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Δθινγέο Βηνηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο ζηηο 2, 3 θαη 4 Γεθεκβξίνπ 2017
Καινχληαη ηα κέιε ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ λα ζπκκεηάζρνπλ 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

Ζκεξίδα κε ζέκα : ύγρξνλεο κνξθέο
απαζρόιεζεο

ΒΔΘ γηα εμσδηθαζηηθό ζπκβηβαζκό: Άλζξαθαο
ν ζεζαπξόο
Σνλ έληνλν πξνβιεκαηηζκφ ηνπ γηα ηελ πνξεία ηνπ
πνιπδηαθεκηζκέλνπ εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ εθθξάδεη ν
πξφεδξνο ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο θαη α΄
αληηπξφεδξνο ηεο ΚΔΔ Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο θάλνληαο
ιφγν γηα απνγνεηεπηηθά απνηειέζκαηα απφ ην πξψην δίκελν
ιεηηνπξγίαο ηεο ζρεηηθήο πιαηθφξκαο.
«Απφ ηελ εκέξα πνπ ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ε ειεθηξνληθή
πιαηθφξκα, νη αηηήζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί νξηζηηθά ζηνλ
εμσδηθαζηηθφ κεραληζκφ γηα ηε ξχζκηζε νθεηιψλ παλειιαδηθά
είλαη κφιηο 137 θαη φια απηά ηελ ψξα πνπ θπβεξλεηηθνί
παξάγνληεο δήισλαλ αηζηφδνμνη πσο ζα κπνξνχζαλ λα
επσθειεζνχλ σο θαη 400.000 ρηιηάδεο επηρεηξήζεηο» αλαθέξεη
ν θ. Παπαδφπνπινο επηζεκαίλνληαο πσο πιένλ «δχν ζηηο ηξεηο
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο αδπλαηνχλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ηηο ηξάπεδεο. Αλακθίβνια πνιιέο απφ
ηηο εγθισβηζκέλεο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ αδπλαηνχλ
ζήκεξα λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ηηο
ηξάπεδεο ζα βξεζνχλ ζχληνκα αληηκέησπεο κε θαηαγγειία ησλ
δαλείσλ ηνπο, θαζψο ε ρψξα έρεη δεζκεπζεί γηα κείσζε ηνπ
χςνπο ησλ θφθθηλσλ δαλείσλ θαηά 40 δηζ. επξψ κέρξη ην ηέινο
ηνπ 2019».
«Χο επηκειεηεξηαθή θνηλφηεηα πξνζπαζήζακε θαη δεηήζακε λα
δεκηνπξγεζεί έλαο απνηειεζκαηηθφο κεραληζκφο, πνπ ζα
επηηξέπεη ηε δηαρείξηζε ηνπ κεγάινπ φγθνπ ππνζέζεσλ κε
ηαρχηεηα. Μέρξη ζηηγκήο βιέπνπκε αθξηβψο ην αληίζεην, αξγνχο
ξπζκνχο, γξαθεηνθξαηία, πξνζθφκκαηα θαη απνηξεπηηθά
θξηηήξηα πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί κία επηρείξεζε ζηνλ
εμσδηθαζηηθφ κεραληζκφ» ζεκεηψλεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ
ππνγξακκίδνληαο πσο «ε ηαρχηεηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
εμαηνκηθεπκέλε αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ, είλαη απηφ πνπ
δηαθνξνπνηεί ηελ εμσδηθαζηηθή δηαδηθαζία απφ ηελ
παξαδνζηαθή δηθαζηηθή νδφ». «Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα επηδεηά
νπζηαζηηθέο ιχζεηο θαη φρη αζπηξίλεο» θαηαιήγεη ν θ.
Παπαδφπνπινο.
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Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο ζαο πξνζθαιεί
ζηελ Ζκεξίδα κε ηίηιν :«ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΟΡΦΔ
ΑΠΑΥΟΛΖΖ», πνπ ζπλδηνξγαλψλεη κε ην χλδεζκν
πκβνχισλ Δπηρεηξήζεσλ, ην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ
Δπηκειεηήξην
Θεζζαινλίθεο,
ην
Δπαγγεικαηηθφ
Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο θαη ηε ΓΔΘ-HELEXPO ηε
Γεπηέξα 23 Οθησβξίνπ 2017 ζηελ Αίζνπζα Οιπκπηάο ηνπ
πλεδξηαθνχ Κέληξνπ Η. Βειιίδεο ηεο ΓΔΘ- HELEXPO,
απφ ηηο 17:00 – 20:00. Σν ζέκα ησλ κνξθψλ απαζρφιεζεο
είλαη πνιχ επίθαηξν θαη απαζρνιεί ηελ ζπληξηπηηθή
πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ
εθδήισζε, ε ζπκκεηνρή ζηελ νπνία είλαη δσξεάλ.
παξαθαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ ζρεηηθή δήισζε
ζπκκεηνρήο
ζηελ
ειεθξνληθή
δηεχζπλζε:
http://www.sysep.org/el/?option=com_chronoforms5&chron
oform=sem_ergasia. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
επηθνηλσλήζηε
κε
ην
Βηνηερληθφ
Δπηκειεηήξην
Θεζζαινλίθεο:
ηει.2310241383,
e-mail:
smeindustry@veth.gov.gr.

Ηζόηηκε Πξόζβαζε ζε Πεγέο Υξεκαηνδόηεζεο
Σν Κέληξν Δπηρεηξεκαηηθήο & Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο
(ΚΔΠΑ) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΓΔΘ HELEXPO A.E., ζην
πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Ζκέξαο Μηθξνπηζηψζεσλ
ζπλδηνξγαλψλνπλ εθδήισζε κε ζέκα «Ηζφηηκε Πξφζβαζε
ζε Πεγέο Υξεκαηνδφηεζεο». Ζ εθδήισζε ζα ιάβεη ρψξα
ηελ Γεπηέξα 23 Οθησβξίνπ 2017 θαη ψξα 15.30-21.00 ζην
πλεδξηαθφ Κέληξν «Νηθφιανο Γεξκαλφο» ζην Πεξίπηεξν
ν
8,2 φξνθν ζηε Γ.Δ.Θ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θα.
Αγλή Παγνχλε, ηει. 2310274033,
e-mail: pagounia@microstars.gr.

