δηδαζθαιία θαη αθνινπζεί ε κειέηε πηζηνπνίεζεο
εθαξκνζκέλε ζην ρψξν εξγαζίαο ζαο δηάξθεηαο πεξίπνπ 6
κελψλ Πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα δσληαλήο παξαθνινχζεζεο
απφ απφζηαζε γηα άηνκα πνπ δελ θαηνηθνχλ Αηηηθή θαη
ζπλεπψο δελ απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπο ζην Παλεπηζηήκην
Πεηξαηψο. Αλαιπηηθά, ην CSAP παξνπζηάδεηαη ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ http://vvww.csap.gr/ ζηελ νπνία, πξνζθέξνληαη επηπιένλ
ππνηξνθίεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο- Κέληξν Δξεπλψλ νη
νπνίεο θαιχπηνπλ θαη έσο ην 100% ησλ δηδάθηξσλ.
Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
ζηελ
http://www.csap.gr/gr/News/News/?aid=43. Δπεηδή ππάξρεη
έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ην CSAP Πξφγξακκα θαη γηα ηηο
πξνζθεξφκελεο ππνηξνθίεο δηδάθηξσλ, ζα πξνζθέξνληαη
κέρξη 5 ππνηξνθίεο αλά Οξγαληζκφ θαη Δπηρείξεζε. Αηηήζεηο
γίλνληαη δεθηέο κέρξη 21-10-2017.

Capital + Vision 2017
Σν Διιελνγεξκαληθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην, ε Δθεκεξίδα
«Κεθάιαην» θαη ε πχιε Capital.gr δηνξγαλψλνπλ ην
πνιπζπλέδξην Capital + Vision 2017, ην νπνίν ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 20 θαη 21 Οθησβξίνπ 2017 ζην
μελνδνρείν Athenaeum Intercontinental Athens. Σν ζέκα ηνπ
ζπλεδξίνπ είλαη: Ζ επαλεθθίλεζε ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο επελδχζεηο – θαηλνηνκία – αλάπηπμε» θαη έρεη σο ζηφρν ηελ
αλαδήηεζε ζπλεξγηψλ θαη λέσλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ηεο
Διιάδαο, ηεο Γεξκαλίαο θαη άιισλ ρσξψλ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: Σει: 210 6419023, Fax: 210
6445175, E-mail: capitalvision@ahk.com.gr ,
m.papanastasiou@ahk.com.gr ,Site: www.capitalvision.gr ,
www.german-chamber.gr

Δθδήιωζε- brokerage event- αλαδήηεζεο επηρεηξεκαηηθώλ
ζπλεξγαηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γηεζλνύο Έθζεζεο
Ηαηξηθώλ Πξνϊόληωλ Medica
Σν Γξαθείν ΟΔΤ Νηχζζειληνξθ καο ελεκέξσζε φηη
δηνξγαλψλεηαη
brokerage
eventδξάζε
αλαδήηεζεο
επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαηψλ – ζην πιαίζην ηεο Γηεζλνχο
Έθζεζεο ηαηξηθψλ πξντφλησλ Medica 2017. θνπφο ηεο ελ
ιφγσ εθδήισζεο ε νπνία απνηειεί πξσηνβνπιία ηνπ ηνκέα
πγείαο ηνπ δηθηχνπ European Enterprise Network θαη ηεο
εηαηξείαο
Zenit
Gmbh είλαη
λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ
επηρεηξεκαηηθέο επαθέο ηνπ ηαηξηθνχ θιάδνπ ζηε Γεξκαλία,
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Medica. Οη ειιεληθέο εηαηξείεο θαινχληαη
λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ αλσηέξσ εθδήισζε θαη σο
ζπκκεηέρνπζεο ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πξνβάινπλ ην
εηαηξηθφ ηνπο πξνθίι θαη λα πξνβιεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ησλ
εθδειψζεσλ. Γχλαληαη λα νξγαλσζνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ B2B
ζπλαληήζεηο κε γεξκαληθέο θαη δηεζλείο εηαηξείεο απφ ηνλ θιάδν
θαη λα δηεξεπλεζνχλ νη δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη λα γίλεη
αληαιιαγή απφςεσλ. Πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο: Απαηηείηαη
εγγξαθή θαη αλάξηεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πξνθίι κέζσ ηεο
ηζηνζειίδαο https://www.b2match.eu/medica2017. Πξνθνξηθά
επηζεκάλζεθε Γξαθείν ΟΔΤ φηη ειιεληθέο εηαηξείεο ζα έρνπλ
επλντθνχο
φξνπο
ζπκκεηνρήο.
Οη
ζπλαληήζεηο
ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν ηεο Messe
Düsseldorf , Hall 6 Gallery / Πξψηνο φξνθνο. Δγγξαθή θαη
ππνβνιή επηρεηξεκαηηθνχ πξνθίι: έσο 5 Ννεκβξίνπ 2017. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο : Γξαθείν ΟΔΤ Νηχζζειληνξθ ηει:
0049 211 68 78 50 15-16, Fax: 0049 211 68 78 50 33.

