Οθηψβξηνο 2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ  Η
Ζ Δθινγηθή Δπηηξνπή ηνπ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ελεκεξψλεη ηα κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ φηη
νη πξνζσξηλνί εθινγηθνί θαηάινγνη ζα θπξσζνχλ ηελ Σεηάξηε
01 Ννεκβξίνπ 2017. ηε ζπλέρεηα νη εθινγηθνί θαηάινγνη ζα
εθηεζνχλ ζην θαηάζηεκα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, Αξηζηνηέινπο 27νο
3 φξνθνο επί ηξείο εκέξεο, ήηνη Πέκπηε 2 Ννεκβξίνπ,
Παξαζθεπή 3 Ννεκβξίνπ θαη Γεπηέξα 6 Ννεκβξίνπ 2017
θαη ζα αλαξηεζνχλ ζην site ηνπ Δπηκειεηεξίνπ
www.veth.gov.gr Γίλεηαη κλεία φηη νη έρνληεο αληηξξήζεηο επί
ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ
ελζηάζεηο ζηελ εθινγηθή επηηξνπή εληφο ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο ηξηψλ εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο
εθζέζεψο ησλ, ήηνη
Σξίηε 7 Ννεκβξίνπ, Σεηάξηε 8
Ννεκβξίνπ θαη Πέκπηε 9 Ννεκβξίνπ 2017.
Γηεπθξηλίδεηαη „φηη νη ελζηάζεηο θνηλνπνηνχληαη ζηελ
Δθινγηθή Δπηηξνπή κε δηθαζηηθφ Δπηκειεηή. Η εθδίθαζε
ησλ ελζηάζεσλ ζα γίλεη απφ ηελ Δθινγηθή Δπηηξνπή
εληφο ηξηψλ εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ησλ ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε.
Μεηά ηελ εθδίθαζε ησλ ελζηάζεσλ ζπληάζζνληαη απφ ηελ
Δθινγηθή Δπηηξνπή νη νξηζηηθνί εθινγηθνί θαηάινγνη.
Ζ Δθινγηθή Δπηηξνπή ππελζπκίδεη θαη θαιεί ηα λνκηθά
πξφζσπα, ησλ νπνίσλ νη εθπξφζσπνη δελ θαηαρσξνχληαη
απηεπάγγειηα ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο, λα ππνβάιινπλ
ηηο εμνπζηνδνηήζεηο ηνπο.
Οη εμνπζηνδνηήζεηο ησλ εθπξνζψπσλ θαζψο θαη νη
πεξηπηψζεηο αιιαγήο απηψλ, ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη
ζηελ Δθινγηθή Δπηηξνπή επηά ηνπιάρηζηνλ εκεξνινγηαθέο
εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ,
ήηνη κέρξη ηελ Παξαζθεπή 24 Ννεκβξίνπ 2017.
Ζ πξνζεζκία θαηάζεζεο ππνςεθηνηήησλ, απφ φζνπο
επηζπκνχλ λα δηεθδηθήζνπλ ην αμίσκα ηνπ κέινπο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ιήγεη ηελ Πέκπηε 2 Ννεκβξίνπ
2017 θαη ψξα 3.30κκ.
ρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο εθινγηθήο επηηξνπήο πεξί ηεο
αλαθήξπμεο ησλ ππνςεθίσλ ζα αλαξηεζεί ζε εκθαλέο ζεκείν
ηνπ Δπηκειεηεξίνπ πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε νη εθινγείο,
κέζα ζε δηάζηεκα δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ.
Καηά ηεο απφθαζεο ηεο Δθινγηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία
αλαθεξχζζνληαη νη ππνςήθηνη, επηηξέπεηαη ε ππνβνιή
ελζηάζεσλ ελψπηνλ απηήο, κέζα ζε πξνζεζκία ηξηψλ (3)
εκεξψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο απφθαζεο.