Fur Shopping Festival
ν

Απφ ηηο 3 έσο ηηο 5 Ννεκβξίνπ 2017 ζα δηεμαρζεί ζην Κέληξν Γνχλαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζηελ Καζηνξηά ην 2 Φεζηηβάι αγνξάο
γνχλαο. Ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Fur Shopping Festival ζα είλαη 10:00-17:00. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ηει. 24670
22353/23116, e-mail: pressoffice@akf.gr.

Δξγαζηήξηα Δλεξγνπνίεζεο-Κηλεηνπνίεζεο Αλέξγσλ ζηνπο
Ννκνύο Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο από ηνλ ΟΑΔΓ.

Ζκεξίδα Οινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ΜENDI 24.10, ζηηο
14.30 – 18.00 ζηελ Αίγιε Εαππείνπ

Ο ΟΑΔΓ ζέηνληαο σο ζηφρν ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ
ππεξεζηψλ ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο αλέξγνπο, ζα
πινπνηήζεη
Δξγαζηήξηα
Δλεξγνπνίεζεο-Κηλεηνπνίεζεο
Αλέξγσλ ζηνπο Ννκνύο Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο. Μέζσ ηνπ
Δξγαζηεξίνπ
ζα
παξαζρεζεί
ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο
νινθιεξσκέλε βησκαηηθή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο
πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο πνπ πινπνηνχληαη απφ ηνλ
Οξγαληζκφ
(πκβνπιεπηηθή
Δπαγγεικαηηθνύ
Πξνζαλαηνιηζκνύ,
πκβνπιεπηηθή
ησλ
Σερληθώλ
Αλαδήηεζεο
Δξγαζίαο,
πκβνπιεπηηθή
Αλάιεςεο
Δπηρεηξεκαηηθώλ Πξσηνβνπιηώλ). Δπηζεκαίλεηαη φηη κεηά ηε
δηεμαγσγή ηνπ Δξγαζηεξίνπ, νη σθεινχκελνη απφ απηφ ζα έρνπλ
ηε δπλαηφηεηα λα εληαρζνχλ ζε νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα
ζπκβνπιεπηηθήο. Σν εξγαζηήξην Δλεξγνπνίεζεο γηα ην Ννκό
Αηηηθήο, ζα πινπνηεζεί Σξίηε 24/10/2017 απφ ηηο 09:30 έσο ηηο
15:00. Σν εξγαζηήξην Δλεξγνπνίεζεο γηα ην Ννκό
Θεζζαινλίθεο, ζα πινπνηεζεί Σξίηε 24/10/2017 απφ ηηο 09:30
έσο ηηο 15:00.Ο ΟΑΔΓ πξνζθαιεί φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο
λα ιάβνπλ κέξνο. Μπνξείηε λα δειψζεηε ζπκκεηνρή ζηνπο
Δξγαζηαθνχο πκβνχινπο ηεο Τπεξεζίαο ηνπ ΟΑΔΓ πνπ είζηε
εγγεγξακκέλνο / εγγεγξακκέλε. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζα ηεξεζεί
ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηνλ
δηαδηθηπαθφ ηφπν www.oaed.gr.

H Ζκεξίδα Οινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ Mentoring Dual
International – MENDI, ζα ιάβεη ρώξα ζηελ Αίγιε
Εαππείνπ, ηελ Σξίηε 24 Οθησβξίνπ 2017, ζηηο 14.30 –
18.00. Σελ εκεξίδα ζα ραηξεηίζνπλ ν θχξηνο Jens Plötner,
Πξέζβεο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο
θαη ν θχξηνο Hannes Barkse εθ κέξνπο ηνπ Οκνζπνλδηαθνχ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Έξεπλαο ηεο Οκνζπνλδηαθήο
Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο.ηελ εκεξίδα ζα ζπκκεηέρνπλ
κε νκηιίεο εθπξφζσπνη ηνπ OAEΓ, ηνπ Διιελνγεξκαληθνχ
Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ, ηεο DEKRA
Akademie ησλ ζπλεξγαδφκελσλ μελνδνρείσλ, ησλ
θαζεγεηψλ θαη ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην
έξγν. Ζ εκεξίδα ζα ζπληνληζηεί απφ ηνλ δεκνζηνγξάθν
θχξην Σέιινγινπ.Σέινο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε απνλνκή
ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ μελνδνρείσλ ηνπ
έξγνπ MENDI. Σελ Ζκεξίδα ζα ζπληνλίζεη ν θνο Σάζνο
Σέιινγινπ-Γεκνζηνγξάθνο. Θα ππάξρεη ηαπηφρξνλε
δηεξκελεία Γεξκαληθά – Διιεληθά – Γεξκαληθά. Οη
παξνπζηάζεηο
ζα
είλαη
ζηελ
Αγγιηθή
γιψζζα.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: DEKRA Akademie EΠΔ : Β.
Όιγαο 38 * 54641 Θεζζαινλίθε
Tει: +30 2310 814
714 * Φαμ: +30 2310 814 914, Oξκηλίνπ 34-36 * 11528
Αζήλα
Σει: +30 210 7249 952 * Φαμ: +30 210
7220 832.

Έθζεζε
«Παξνπζίαζε
Αξγπξνηερλίαο"

Γηαλληώηηθεο

Ο χιινγνο Κνζκεκαηνπσιψλ Χξνινγνπσιψλ Θεζζαινλίθεο,
επηζπκψληαο λα αλαδείμεη ηελ ηέρλε θαη ηελ ηερληθή ηεο
Γηαλληψηηθεο Αξγπξνηερλίαο θαη ηαπηφρξνλα λα εληζρχζεη ηελ
εηθφλα ηεο Γηεζλνχο Κιαδηθήο Έθζεζεο "KOSMIMA" 2017,
νξγαλψλεη έθζεζε κε ζέκα «Παξνπζίαζε Γηαλληώηηθεο
Αξγπξνηερλίαο". Ζ έθζεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο Γηεζλνχο Κιαδηθήο Έθζεζεο «KOSMIMA» 2017, απφ ηηο 21
έσο ηηο 22 Οθησβξίνπ 2017, ζην ρψξν ηνπ πιιφγνπ, ζην stand
20, ζην πεξίπηεξν 13, ζην Γηεζλέο Δθζεζηαθφ Κέληξν
Θεζζαινλίθεο θαη ψξεο άββαην 17:00-20:00 θαη Κπξηαθή απφ
10:00-20:00.