Διιεληθό Πεξίπηεξν ζηε Smart Shopper Expo ζην
Ναϊξόκπη
ην πιαίζην ηνπ Υξηζηνπγελληάηηθνπ Φεζηηβάι Αγνξψλ πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί 2-7 Γεθεκβξίνπ 2017 ζηε πφιε ηεο Νατξφκπη
ηεο Κέλπαο δηνξγαλψλεηαη ην ειιεληθφ πεξίπηεξν ζηε Smart
Shopper Expo. Όπνηνο επηζπκεί λα ζπκκεηέρεη κπνξεί λα βξεη
ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην
ε
Θεζζαινλίθεο θαη λα ηελ απνζηείιεη έσο ηε 18 Οθησβξίνπ
2017 είηε κε θαμ ζην 2103805113 είηε ειεθηξνληθά ζηε
δηεχζπλζε
info@kenyagreece.com.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο site: https://www.eventbrite.com/e/smart-shopperchristmas-shopping-festival-tickets-38102539722.

Πξνζηαζία ηωλ Πιεξνθνξηνδνηώλ Γεκνζίνπ
πκθέξνληνο: Οδεύνληαο πξνο έλα απνηειεζκαηηθό
πιαίζην πξνζηαζίαο ζηελ Διιάδα
Ο Σνκέαο Καηαπνιέκεζεο ηεο Γηαθζνξάο ηνπ ΟΟΑ ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε
ηεο Γηαθζνξάο θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή δηνξγαλψλεη
Ζκεξίδεο Δξγαζίαο ζηελ Αζήλα, ζηηο 23-25 Οθηωβξίνπ 2017
ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο θαη Δπηθνηλσλίαο,
Φξαγθνχδε 11 & Αι. Πάληνπ ζηελ Καιιηζέα,πξνθεηκέλνπ λα
επαηζζεηνπνηήζεη ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο
ηωλ
πιεξνθνξηνδνηώλ
δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο
(whistleblowers) ζηνλ ηδηωηηθό θαη δεκόζην ηνκέα θαη λα
πξνσζήζεη ηε ζχληαμε ελφο νινθιεξσκέλνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ
πξνζηαζίαο ηνπο. ην πλέδξην απηφ ζα παξεπξεζνχλ δηεζλείο
εκπεηξνγλψκνλεο απφ ηνλ ΟΟΑ θαη ηα θξάηε κέιε ηνπ
νξγαληζκνχ, εκπεηξνγλψκνλεο απφ ηελ ειιεληθή Κπβέξλεζε
θαζψο θαη έκπεηξνη επαγγεικαηίεο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, κε
ζεκαληηθή εκπεηξία ζε ζέκαηα αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ
δηαθζνξάο.
Οη
ζπκκεηέρνληεο
πνπ
επηζπκνχλ
λα
παξαθνινπζήζνπλ ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ πλεδξίνπ
παξαθαινχληαη λα δειψζνπλ ζπκκεηνρή έσο 18 Οθησβξίνπ
2017 κε ηνλ θ. Αλδξέα Πίθνπια an.pikoulas@gmail.com. Γηα
πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πλέδξην παξαθαιψ
πνιχ φπσο επηθνηλσλήζεηε κε ηελ θα Υξηζηίλα Σξεκφληη
(kristina.tremonti@oecd.org / +30 21 31310470) ή κε ηελ θα
Claire Leger (claire.leger@oecd.org / +33 1 45 24 78 47).

Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Αλάπηπμε ζηα Υαληά
Σν Δπηκειεηήξην Υαληψλ δηνξγαλψλεη ηελ Παξαζθεπή 13
Οθησβξίνπ εκεξίδα κε ζέκα «Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Αλάπηπμε
ζηα Υαληά» ζηελ αίζνπζα δηαιέμεσλ «Γεκνζζέλεο Γαγάλεο» ηνπ
θνξέα (4νο φξνθνο). ηελ εκεξίδα ζα ζπδεηεζνχλ νη εμήο
ζεκαηηθέο ελφηεηεο: Αγξνηηθή Παξαγσγή θαη Μεηαπνίεζε,
Βηνκεραλία, Βηνηερλία θαη Δκπφξην, Τπεξεζίεο θαη Σνπξηζκφο θαη
Νέα & Καηλνηνκηθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: Σει. 28210-52329, Fax: 28210-28307.

Οη Κνηλέο Πνιηηηζηηθέο καο αμίεο ζε θνηλέο Πνιηηηζηηθέο
δηαδξνκέο
Tν Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο δηνξγαλψλεη εκεξίδα
εξγαζίαο κε ζέκα «Οη Κνηλέο Πνιηηηζηηθέο καο αμίεο ζε θνηλέο
Πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο» ζηε ζπλεδξηαθή αίζνπζα 2 ηεο “Nostos
Expo” ζηε Ναχπαθην, ηo άββαην 14 Οθησβξίνπ 2017 θαη ψξα
09:00 πκ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ηει. 26410 74701.

Σα λέα πξόηππα αλειθπζηήξωλ ΔΝ 81-20, ΔΝ 81-50: Νέεο
Απαηηήζεηο
Σελ Σξίηε 24 Οθησβξίνπ 2017 θαη ψξα 15:00 – 20:00, ζην Hyatt
ν
Regency Thessaloniki (13 ρικ Θεζζαινλίθεο – Πεξαίαο,
57001, Θέξκε Θεζζαινλίθεο), ζα πξαγκαηνπνηεζεί εκεξίδα κε
ζέκα «Σα λέα πξφηππα αλειθπζηήξσλ ΔΝ 81-20, ΔΝ 81-50:
Νέεο Απαηηήζεηο». Αλαθνξηθά κε ηα πεξηερφκελα ηεο εκεξίδαο,
ην λέν πξφηππν ΔΝ 81-20 πνπ εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά ζε
φινπο ηνπο αλειθπζηήξεο πνπ πηζηνπνηνχληαη απφ ηελ
01/09/2017 πεξηιακβάλεη ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο γηα ηελ
θαηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε πδξαπιηθψλ θαη ειεθηξνθίλεησλ
αλειθπζηήξσλ. Σν λέν πξφηππν ΔΝ 81-50 πεξηιακβάλεη
νδεγίεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηνπο ππνινγηζκνχο βαζηθψλ
ζπζηαηηθψλ κεξψλ ησλ αλειθπζηήξσλ, θαζψο θαη ηηο
δηαδηθαζίεο
δνθηκψλ
ησλ
θαηαζθεπαζηηθψλ
ζηνηρείσλ
αζθαιείαο.
Γπλαηφηεηα ρνξήγεζεο Βεβαίσζεο Παξαθνινχζεζεο απφ ηελ
TUV HELLAS εθφζνλ δεηεζεί. Διεχζεξε ζπκκεηνρή – ζα
ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. Τπνβνιή αίηεζεο ζπκκεηνρήο
έσο ηηο 16/10/2017 ζην E-mail: mmarinaki@tuv-nord.com. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλήζηε κε ηελ Κα Μαξηλάθε
Μαηίλα: Σει: 2314 443620, E-mail: mmarinaki@tuv-nord.com .