Γηα θάζε πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε νη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηελ Γξακκαηεία ηεο Δθινγηθήο
Δπηηξνπήο, αξκφδηα ε θ. Θενπνχια Αξαβίδνπ, ηει.:
2310272502, 2310241668 & 2310241689.
Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΚΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ Β.Δ.Θ.
ΔΛΔΝΖ ΕΗΟΤΣΑ
ΓΗΚΖΓΟΡΟ
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ΒΔΘ θαη Δπηκειεηήξην
ελψλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο

Αδξηαλνχπνιεο

Σελ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο Διιάδαο – Σνπξθίαο,
θαζψο νη επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν θξαηψλ,
είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηελ επξχηεξε αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηψλ
ηνπο επηζήκαλε ν πξφεδξνο ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ
Θεζζαινλίθεο θαη α΄ αληηπξφεδξνο ηεο ΚΔΔ Παλαγηψηεο
Παπαδφπνπινο θαηά ηε ζπλάληεζε ηνπ κε ηνλ πξφεδξν ηνπ
Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αδξηαλνχπνιεο,
Recep Zipkinkurt. Οη δχν πξφεδξνη πνπ ζπλαληήζεθαλ ζην
ΒΔΘ έρνπλ ππνγξάςεη ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο πξνθεηκέλνπ
νη δχν πιεπξέο λα αλαδεηήζνπλ θνηλνχο δξφκνπο γηα
επηρεηξεκαηηθέο
ζπκπξάμεηο.
«Χο
θνξείο
ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο έρνπκε ππνρξέσζε λα δηεπθνιχλνπκε
ηνπο επηρεηξεκαηίεο. ην ρέξη καο είλαη λα ελδπλακψζνπκε ηηο
εκπνξηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Δίλαη δεδνκέλν φηη
ε επηρεηξεκαηηθφηεηα δελ γλσξίδεη ζχλνξα. Γηα ηε ρψξα καο
άιισζηε ε ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο απνηειεί ζηνίρεκα»
ηφληζε ν θ. Παπαδφπνπινο θαισζνξίδνληαο ηνλ θ.
Zipkinkurt. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν θ. Zipkinkurt, δεζκεχηεθε
γηα έκπξαθηε ζπλεξγαζία, ελψ αλαθέξζεθε ζηα νθέιε πνπ
κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ νη επηρεηξήζεηο – κέιε ησλ δχν
επηκειεηεξίσλ. «Δίκαζηε εδψ γηα λα ζπλεηζθέξνπκε ζηελ
ελίζρπζε ησλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ ησλ ρσξψλ καο»
ζεκείσζε ν πξφεδξνο ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Αδξηαλνχπνιεο. Ηδηαίηεξε αλαθνξά έθαλε ν θ.
Zipkinkurt ζην δήηεκα ηεο βίδαο πνπ ρξεηάδνληαη νη Σνχξθνη
ηνπξίζηεο πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Διιάδα θαζψο θαη γηα ην
γεγνλφο, φπσο είπε, πσο κε ηελ πξφζθαηε αιιαγή ηνπ
Έιιελα πξνμέλνπ ζηελ Αδξηαλνχπνιε, ην δήηεκα δείρλεη λα
έρεη βαιηψζεη.
«Γελ έρνπκε θαηνξζψζεη λα ζπλαληεζνχκε καδί ηνπ. Ο
ηνπξηζκφο είλαη έλαο ηνκέαο απφ ηνλ νπνίν έρνπκε φθεινο
θαη νη δχν πιεπξέο θαζψο νη θάηνηθνη ηεο Αδξηαλνχπνιεο
επηζθέπηνληαη ηηο γεηηνληθέο ειιεληθέο πφιεηο, αιιά θαη
αληίζηξνθα» ππνγξάκκηζε ν θ.
Zipkinkurt.