Mega Shifts- Mega Trends: Σν λέν ηνπίν ζην
ιηαλεκπόξην
Σελ Πέκπηε 26 Οθησβξίνπ 2017, ζην μελνδνρείν Divani Caravel
ν
ζηελ Αζήλα ζα δηεμαρζεί ην 2 ζπλέδξην ηεο Ναπηεκπνξηθήο γηα ηα
θαηαλαισηηθά αγαζά θαη ην ιηαλεκπφξην κε ηίηιν «Mega ShiftsMega Trends: Σν λέν ηνπίν ζην ιηαλεκπφξην». Σν ζπλέδξην απηφ
απνζθνπεί ζην λα δψζεη ην πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ ν θιάδνο
ηνπ ιηαλεκπνξίνπ ζήκεξα δξαζηεξηνπνηείηαη θαη λα πεξηγξάςεη
ηελ λέα πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία ζηαδηαθά «εγθαζίζηαηαη» ζηνλ
θιάδν. Θα δψζεη δε ηελ επθαηξία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα
ελεκεξσζνχλ δηα δψζεο απφ ηνπο «παίθηεο» ηεο αγνξάο γηα ην
πνπ νδεχεη ν θιάδνο θαη λα ζπλνκηιήζνπλ καδί ηνπο γηα ηα ζέκαηα
πνπ ηνπο αθνξνχλ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο , ηει.: 210 51 98 280/281, fax: 210
51 46 012, email: marketing@naftemporiki.gr,
site:
events.naftemporiki.gr/retail2017.

Greek International Buyers Meetings
Κιείζηε εμαγσγηθέο ζπκθσλίεο κε θνξπθαίνπο δηεζλείο
αγνξαζηέο
Γηα πξψηε θνξά ε Ethos Media ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
Έλσζε Γηπισκαηηθψλ Τπαιιήισλ Οηθνλνκηθψλ &
Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ (ΔΝΓΤ ΟΔΤ) ηνπ Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ δηνξγαλψλεη έλα 2ήκεξν event αθηεξσκέλν
ζηηο εμαγσγέο κε ηίηιν «Greek International Buyers
Meetings», ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί 30 Ννεκβξίνπ –
1 Γεθεκβξίνπ 2017 ζην Divani Apollon Palace & Thalasso.
ε απηφ ην event εμαζθαιίδεηαη ζε εμαγσγείο ή δπλεηηθνχο
εμαγσγείο ε κνλαδηθή δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ
πξνζσπηθέο ζπλαληήζεηο (B2B meetings) κε Κνξπθαίνπο
Γηεζλείο Buyers απφ ηνλ θιάδν Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη λα
ζπδεηήζνπλ καδί ηνπο ζέκαηα ζπλεξγαζίαο θαη εμαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο ζηελ αγνξά θαη ζηνλ θιάδν πνπ
δξαζηεξηνπνηείηαη ν θάζε Buyer. Οη ζπλαληήζεηο απηέο, ζα
είλαη ρξνληθήο δηάξθεηαο 30 ιεπηψλ, πξνγξακκαηηζκέλεο
θαη εμαηνκηθεπκέλεο. Ζ ιίζηα ησλ buyers θαζεκεξηλά
κεγαιψλεη κε νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο θαη ρψξεο
λα πξνζηίζεληαη ζε απηήλ: Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα,
Μπαρξέηλ, Καηάξ, Καλαδάο, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Γεξκαλία,
Διβεηία, Βέιγην, Ηζπαλία, νπεδία, Οιιαλδία, Πνισλία,
Ρσζία, Δζζνλία, Κχπξνο, Ρνπκαλία, Αιβαλία. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλήζηε: Κα Υξηζηίλα
Σζνχριαξε, Events Executive, Ethos Media S.A, Σει: 210
9984917, E-mail: tsouchlari.c@ethosmedia.eu.

Conference of European Border Regions 2017
“Periphery – in the center of Cohesion”
Hellenic Business Council in Bulgaria
ηηο 20 Οθησβξίνπ 2017 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην αλδάλζθη ηεο
Βνπιγαξίαο επηρεηξεκαηηθφ θφξνπκ, ζην νπνίν ζα ιάβεη κέξνο θαη
ν αλαπιεξσηήο ππνπξγφο νηθνλνκίαο ηεο Βνπιγαξίαο θ.
Αιεμάλδαξ Μαλφιεβ. Σν ζπγθεθξηκέλν θφξνπκ νξγαλψλεηαη απφ
ηνλ δήκν αλδάζθη θαη ην πκβνχιην Διιήλσλ Δπηρεηξεκαηηψλ
ζηε Βνπιγαξία ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο ηεο
Βνπιγαξίαο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ηεθ. +302106748106,
e-mail: d.zaberska@hbcbg.com.

ηηο 26 θαη 27 Οθησβξίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί πλέδξην, κε
ζέκα «Conference of European Border Regions 2017», ζηελ
Badajoz ηεο Ηζπαλίαο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη
ιεπηνκέξεηεο:
Site:http://www.aebr.eu/en/events/events_detail.php?event_
id=558
,
http://www.badajozsigloxxi.es/
,
E-mail:
info@aebr.eu