Tirana Business Matching
Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην
δηνξγαλψλεη επηρεηξεκαηηθή εθδήισζε Β2Β, κε ηίηιν:

Σηξάλσλ

“ Tirana Business Matching”, ε νπνία ζα ιάβεη ρψξα ζην Pallati
| Kongreseve, ζηα Σίξαλα ζηηο 26 θαη 27 Οθησβξίνπ 2017, αληί
γηα
28-29
επηεκβξίνπ
2017,
πνπ
είρε
αξρηθψο
πξνγξακκαηηζηεί. Σα θχξηα ζέκαηα ηνπ ελ ιφγσ επηρεηξεκαηηθνχ
θφξνπκ ζα είλαη ηα αθφινπζα: Τπνδνκέο, Σνπξηζκφο, Γεσξγία &
Αγξν – επεμεξγαζία, Καηλνηνκία & Σερλνινγία, Δλέξγεηα θαη
Υξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: Σει: +3554 2228980, 2247323,
Fax:
+3554
2228979,
site:
http://www.b2match.eu/tiranabusinessmatching2017
, E-mail:
ecocom-tirana@mfa.gr .

Εεηήζεηο πλεξγαζίαο
Εήηεζε ζπλεξγαζίαο από ειιεληθή επηρείξεζε ζηε
νπεδία
Ζ Panos Emporio είλαη απφ ηηο θνξπθαίεο εηαηξίεο καγηφ ηεο
θαλδηλαβίαο θαη έρεη πάλσ απφ 30 ρξφληα εκπεηξίαο ζε
καγηφ. Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε ζηε νπεδία ην 1986 απφ ηνλ
ζρεδηαζηή κφδαο Πάλν Παπαδφπνπιν. Ζ Panos Emporio
ραξαθηεξίδεηαη απφ θαηλνηνκία θαη μερσξηζηφ ζρεδηαζκφ
πνπ απνπλέεη ζηπι, πνηφηεηα θαη αηνκηθφηεηα. Όια ηα
πξντφληα Panos Emporio ζπλδπάδνπλ ηελ απιφηεηα θαη ηηο
εθιεπηπζκέλεο θαζαξέο γξακκέο κε εμαηξεηηθή πνηφηεηα θαη
εθαξκνγή. Ζ Panos Emporio πξνζθέξεη κπηθίλη, καγηφ,
ζνξηο θνιχκβεζεο, ζιηπ, θαιχκκαηα, αμεζνπάξ θαη κηα
ζπιινγή αξσκάησλ. Ζ εηαηξεία δηαζέηεη παγθνζκίσο κηα
αμηφινγε πειαηεηαθή βάζε.
ηελ παξνχζα θάζε ελδηαθέξεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή
αλδξηθψλ θαη γπλαηθείσλ ππνδεκάησλ θαη αλαδεηεί πξνο
ζπλεξγαζία ζρεηηθέο εηαηξίεο θαη ζηελ Διιάδα. Οη
ελδηαθεξφκελνη
παξαθαινχληαη
λα
επηθνηλσλήζνπλ
απεπζείαο κε ηνλ θχξην Πάλν Παπαδφπνπιν. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: e-mail: panos@panos.se, ηει.
0046-31-352-50-05, site: www.panos.com.
Εήηεζε ζπλεξγαζίαο από Ηηαιηθή επηρείξεζε
Ζ Ηηαιηθή επηρείξεζε Cortese Intermediazioni πνπ εδξεχεη
ζηελ πφιε Barcellona Pozzo di Gotto ηεο Ηηαιίαο ιεηηνπξγεί
σο κεζίηεο θαη επηζπκεί λα ζπλεξγαζηεί κε έιιελεο
παξαγσγνχο ηπξηψλ πνπ παξάγνπλ ή κπνξνχλ λα
παξάμνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ηπξηψλ roll. Σν βάξνο
θάζε ηεκαρίνπ επηζπκεί λα είλαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν απφ
1 θηιφ θαη λα ζπζθεπάδεηαη ην θάζε έλα μερσξηζηά
αεξνζηεγψο.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
site:
http://www.corteseintermediazioni.it/en/, e-mail:
info@corteseintermediazioni.it,
corteseintermediazioni@gmail.com, ηει. +390909762512.
δήηεζε ζπλεξγαζίαο από Γαιιηθή εηαηξεία
Σν Γξαθείν ΟΔΤ ζην Παξίζη ελεκεξψλεη φηη εθπξφζσπνο ηεο
γαιιηθήο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ πψιεζεο εηδψλ ζπηηηνχ
«GIFI» επηθνηλψλεζε καδί ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο
γλσξίζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο λα
ζπλεξγαζηεί κε ειιεληθέο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο θαη Έιιελεο
παξαγσγνχο γηα ηα παξαθάησ είδε: παηρλίδηα, ρξηζηνπγελληάηηθε
δηαθφζκεζε, έπηπια θήπνπ, είδε camping, πθάζκαηα γηα ην ζπίηη,
ιεπθά είδε, ηξφθηκα, ραξηηθά, γξαθηθή χιε, είδε γξαθείνπ, είδε
ηερλνινγίαο, ππφδεζε, έλδπζε (θάιηζεο, θαιζφλ, εζψξνπρα, καγηφ),
δηαθφζκεζε ζπηηηνχ, έπηπια, θσηηζκφο, ειεθηξνινγηθφο
εμνπιηζκφο, εξγαιεία, εμνπιηζκφο θνπδίλαο, καγεηξηθά ζθεχε,
πιαζηηθά είδε θαη είδε κίαο ρξήζεο, ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ,
αζιεηηθά είδε, είδε απνζήθεπζεο, είδε πξνζσπηθήο πγηεηλήο θαη
πεξηπνίεζεο, είδε θαξκαθείνπ, είδε γηα θαηνηθίδηα, θαζαξηζηηθά,
αμεζνπάξ απηνθηλήηνπ/πνδειάηνπ, ειεθηξηθέο ζπζθεπέο.
Οη ειιεληθέο εηαηξείεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπλεξγαζηνχλ
κε ηε γαιιηθή αιπζίδα παξαθαινχληαη φπσο απνζηείινπλ
πξνο ην Γξαθείν ΟΔΤ Παξηζίσλ, κέρξη ηηο 18 Οθησβξίνπ .
πιεξνθνξίεο ζχκθσλαζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα
ζπκπεξηιακβάλνληαη απαξαηηήησο -ζηελ αγγιηθή ή γαιιηθή
γιψζζα - ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία (θχθινο εξγαζηψλ,
αξηζκφο εξγαδνκέλσλ θαη ρψξεο πξννξηζκνχ εμαγσγψλ).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: Γξαθείν ΟΔΤ: Πξντζηακέλε:
Δπθξνζχλε Μεηά, χκβνπινο ΟΔΤ Α', Γηεχζπλζε:17 rue
Auquste Vacauerie 75116 Paris, Σειέθσλα:( 00331
)47202660, 40709215. 47201245, ΦΑΞ:( 00331 ) 40701904,
E-mail: ecocom-paris@mfa.gr.