Αμίδεη λα
ζεκεησζεί πσο κεηά απφ παξέκβαζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ
ΒΔΘ, πξνγξακκαηίδεηαη ην επφκελν δηάζηεκα, επίζθεςε ζηελ
Αδξηαλνχπνιε ειιεληθήο αληηπξνζσπείαο κε επηθεθαιήο ηελ
αλαπιεξψηξηα Γεληθή Γξακκαηέα Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ
ρέζεσλ ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, Βνχια Σεθηνλίδνπ.
Οη εκπνξηθέο ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ ζε αξηζκνχο.
Ο
φγθνο ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ αγγίδεη πεξί ηα 3 δηο. δνιάξηα.
Oη ειιεληθέο επελδχζεηο ζηελ Σνπξθία θηάλνπλ ζε αμία ηα 6,6
δηζ. δνιάξηα, ελψ νη βαζηθνί ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ
ειιεληθψλ εηαηξεηψλ είλαη νη ηξάπεδεο, ηα ηξφθηκα θαη ε
ελέξγεηα. Απφ ηηο πεξίπνπ 500 επηρεηξήζεηο ζπκθεξφλησλ ηεο
ρψξαο καο, νη 250 εδξεχνπλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε.
Αληίζεηα νη ηνπξθηθέο επελδχζεηοζηελ Διιάδα πεξηνξίδνληαη
ζε πεξίπνπ δέθα εηαηξείεο, ζηηο ηξάπεδεο, ζηα έπηπια, ζηελ
έλδπζε, ζηηο καξίλεο θαη ζηελ αξηνβηνκεραλία κε ζπλνιηθφ
επελδεδπκέλν θεθάιαην πεξίπνπ ζηα 70 εθαη. επξψ. Σνκείο
ζηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ζπλέξγεηεο
κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ – κειψλ ησλ δχν επηκειεηεξίσλ,
είλαη κεηαμχ άιισλ: ν θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο, ν νπνίνο
ιφγσ ηεο κεγάιεο αλνηθνδφκεζεο ζηε γείηνλα ρψξα, γλσξίδεη
έληνλε άλζεζε, ησλ ηξνθίκσλ, ησλ ελδπκάησλ αιιά θαη ησλ
επίπισλ.

Παξάηαζε ππνβνιήο ηνπ εηήζηνπ πίλαθα πξνζσπηθνχ (Δ4)
Γεκνζηεχζεθε ζην Δζληθφ Σππνγξαθείν ε απφθαζε ζρεηηθά κε
ηελ παξάηαζε ππνβνιήο ηνπ Δ4 εηήζηνπ πίλαθα (ΦΔΚ Β’
3710/20.10.2017_Αξηζκ. Φ. 146/213/172488/Z2) ζην Π.
«ΔΡΓΑΝΖ». χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ απφθαζε, παξαηείλεηαη
γηα ην έηνο 2017, ε πξνζεζκία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηνπ
εηήζηνπ πίλαθα πξνζσπηθνχ (έληππν Δ4) έσο θαη ηελ 15ε
Ννεκβξίνπ 2017.