Greek Exports Awards 2017
ηνλ «αέξα» βξίζθεηαη ε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα γηα ηελ
ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο ζηα θεηηλά βξαβεία ηνπ ζεζκνχ
«Greek Exports Awards 2017», πνπ ζπλ-δηνξγαλψλνπλ γηα 6ε
ρξνληά ε Έλσζε Γηπισκαηηθώλ Τπαιιήισλ Οηθνλνκηθώλ
& Δκπνξηθώλ Τπνζέζεσλ (ΔΝΓΤ ΟΔΤ) ηνπ Yπνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ethos Awards
επηβξαβεχνληαο ηνπο αλζξψπνπο, ηηο ηδέεο θαη ηηο ζπλεξγαζίεο
κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο.
Σα θεηηλά «Greek Exports Awards 2017» πξνζθαινχλ ηηο
«πξσηαγσλίζηξηεο» επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ ηζρπξφ φξακα
θαη επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο πέξα απφ ηα ζχλνξα ηεο
Διιάδαο , λα θαηαζέζνπλ ππνςεθηφηεηα κέρξη ηελ 6ε
Ννεκβξίνπ ζην exports.ethosawards.eu , επηιέγνληαο κεηαμχ
ησλ 19 ζπλνιηθά βξαβείσλ ζηηο 4 δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο πνπ
αληηζηνηρεί ζην έξγν θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: exports.ethosawards.eu
Γηαβνύιεπζε γηα ηνπ όξνπο δηαγσληζκνύ πξνκήζεηαο
θιηκαηηζηηθώλ κεραλεκάησλ από ηε ΓΓΔ/ΤΠΟΗΑΝ
ε Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο
θαη Αλάπηπμεο πξνηίζεηαη, ζην ακέζσο επφκελν ρξνληθφ
δηάζηεκα λα δηελεξγήζεη αλνηθηφ δηεζλή δηαγσληζκφ κε
ζπκθσλία – πιαίζην γηα ηελ πξνκήζεηα «Κιηκαηηζηηθψλ
Μεραλεκάησλ» γηα ηηο αλάγθεο θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ. ην
πιαίζην απηφ, ε Γηεχζπλζε Έξεπλαο Αγνξάο θαη Σερληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ
δηελεξγεί
έξεπλα
αγνξάο
γηα
ηελ
επηθαηξνπνίεζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ φξσλ
ηεο δηαθήξπμεο ηνπ πξνεγνχκελνπ δηαγσληζκνχ, πξνθεηκέλνπ
λα εληζρπζεί ε ζπκκεηνρή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη λα
αλαπηπρζεί πγηήο αληαγσληζκφο, κε ζηφρν ην ακνηβαίν φθεινο
Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ ηνκέα. (Γ/με 03/2017). ε φ,ηη αθνξά
ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ζαο ελεκεξψλνπκε φηη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), www.promitheus.gov.gr,ζην πεδίν
"Γηαβνπιεύζεηο" αλαξηήζεθαλ πξνο δηαβνχιεπζε νη
επηθαηξνπνηεκέλεο
Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο
γηα:·
Κιηκαηηζηηθά Μερ/ηα 9000 btu ,Κιηκαηηζηηθά Μερ/ηα
12000 btu ,Κιηκαηηζηηθά Μερ/ηα 18000 btu .Ζ ελδεηθηηθή
πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε άλεπ ΦΠΑ αλά κνλάδα γηα ηα
πξναλαθεξζέληα είδε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θόζηνπο
εγθαηάζηαζεο ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο,
ππνινγίδεηαη ζε: Κιηκαηηζηηθά Μερ/ηα 9000 btu : 350,00
επξψ/κνλάδα,Κιηκαηηζηηθά Μερ/ηα 12000 btu : 430,00
επξψ/κνλάδα, Κιηκαηηζηηθά Μερ/ηα 18000 btu : 540,00
επξψ/κνλάδα. Θα πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε φηη ε
επηθαηξνπνίεζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ αθνξά ζηελ
ηξνπνπνίεζε απαηηήζεσλ πνπ δεκηνχξγεζαλ εκπφδηα ζηελ
ζπκκεηνρή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαηά ηνλ πξνεγνχκελν
δηαγσληζκφ. Ζ ππνβνιή ζρνιίσλ θαη νη νπνηεζδήπνηε
παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο επί ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ,
ηεο ελδεηθηηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο θαη ησλ ινηπψλ
φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ζα είλαη δπλαηή γηα δεθαπέληε
εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αλάξηεζήο ηνπο
ζην ΔΖΓΖ, δειαδή κέρξη ηηο 03-11-2017. Απαληήζεηο επί
ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη
ησλ πξφζζεησλ δεηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ κπνξνχλ λα
απνζηέιινληαη, ελαιιαθηηθά, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε
marketsearch@eprocurement.gov.gr. αο πξνζθαινχλ λα
ζπκκεηάζρεηε ελεξγά ζε απηφλ ην δηάινγν θαη λα ππνβάιεηε
παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο. ηφρνο
είλαη νη ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θαη νη ινηπνί φξνη ηεο δηαθήξπμεο λα θαιχπηνπλ
ηηο αλάγθεο ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη, λα
εμαζθαιίδνπλ ηα απαηηνχκελα απφ ηε λνκνζεζία ζρεηηθά κε
ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη λα πξνζδίδνπλ φξνπο
αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ζηηο
δεκφζηεο ζπκβάζεηο. Σαπηφρξνλα φκσο ζηφρνο
είλαη νη
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη ινηπνί φξνη ηεο δηαθήξπμεο λα
εμαζθαιίδνπλ επξεία ζπκκεηνρή, άξζε ηπρφλ εκπνδίσλ θαη
ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ, κε απνηέιεζκα ηε δηεπθφιπλζε
θαη ζπληφκεπζε ησλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ.