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
Ζ

1 ΓΗΔΘΝΖ ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ - MITE
Πόιε : Παηαλία, Αηηηθή Διιάδα
Ζκεξνκελία : 19 - 22 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : ηνπξηζκφο – πξντφληα θαη ππεξεζίεο
Πιεξνθνξίεο: email: info@mite.gr, site: www.mite.gr
Ζ

32 ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΚΟΜΖΜΑΣΟ, ΩΡΟΛΟΓΗΩΝ,
ΠΟΛΤΣΗΜΩΝ ΛΗΘΩΝ, ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ, ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
Πόιε : Θεζζαινλίθε, ΓΔΘ - helexpo
Ζκεξνκελία : 21-23 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Κνζκήκαηα , σξνιφγηα, πνιχηηκνη ιίζνη, κεραλήκαηα,
εμνπιηζκνί
Πιεξνθνξίεο: ηει: 2310291111, fax: 2310 284732, site:
www.helexpo.gr

Γηεζλείο Δθζέζεηο
HOST
Πόιε: Μηιάλν, Ηηαιία
Ζκεξνκελία: 20-24 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: βηνκεραλία θηινμελίαο
Πιεξνθνξίεο:http://host.fieramilano.it/
ENERGY IRAQ
Πόιε: Δξκπίι, Ηξάθ
Ζκεξνκελία: 23 – 26 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: θσηηζκφο, παξαγσγή θαη δηαλνκή ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο γηα ην Ηξάθ
Πιεξνθνξίεο ηει.: + 964 662554433,
site:
www.energyiraq-expo.com/Erbil/ , email: info@ifpiraq.com