FINTECH CHALLENGE 2017 από ηελ Αlpha Bank γηα
λένπο κε λέεο επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο. πκκεηνρέο έσο 31
Οθησβξίνπ 2017.
Ζ αλψλπκε ηξαπεδηθή εηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΑΛΦΑ
ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν
“ALPHA BANK”, πνπ εδξεχεη ζην Γήκν Αζελαίσλ ηνπ Ννκνχ
Αηηηθήο θαη είλαη θαηαρσξηζκέλε ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν
(Γ.Δ.ΜΖ.) κε αξηζκφ 223701000 (ζην εμήο ε «Alpha Bank»
ή/θαη «Γηνξγαλψηξηα»), ζην πιαίζην δξάζεσλ γηα ηελ
πξνψζεζε θαη αλάπηπμε εθαξκνγψλ θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ
ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα δηνξγαλψλεη καξαζψλην
δηαγσληζκφ θαηλνηνκίαο (hackathon) γηα ηελ αλάδεημε
ζχγρξνλσλ θαηλνηφκσλ ςεθηαθψλ ιχζεσλ ζε ηξαπεδηθέο
ππεξεζίεο (ζην εμήο ν «Γηαγσληζκφο” ή/θαη “Fintech Challenge
„17”) . Ο Γηαγσληζκφο έρεη σο ζηφρν ηελ δηακφξθσζε θαη
πξνψζεζε ηδεψλ ζρεηηθψλ κε ηελ δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ
εθαξκνγψλ θαη πξντφλησλ κέζσ λέσλ ηερλνινγηψλ, πνπ ζα
νδεγήζνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ,
ζηε βειηηζηνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη
γεληθφηεξα ζηε βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο ησλ πειαηψλ ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα. To “Fintech Challenge „17” ζα
δηεμαρζεί ππφ ηε δηνξγάλσζε ηεο Alpha Bank, θαηά ην ρξνληθφ
δηάζηεκα απφ 24/11/2017 έσο 26/11/2017ζην Γθάδη Αηηηθήο,
επί ηεο νδνχ Σδαθέξε 16, ζην θηήξην «Σδαθέξε 16», ζχκθσλα
κε
ην
αλαιπηηθφ
πξφγξακκα
πνπ
ζα
αλαξηεζεί
ζην www.fintechchallenge.gr
θαη
δηέπεηαη
απφ
ηνπο
ζπγθεθξηκέλνπο
φξνπο ζπκκεηνρήο. Κάζε ζπκκεηέρσλ
θαιείηαη λα δηαβάζεη κε πξνζνρή ηνπο Όξνπο πκκεηνρήο, νη
νπνίνη
δεκνζηεχνληαη
ζηελ
ηζηνζειίδα
ηνπ
δηαδηθηχνπ www.fintechchallenge.gr.

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΑΡΜΔΝΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Δξεβάλ απέζηεηιε εκεξνιφγην κε
ηηο εθζέζεηο πνπ ζα γίλνπλ ζηελ Αξκελία ην 2018. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζην Δξεβάλ (http://agora.mfa.gr/am54 ), email: ecocomyerevan@mfa.gr, ηει. +37411530446, site: www.expo.am.
ΗΠΑΝΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Μαδξίηε, απέζηεηιε κειέηε γηα ηελ
απφδνζε ηνπ ΦΠΑ ζηελ ΔΔ: Σν επηηπρεκέλν παξάδεηγκα ηεο
Ηζπαλίαο. 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.
ΠΓΓΜ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηα θφπηα, απέζηεηιε «Γειηίν
νηθνλνκηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο επηθαηξφηεηαο» Νν.7.Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηα
θφπηα:
www.agora.mfa.gr
,
e-mail:
ecocomskopje@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr.
ΑΟΤΓΗΚΖ ΑΡΑΒΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ
Γεληθνχ Πξνμελείνπ ηεο Διιάδαο ζηε Σδέληα, απέζηεηιε
«Δπηρεηξεκαηηθφ Οδεγφ γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ άζθεζε
επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ νπιηαλάηνπ ηνπ Οκάλ». Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 00966 12 66 90 824, email:
ecocom-jeddah@mfa.gr, site: www.agora.mfa.gr.

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Μαλίζα ηεο Σνπξθίαο

Εεηήζεηο - Πξνζθνξέο πλεξγαζίαο

Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 02-05 Ννεκβξίνπ 2017 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Έθζεζε «AGRICULTURE, SEED
RAISING, SAPLINGS AND DAIRY INDUSTRY FAIR» απφ ηε
εηαηξεία “SNS FUARCILIK” θαη ζηελ Σνπξθία –MANISA - ζην
Manisa Fair Center - κε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ
θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ
δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο:
γεσξγία, ζπφξνπο, δελδξχιιηα, θηελνηξνθία, ιηπάζκαηα θαη
βηνινγηθή γεσξγία. 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 (01-04 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 (01-04 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
27/10/2017
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.snsfuarcilik.com.tr/fair-detail.aspx?f=5.

Σν Δκπνξηθφ & Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ
αλαθνηλψλεη ζηα κέιε ηνπ θαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν φηη νη
αλαθεξφκελεο ζηε ζπλέρεηα ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη
επηρεηξήζεηο
ηνπ
εμσηεξηθνχ,
ελδηαθέξνληαη
λα
επηθνηλσλήζνπλ κε ειιεληθέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζέζνπλ ηα
πξντφληα/ηηο ππεξεζίεο ηνπο, ή λα αληηπξνζσπεπζνχλ ζηελ
ειιεληθή αγνξά.

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 23-25 Ννεκβξίνπ 2017 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Έθζεζε «OIC HALAL EXPO» απφ ηε
εηαηξεία “Asel expo ” θαη ζηελ Σνπξθία -ISTANBUL- ζην Lutfu
Kirdar Convention and Exhibition Center- κε ηελ επηρνξήγεζε
ηνπ ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε πξνζθαινχληαη
ηα
ζηειέρε
ησλ
δηνηθήζεσλ
ησλ
εηαηξηψλ
πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο: ηξφθηκα ραιάι, έλδπζε
ραιάι, θαιιπληηθά ραιάι, θαξκαθεπηηθά ραιάι θαη ζπζθεπαζία
ραιάι. Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ππάξρεη εηδηθή νξγάλσζε απφ
ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο Σνπξθίαο, ε νπνία δηαξθεί 3
κέξεο θαη πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν θαζψο
θαη ζπλαληήζεηο κε ηνπο παξαγσγνχο- επηρεηξεκαηίεο. Καηά ηε
δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληψλ ηεο Έθζεζεο (22-25 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 (22-25 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 13/11/2017 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.helalexpo.com.tr/?lang=en#home.

ΑΗΓΤΠΣΟ
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΔ
ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΩΝ
ΤΕΔΤΞΖ
ΩΛΖΝΩΝ.
Σχπνο: πλεξγαζία
Απφ:
12/10/2017
Έσο:
12/10/2018
Ζκ/λία
Σξνπνπνίεζεο: 12/10/2017 Καηεγνξία: ΤΝΔΡΓΑΗΑ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑΗ
ΓΗΑ
ΤΝΔΡΓΑΗΑ
ΜΔ
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΔ
ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ
ΤΕΔΤΞΖ
ΧΛΖΝΧΝ. Δπηρείξεζε: JET FOR GENERAL
SUPPLIES Τπεχζπλνο: G. BAYOUMY 147 ELHEGAZ
ST HELIOPOLIS, 11361, CAIRO, ΑΗΓΤΠΣΟ
Σειέθσλν: 0020 27767500, 0020 1144225533 E-mail:
jet@link.net
Αξ. Πξσηνθφιινπ: B.15412 Ζκ/λία
Δπηζηνιήο: 22/09/2017
ΑΗΓΤΠΣΟ
ΔΞΑΓΩΓΖ ΒΟΣΑΝΩΝ ΚΑΗ ΜΠΑΥΑΡΗΚΩΝ
Σχπνο: Πξνζθνξά Απφ:13/10/2017 Έσο:13/10/2018
Ζκ/λία Σξνπνπνίεζεο: 13/10/2017 Καηεγνξία:
ΠΧΛΖΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΔΞΑΓΧΓΖ ΒΟΣΑΝΧΝ ΚΑΗ
ΜΠΑΥΑΡΗΚΧΝ
Δπηρείξεζε: Alfayrouz Herbs company
Τπεχζπλνο: Monshaat Abou Malieh - Somosta - Beni-swue,
62635, ΑΗΓΤΠΣΟ Σειέθσλν: +2 01208444420
E-mail:
alfayrozherbs@gmail.com,atef@alfayrouzherbs.com
WEB:http:www.alfayrouzherbs.com
Αξ. Πξσηνθφιινπ: Δ.14220 Ζκ/λία Δπηζηνιήο: 05/09/2017
ΚΗΝΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΠΩΛΖΖ ΠΑΝΣΟ ΣΤΠΟΤ PCB
(ΣΤΠΩΜΔΝΟΤ ΚΤΚΛΩΜΑΣΟ) ΠΛΑΚΔΣΩΝ
Σχπνο: Πξνζθνξά Απφ: 13/10/2017 Έσο: 13/10/2018
Ζκ/λία Σξνπνπνίεζεο: 16/10/2017 Καηεγνξία: ΠΧΛΖΖ
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ
Δπηρείξεζε: Shenzhen Highfly Technology Limited
Τπεχζπλνο: 9 Floor, Runcheng Building, Maidi East Road,
Huizhou, 516008, Guangdong, ΚΗΝΑ Σειέθσλν: 0086
18823362387 E-mail: jason@highfly-tech.com ,
sales@highfly-tech.com WEB: http://www.highfly-tech.com
Αξ. Πξσηνθφιινπ: Δ.14219 Ζκ/λία Δπηζηνιήο: 05/09/2017
ΚΗΝΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΠΩΛΖΖ ΠΑΝΣΟ ΣΤΠΟΤ
ΠΟΛΤΤΚΔΤΑΗΩΝ ΦΑΓΖΣΟΤ
Σχπνο: Πξνζθνξά Απφ: 12/10/2017 Έσο: 12/10/2018
Ζκ/λία Σξνπνπνίεζεο: 12/10/2017 Καηεγνξία: ΠΧΛΖΖ
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ . Δπηρείξεζε: BAGEASE PAPER & PLASTIC
PROD. MFG. Τπεχζπλνο: Neil Fan , ΚΗΝΑ Σειέθσλν: 0086
13780964661 E-mail: bags@bags.com
Αξ. Πξσηνθφιινπ: Δ.14741 Ζκ/λία Δπηζηνιήο: 15/09/2017
ΠΑΚΗΣΑΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΠΩΛΖΖ ΦΟΡΜΩΝ - ΣΟΛΩΝ ΚΑΘΔ
ΔΗΓΟΤ ΠΟΛΔΜΗΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ
Σχπνο: Πξνζθνξά Απφ: 12/10/2017 Έσο: 12/10/2018
Ζκ/λία Σξνπνπνίεζεο: 12/10/2017 Καηεγνξία: ΠΧΛΖΖ
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ . Δπηρείξεζε: Hassan Leather Indus.
Τπεχζπλνο: P.O.Box 2030, Sialkot, ΠΑΚΗΣΑΝ Σειέθσλν:
+92 0524568840, +92 0524006998, +92 03004138584 Email: khalid_hli@hotmail.com
Αξ. Πξσηνθφιινπ: Δ.15561 Ζκ/λία Δπηζηνιήο: 20/09/2017

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα

Γηεζλείο Δθζέζεηο (ζπλέρεηα)

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

INTERNATIONAL LIVESTOCK AND DAIRY INDUSTRY
FAIR
Πόιε: Αηηάιεηα, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 25 – 28 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: γαιαθηνθνκηθά, θηελνηξνθία, ζηέγαζε
κνλάδσλ, πνπιεξηθά, δσνηξνθέο θαη ζπκπιεξψκαηα,
ζπζηήκαηα δηαηξνθήο θαη άξδεπζεο, κεραλήκαηα
ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ, ηερλνινγίεο θαη
επεμεξγαζίαο γάιαθηνο
Πιεξνθνξίεο: ηει. 2310254460, θαμ: 2310254448, email: selanik@ekonomi.gov.tr,
site: http://www.animallantalya.com/eng/

Ζ

ε

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
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
Ζ

6 ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ «ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ & LOGISTICS»
Πόιε : Αζήλα, Διιάδα
Ζκεξνκελία : 4 – 6 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : logistics
Πιεξνθνξίεο: Site: www.sce.gr , www.supply-chain.gr , ηει. 210
9010040
Ζ

19 ΔΚΘΔΖ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΚΑΗ ΠΟΣΩΝ FOODEX RETALL 2017
Πόιε : Αζήλα, Διιάδα
Ζκεξνκελία : 06-08 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : ηξφθηκα, πνηά
Πιεξνθνξίεο:
Site:
http://foodex.verticom.gr
,
e-mail:
info@verticom.gr , ηει. 210 9245577