8 ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΔΚΘΔΖ “ΚΡΖΣΖ: Ζ ΜΔΓΑΛΖ ΤΝΑΝΣΖΖ”
Πόιε : ΓΔΘ, Θεζζαινλίθε
Ζκεξνκελία : 28 Οθησβξίνπ – 5 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Σνπηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο
Πιεξνθνξίεο: site: www.pagkritiaekthesi.gr , ηει: 2810 213318

PROJECT IRAQ
Πόιε: Δξκπίι, Ηξάθ
Ζκεξνκελία: 23 – 26 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: πιηθά θαηαζθεπήο, εμνπιηζκφο & ηερλνινγία
πεξηβάιινληνο
Πιεξνθνξίεο ηει.: + 964 662554433, site: www.projectiraq.com/Erbil/ , email: info@ifpiraq.com

AGROQUALITY FESTIVAL
Πόιε : Αζήλα, Διιάδα
Ζκεξνκελία : 3 – 4 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : αγξνηηθά πξντφληα
Πιεξνθνξίεο: ηει: 2103610265, 21003622205, 6974305957, fax:
2103610276, email: info@edpa.gr, site: www.agroqualityfestival.gr

SAUDI BUILD
Πόιε: Ρηάλη, ανπδηθή Αξαβία
Ζκεξνκελία: 23 – 26 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Γνκηθά Τιηθά
Πιεξνθνξίεο: www.saudibuild-expo.com

ε

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΑΗΓΤΠΣΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ζηε Πξεζβεία
ηεο Διιάδνο ζην Κάηξν απέζηεηιε Δλεκεξσηηθφ Γειηίν γηα ηηο
Οηθνλνκηθέο θαη Δπηρεηξεκαηηθέο Δηδήζεηο απφ ηελ Αίγππην γηα ηνλ
κήλα επηέκβξην ηνπ 2017. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζην Κάηξν: www.agora.mfa.gr/eg50 ,
Σει. +202 27952036-27948482, Fax: +202 27940684, E-mail:
ecocom-cairo@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr
ΒΔΛΓΗΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο
ηεο Διιάδαο ζηηο Βξπμέιιεο, απέζηεηιε ην ελεκεξσηηθφ δειηίν
Οηθνλνκηθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ εηδήζεσλ απφ ην Βέιγην πνπ
ζπλέηαμε ην Γξαθείν ΟΔΤ Βξπμειιψλ γηα ηνλ κήλα επηέκβξην
2017.Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηηο Βξπμέιιεο (www.agora.mfa.gr/be58) ,Email: ecocombrussels@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr.

LIV HARDENBERG
Πόιε: Υάξληεκπεξγθ, Οιιαλδία
Ζκεξνκελία: 24-26 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Γεσξγία
Πιεξνθνξίεο: http://10times.com/liv-hardenberg
PAPER MIDDLE EAST 2017
Πόιε: Κάηξν, Αίγππηνο
Ζκεξνκελία: 24-26 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Υαξηί & πζθεπαζία
Πιεξνθνξίεο: Site: http://papermideast.com/, Σει: 20226705239, Fax: 202-26712287
CHINA TRADE AND INVESTMENT EXHIBITION
Πόιε: Κάηξν, Αίγππηνο
Ζκεξνκελία: 24-26 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Γεληθή έθζεζε
Πιεξνθνξίεο:
http://eecti.org/EN/single.php?page_id=6,
Σει:
25169253, Fax: 202-25169253

Site:
202-

KORMARINE
Πόιε: Μπνπζάλ, Ν.Κνξέα
Ζκεξνκελία: 24-27 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Ναπηηιία, Ναππεγηθή , Πεηξέιαην & Αέξην
Πιεξνθνξίεο: www.kormarine.net

ΗΝΓΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο
ηεο Διιάδαο ζην Νέν Γειρί, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν κε ζέκα
«Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Ηνπιίνπ – επηεκβξίνπ 2017». Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζην
Νέν Γειρί (www.eeas.europa.eu/delegations/india),
E-mail: delegation-india@eeas.europa.eu , Σει.: (+9111)
66781919, Fax: (+9111) 66781955.
ΟΤΓΓΑΡΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο
ηεο Διιάδαο ζηε Βνπδαπέζηε, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν κε
ζέκα «Οηθνλνκία & Δκπφξην ζηελ Οπγγαξία», ηεχρνο No 5.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
ηει.:
+3614132612,
+3614132613,
θαμ: +3613217403,
email:
ecocombudapest@mfa.gr , site: http://hungexpo.hu/en