Γηεζλείο Δθζέζεηο
EURASIA PACKAGING
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 25 – 28 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Μεραλέο ζπζθεπαζίαο, πιηθά ζπζθεπαζίαο, δνρεία,
κεραλήκαηα επεμεξγαζίαο πιαζηηθψλ
Πιεξνθνξίεο: https://www.tradefairdates.com/EurasiaPackaging-M4054/Istanbul.html
FOOD-TECH
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 25 – 28 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: επεμεξγαζία ηξνθίκσλ, απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο
ηξνθίκσλ, πξφζζεηα ηξνθίκσλ, πγηεηλή ηξνθίκσλ
Πιεξνθνξίεο: https://www.tradefairdates.com/FoodTech-EurasiaM6023/Istanbul.html
HOME AND TEX
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 25 – 28 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: δηαθφζκεζε, αξρηηεθηνληθή, εζσηεξηθή δηαθφζκεζε,
πθάζκαηα θαη έπηπια
Πιεξνθνξίεο: https://eventegg.com/hometex-istanbul/
CNRHOMEFLOOR
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 25 – 28 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: ρεηξνπνίεηα ραιηά, ίλεο, λήκαηα, πθάζκαηα, πιαθάθηα,
θισζηνυθαληνπξγηθά κεραλήκαηα
Πιεξνθνξίεο: http://cnrhomefloor.com/

INDAGRA
Πόιε: Βνπθνπξέζηη, Ρνπκαλία
Ζκεξνκελία: 25 – 29 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: πξντφληα θαη εμνπιηζκφο γεσξγίαο,
θεπνπξηθήο, ακπεινθνκίαο θαη θηελνηξνθίαο
Πιεξνθνξίεο: site: www.indagra.ro, e-mail:
doru.matei@romexpo.ro, ηει. 021 207 70 00, θαμ. 021
207 70 70
BOAT SHOW EGE
Πόιε: Κνπζάληαζη, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 25 – 29 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: πινία
Πιεξνθνξίεο: http://www.boatshowege.com
INTERNATIONAL PET PRODUCTS, MATERIALS AND
ACCESSORIES SUPPLIERS
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 26 Οθησβξίνπ – 29 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: θηελίαηξνη, θηεληαηξηθέο θιηληθέο, αγξνθηήκαηα,
δήκνη, θαηαζηήκαηα θαηνηθίδησλ, μελνδνρεία θαηνηθίδησλ
θαη θπλνθνκεία
Πιεξνθνξίεο: ηει. 2310254460, θαμ: 2310254448,
e-mail: selanik@ekonomi.gov.tr , site:
http://petfuari.com/turkiye/en/petzoo-turkiye-2/
HANSEBOOT
Πόιε: Ακβνχξγν, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 27 Οθησβξίνπ – 5 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: ζθάθε, λαπηηιηαθά είδε
Πιεξνθνξίεο:site:www.hanseboot.de,
http://www.german-fairs.gr/amboyrgo/hanseboot/?L=0
WINE EXPO POLAND & WARSAW OIL FESTIVAL
Πόιε: Βαξζνβία, Πνισλία
Ζκεξνκελία: 27 Οθησβξίνπ – 28 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: θξαζί, ιάδη
Πιεξνθνξίεο:site: http://www.warsawoilfestival.pl/
HACE-HOTEL EXPO 2017
Πόιε: Κάτξν, Αίγππηνο
Ζκεξνκελία: 30 Οθησβξίνπ – 2 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: εμνπιηζκφο, πιηθά ζπζθεπαζίαο θαη είδε
ηερλνινγίαο μελνδνρείσλ θαη εζηηαηνξίσλ, ηξφθηκα
καδηθήο εζηίαζεο
Πιεξνθνξίεο: Egyptian Group for Marketing, (202)
22619160 – 24050151 – 24051909, info@hace.com.eg,
www.hace.com.eg, www.agora.mfa.gr/it75
ONDERNEMERS VAKDAGEN
Υώξα: Οιιαλδία
Ζκεξνκελία: 31 Οθησβξίνπ – 2 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: εκπνξηθή έθζεζε-δηθηχσζε ησλ
επηρεηξεκαηηψλ
Πιεξνθνξίεο:
http://booking.evenementenhal.nl/nl/rundveemechanisatie-vakdagen-hardenberg2017/hardenberg/exposant

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Άδαλα ηεο Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 8-12 Ννεκβξίνπ 2017 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Έθζεζε «AGRICULTURE, ANIMAL
HUSBANDRY, POULTRY AND DAIRY INDUSTRY FAIR» απφ ηε
εηαηξεία “TUYAP ADANA FUARCILIK A.S ” θαη 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 παξαγσγνχο- επηρεηξεκαηίεο. 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 29/10/2017 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.tuyap.com.tr/webpages/adanaagriculture/index.php
?main=pageen&id=1.

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ κύξλε ηεο Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 22-25 Ννεκβξίνπ 2017 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί
Γηεζλήο
Έθζεζε
«HUDRAULIC
AND
PNEUMATIC CONGRESS AND EXHIBITION» απφ ηε εηαηξεία
“Hannover fairs ” θαη ζηελ Σνπξθία - IZMIR - ζην MMO Tepekule
Congress and Exhibition Center- κε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ
ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα
ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηνπο ηνκείο: πδξαπιηθά θαη πλεπκαηηθά ζπζηήκαηα, πδξαπιηθέο
αληιίεο, πδξαπιηθέο θαη πλεπκαηηθέο βαιβίδεο. Παξάιιεια κε ηελ
έθζεζε ππάξρεη εηδηθή νξγάλσζε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ
ηεο Σνπξθίαο, ε νπνία δηαξθεί 3 κέξεο θαη πεξηιακβάλεη επίζθεςε
ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν θαζψο θαη ζπλαληήζεηο κε ηνπο
παξαγσγνχο- επηρεηξεκαηίεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληψλ
ηεο Έθζεζεο (21-24 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 (21-24 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 10/11/2017 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://hpkon.org/.

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε
ηεο Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη
φηη κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 23-25 Ννεκβξίνπ 2017
πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Έθζεζε
«INTERNATIONAL
ISTANBUL
PLANTS,
LANDSCAPING AND SUPPORTING INDUSTRIES
TRADE FAIR» απφ ηε εηαηξεία “CYF 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: εζσηεξηθά θαη
εμσηεξηθά θπηά, ζπφξνη ινπινπδηψλ, αμεζνπάξ θήπνπ,
εμσηηθά θαη κηθξά δέληξα, ιηπάζκαηα θαη ρεκηθά,
γιάζηξεο,
αξρηηεθηνληθή
θήπνπ
θαη
πξντφληα
θπηνπξνζηαζίαο. Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ππάξρεη
εηδηθή νξγάλσζε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο
Σνπξθίαο, ε νπνία δηαξθεί 3 κέξεο θαη πεξηιακβάλεη
επίζθεςε ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν θαζψο θαη ζπλαληήζεηο
κε ηνπο παξαγσγνχο- επηρεηξεκαηίεο. Καηά ηε δηάξθεηα
ησλ εκεξνκεληψλ ηεο Έθζεζεο (22-25 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 (22-25 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 10/11/2017 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.flowershow.com.tr/?dil=en.

Δηδηθό Πξόγξακκα Δπηρεηξεκαηηθήο Απνζηνιήο
Ζ Πξεζβεία ηεο Σνπξθίαο ηεο Αζήλαο καο ελεκέξσζε
γηα Δηδηθφ Πξφγξακκα Δπηρεηξεκαηηθήο Απνζηνιήο ππφ
ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο ηεο
Σνπξθίαο, κε νξγαλψηξηεο ηελ Έλσζε Δμαγσγψλ θαη ην
Κνηλνβνχιην Δμαγσγψλ Σνπξθίαο. Σν πξφγξακκα αθνξά
εζληθέο θαη πνιπεζληθέο αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ,
κεγάιεο εηζαγσγηθέο εηαηξείεο θαη ΓΔΚΟ. ηα πιαίζηα ηνπ
ζρεηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζα δηνξγαλσζεί εηδηθφ
πξφγξακκα γηα θάζε ζπκκεηέρνληα φπνπ ζα
πεξηιακβάλεη Β2Β ζπλαληήζεηο κε ηηο κεγαιχηεξεο
Σνχξθηθεο εηαηξείεο ηνπ ζρεηηθνχ θιάδνπ θαη επηζθέςεηο
ζε ρψξνπο παξαγσγήο. Ζ δηακνλή θαη ηα αεξνπνξηθά
εηζηηήξηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα θαιπθζνχλ απφ ην
Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο ηεο Σνπξθίαο. αο πξνζθαινχλ
λα ζπκκεηέρεηε ζην Δηδηθφ Πξφγξακκα Δπηρεηξεκαηηθήο
Απνζηνιήο.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
παξαθαινχκε λα επηθνηλσλήζηε κε ην γξαθείν ηεο
Πξεζβείαο κέρξη ηηο 31/10/20171 ζην ηειέθσλν
2107222196 ή ζην e-mail: atina@economy.gov.tr.

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα
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24/10/2017
ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ ΣΖΛ. 26953 60606
24/10/2017
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΣΡΗΧΝ ΦΧΣΟΣΤΠΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛ.2313 320556
30/10/2017 ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΝΣΟΝΟΠΑΝΟΤ ΣΖΛ.2313 308154, 2310 963154
30/10/2017 ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΣΡΟΦΧΝ ΓΗΑ ΜΧΡΑ ΣΖΛ.2313 308154, 2310 963154
30/10/2017 ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΟΤ
ΜΔΡΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΖΛ. 2310 515960,507220
31/10/2017 ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ
ΜΗΚΡΟΣΟΜΟΤ ΠΑΡΑΦΗΝΖ ΣΖΛ.2313 308154, 2310 963154
31/10/2017 ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ
ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΑ ΣΖΛ.2313 308154, 2310 963154 ΓΝΘ "Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ"
31/10/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ " ΔΛΔΓΥΟ
ΣΔΓΑΝΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΓΗΚΣΤΧΝ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ" ΣΖΛ.
2310 679141,175
31/10/2017 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΓΗΟΡΘΧΖ ΣΑΘΜΧΝ
ΔΡΓΑΗΑ ΣΖΛ. 2313 320529
31/10/2017 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΡΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ
ΒΛΑΒΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖΡΗΟΤ ΣΖΛ. 2313
320537
1/11/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΠΟΜΖΘΔΗΑ ΛΟΗΠΧΝ
ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΖΛ.2313
313141,172
3/11/2017
ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛ. 210 3893477
6/11/2017 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ ΣΡΟΥΖΛΑΣΟΤ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟΤ ΜΗΚΡΟΚΟΠΗΟΤ
ΣΖΛ. 2313 323128
6/11/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΔΚΑ
MONITOR ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΕΧΣΗΚΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΧΝ ΣΖΛ. 2313
323128
15/11/2017 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΛΑΗΟΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ ΣΖΛ. 2313 300515
16/11/2017
ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΣΖΛ.2310 679172,175
20/11/2017 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΣΔΑΡΧΝ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ
ΡΑΠΣΟΜΖΥΑΝΧΝ
ΚΟΤΜΠΟΣΡΤΠΑ
ΣΖΛ.210 3483161
20/11/2017 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΤΦΑΜΑΣΟ ΤΝΘΔΣΗΚΟΤ ΜΔ ΔΠΗΚΑΛΛΤΦΖ PVC ΣΖΛ.210 3483161
20/11/2017
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΑΝΑΘΔΖ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΖΛ. 2313 308154
20/11/2017 ΑΝΟΗΥΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ ΚΑΦΟΤ ΣΖΛ. 210 6551519

ΓΝ ΕΑΚΤΝΘΟΤ "ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ"
ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΓΝΘ "Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ -Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ"
ΓΝΘ "Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ"
ΠΡΧΣΟΓΗΚΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΓΝΘ " Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ -Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ"
ΓΝΘ "Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ"
ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ - ΤΚΔΧΝ

3Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
3Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ - ΤΚΔΧΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ &
ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΓΝ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ

ΓΝ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ

ΓΖΜΟ ΓΔΛΣΑ
ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ-ΤΚΔΧΝ
ΑΓΤ/ΓΠΜ

ΑΓΤ/ΓΠΜ
ΓΝΘ "Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ"
ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΝΑΤΣΗΚΟΤ

Δπηζθεθζείηε κέζσ 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 αληηκεησπίδεηε κε Γεκόζηα Τπεξεζία ή ζέιεηε λα
ππνβάιιεηε νπνηνδήπνηε εξώηεκα.

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