CIBUSTEC
Πόιε: Ρψκε, Ηηαιία
Ζκεξνκελία: 25 – 28 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: ηερλνινγίεο θαη ιχζεηο γηα ηα βηνκεραληθά
ηξφθηκα
Πιεξνθνξίεο: www.cibustec.it, www.agora.mfa.gr/it75
MARBLE, BLOCK AND CONSTRUCTION MACHINERY
FAIR
Πόιε: Πξνχζα, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 25 – 28 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: κάξκαξα, θπζηθέο πέηξεο θαη κεραλήκαηα
Πιεξνθνξίεο: ηει. 2310254460, θαμ: 2310254448, email: selanik@ekonomi.gov.tr ,
site: http://www.blokmermerfuari.com/en/index.html

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Αηηάιεηα ηεο Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 25-28 Οθησβξίνπ 2017 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί
Γηεζλήο
Έθζεζε
«INTERNATIONAL
LIVESTOCK and DAIRY INDUSTRY FAIR » απφ ηε εηαηξεία
“ANFAS ANTALYA FUARCILIK ISLETME VE YATIRIM A.S” θαη
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: Γαιαθηνθνκηθά, θηελνηξνθία,
ζηέγαζε κνλάδσλ, πνπιεξηθά, δσνηξνθέο θαη ζπκπιεξψκαηα,
ζπζηήκαηα δηαηξνθήο θαη άξδεπζεο, κεραλήκαηα ζηεξεψλ θαη
πγξψλ απνβιήησλ, ηερλνινγίεο θαη επεμεξγαζίαο γάιαθηνο .
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 παξαγσγνχο- επηρεηξεκαηίεο. Καηά ηε
δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληψλ ηεο Έθζεζεο (24-27 Οθησβξίνπ 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 (24-27 Οθησβξίνπ 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 20/10/2017 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.animallantalya.com/eng/
.
Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 25-28 Οθησβξίνπ 2017 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Έθζεζε «FOOD-TECH EURASIA
FAIR» απφ ηε εηαηξεία “Reed Tuyap Fuarcilik A.S” θαη 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, θαηεςπγκέλα θξεαηηθά, θξέζθα θξνχηα, ιαραληθά,
γαιαθηνθνκηθά, αξηνζθεπάζκαηα, πνηά, δαραξψδε, φζπξηα,
κεραλήκαηα επεμεξγαζίαο θαη ηερλνινγίαο ηξνθίκσλ θαη
απνζήθεπζε logistics.. 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
(24-27 Οθησβξίνπ 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 (2427 Οθησβξίνπ 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 20/10/2017 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://foodtecheurasia.com/en/

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε
ηεο Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη
φηη κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 25-28 Οθησβξίνπ 2017
πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Έθζεζε «HOME
TEXTILE ANA DECORATION» απφ ηε εηαηξεία “CNR
INTERNATIONAL TRADE FAIR” θαη ζηελ Σνπξθία ISTANBUL- ζην INSTANBUL CNR EXPO CENTER- κε
ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο.
ηελ έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ
ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο:
Κνπξηίλεο, δηαθνζκεηηθά καμηιάξηα, ηνχιη, πεηζέηεο,
ηξαπεδνκάληεια, πθάζκαηα επίπισζε, ζεληφληα, ιεπθά
είδε, είδε δαπέδνπ, ηαπεηζαξίεο, πξψηεο χιεο θαη
αμεζνπάξ ζπηηηνχ.. 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 παξαγσγνχο- επηρεηξεκαηίεο. Καηά ηε δηάξθεηα
ησλ εκεξνκεληψλ ηεο Έθζεζεο (24-27 Οθησβξίνπ 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 (24-27 Οθησβξίνπ 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 20/10/2017 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://cnrhometex.com/index.aspx?ln=2

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε
ηεο Σνπξθίαο
Σν
Διιελνηνπξθηθφ
Δκπνξηθφ
Δπηκειεηήξην
ζε
ζπλεξγαζία κε ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ
TH
επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο «5
MEDICAL EQUIPMENT FAIR AND INTEGRATED
HEALTH SERVICES» θαη ηνπ πλεδξίνπ «International
Health Congress and Symposium» απφ 29 Ννεκβξίνπ
2017 έσο 2 Γεθεκβξίνπ 2017 ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο
Σνπξθίαο. Σν Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία θαιχπηνπλ ην θφζηνο ηνπ
μελνδνρείνπ 4 ή 5 αζηέξσλ γηα 2 λχρηεο κε πξσηλφ, ην
θφζηνο κεηαθνξάο απφ ην μελνδνρείν πξνο ηνλ εθζεζηαθφ
ρψξν θαη αληηζηξφθσο θαζεκεξηλά, δσξεάλ εηζηηήξην γηα
ηελ είζνδν ζηελ έθζεζε, θαζψο θαη ρξήζε ηεο αίζνπζαο
VIP ηνπ εθζεζηαθνχ θέληξνπ γηα επηρεηξεκαηηθέο
ζπλαληήζεηο. Οη εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ ηελ
αλσηέξσ έθζεζε θαη πλέδξην 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. Σα κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ κπνξνχλ λα
ζπκκεηέρνπλ ζε φζεο εθζέζεηο επηζπκνχλ θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ζ θαηάζεζε γίλεηαη ζηελ ALPHA BANK
ζηνλ ινγαξηαζκφ 120002002011660 ( IBAN: GR 64 0140
1200 1200 0200 2011 660). Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο ζην ηει. 211 7000264-7, θαμ: 2110127466,
e-mail: info@etee.gr fairs@etee.gr , site: www.etee.gr

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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18/10/2017 ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΟΡΘΩΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΕΔΤΓΩΝ Ζ/Ε ΣΖΛ.2313 320556
18/10/2017 ΦΑΝΔΡΖ - ΠΡΟΦΟΡΗΚΖ - ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΔΚΠΟΗΖΖ ΦΟΡΣΖΓΗΓΑ ΠΔΡΗΤΛΛΟΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ
ΣΖΛ.2313 317249
19/10/2017 ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΘΔΡΜΑΝΖ ΣΖΛ.2313
320556
23/10/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΣΖΛ.2313 320533
23/10/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ " ΗΑΣΡΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΟ
ΑΦΑΛΔΗΑ " ΣΖΛ.23213 51298
24/10/2017 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ
ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ "ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ " ΣΖΛ.26953
60606
3/11/2017 ΓΖΜΟΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΑΝΟΗΚΣΖ
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΖΠΔΡΖΥΟΤ
ΣΖΛ.25213 50222
6/11/2017 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΗΝΖΖ ΣΖΛ.210 4964068
7/11/2017 ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΚΑΓΩΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ
ΣΖΛ.2310 679172,175
9/11/2017 ΓΗΔΘΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΓΔΗΞΖ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ
ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΩΝ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΖΛ.2310 303063
13/11/2017
1νο
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΑΝΟΗΚΣΟ
ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ
Ζ/Τ ΣΖΛ.210 3483161
20/11/2017 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 104 ΦΟΡΖΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ
ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΣΤΠΩΝ ΣΖΛ.2106092557
20/11/2017 ΓΗΔΘΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ
ΤΝΔΡΓΔΗΟΤ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΖΛ.2313 308154
22/11/2017 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΣΩΝ ΔΦΟΓΗΩΝ ΣΩΝ ΚΛΗΜΑΚΩΝ Η ΣΟΤ ΓΚΣΔΓ ΣΖΛ.22107675444

3Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

29/11/2017 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΝΣΤΠΩΝ ΣΖΛ.2313 323115

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

3Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
(ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ)
3Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΡΡΩΝ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΓΡΑΜΑ

ΑΝΟΗΥΣΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ
ΑΠΟΘΖΚΖ ΤΛΗΚΟΤ ΦΤΛΑΚΩΝ
ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ-ΤΚΔΩΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΥΔΠΑ
ΑΝΩΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ "ΘΖΔΑ"
ΔΡΣ

Γ.Ν.Θ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ
ΔΗΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ
ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΡΑΣΟΤ

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

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