Πξφγξακκα
ελίζρπζεο
ηεο
απαζρφιεζεο
40.000
ακεηβφκελσλ κε Γειηίν Παξνρήο Τπεξεζηψλ, κε κεηαηξνπή
ηεο ζχκβαζεο παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ ζε
ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο
ε

Ξεθίλεζε ηελ Σεηάξηε 25 Οθησβξίνπ 2017 θαη ψξα 12 , ε
ππνβνιή αηηήζεσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζην λέν πξφγξακκα ηνπ
ΟΑΔΓ «Δλίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο 40.000 ακεηβφκελσλ κε
Γειηίν Παξνρήο Τπεξεζηψλ, κε κεηαηξνπή ηεο ζχκβαζεο
παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ ζε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο
εξγαζίαο». Σν πξφγξακκα επηρνξεγεί γηα 12 κήλεο ηηο
επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ εξγαδφκελνπο κε ζπκβάζεηο
παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ηηο
κεηαηξέςνπλ ζε ζπκβάζεηο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε θαζεζηψο
πιήξνπο απαζρφιεζεο. Σν πνζφ κε ην νπνίν ζα επηρνξεγείηαη
ε επηρείξεζε πνπ ζα εληαρζεί ζην πξφγξακκα, ηζνχηαη κε ηηο
εξγνδνηηθέο εηζθνξέο 12 κελψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ ησλ δψξσλ Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη
ηνπ επηδφκαηνο αδείαο) γηα θάζε εξγαδφκελν ηνπ νπνίνπ ε
ζχκβαζε παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ κεηαηξέπεηαη ζε
ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, κε αλψηαην φξην επηρνξήγεζεο
ηα 350 επξψ γηα θάζε κήλα πιήξνπο απαζρφιεζεο. Ζ
επηρείξεζε δεζκεχεηαη λα δηαηεξήζεη ην ζχλνιν ηνπ
πξνζσπηθνχ ηεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ
αλέξρεηαη ζε 18 κήλεο, εθ ησλ νπνίσλ νη 12 κήλεο αληηζηνηρνχλ
ζην δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ε επηρείξεζε ιακβάλεη
επηρνξήγεζε θαη νη ππφινηπνη 6 κήλεο ζην δηάζηεκα θαηά ην
νπνίν δεζκεχεηαη λα δηαηεξήζεη ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο
ρσξίο επηρνξήγεζε. Χθεινχκελνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη
ακεηβφκελνη κε Γειηίν Παξνρήο Τπεξεζηψλ πνπ απαζρνινχληαη
ζε δχν -θαη’ αλψηαην φξην- εξγνδφηεο θαη πιεξνχλ ηηο εμήο
πξνυπνζέζεηο:-Ζ αζθάιηζή ηνπο λα εληάζζεηαη ζηε δηάηαμε ηεο
παξ.9 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4387/2016. -Ζ ζχκβαζε ηνπο κε ηηο
επηρεηξήζεηο λα είλαη ζε ηζρχ θαη λα έρεη αλαξηεζεί ζηελ εηδηθή
πιαηθφξκα ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ ΔΦΚΑ ηνπιάρηζηνλ
ηξεηο κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ππαγσγήο ηεο
επηρείξεζεο ζην πξφγξακκα.-Ζ ζχκβαζε παξνρήο αλεμάξηεησλ
ππεξεζηψλ λα κεηαηξαπεί ζε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Σν ηειεπηαίν 12κελν λα κελ παξείραλ εμαξηεκέλε εξγαζία ζηνλ
ίδην εξγνδφηε.
Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ηδησηηθέο
επηρεηξήζεηο, Φνξείο Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο
(Κ.ΑΛ.Ο) θαη γεληθά εξγνδφηεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ αζθνχλ
ηαθηηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζε φιε ηε ρψξα θαη
απαζρνινχλ εξγαδφκελνπο, ακεηβφκελνπο κε Γειηίν Παξνρήο
Τπεξεζηψλ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έληαμε κηαο
επηρείξεζεο ζην πξφγξακκα είλαη λα κελ έρεη πξνβεί, θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ηξηκήλνπ πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο ππαγσγήο, ζε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο νχηε ζε
κείσζε ησλ απνδνρψλ ησλ δπλεηηθά σθεινπκέλσλ, φπσο απηέο
εκθαλίδνληαη ζηηο ζπκβάζεηο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ πνπ
έρνπλ αλαξηεζεί ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΔΦΚΑ. Οη
επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα
ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά αίηεζε ππαγσγήο, ε νπνία είλαη
αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ (www.oaed.gr) θαη
ηελ απνζηέιινπλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ
ζην ΚΠΑ2 ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ ππάγεηαη ε έδξα ηεο
επηρείξεζεο. Ζ δαπάλε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο
πξνβιέπεηαη λα θαιπθζεί απνθιεηζηηθά απφ ηνλ πφξν ηνπ
Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ άξζξνπ 44 παξ. 2 ηνπ λ. 3986/2011
(ΦΔΚ 152Α΄) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ζε βάξνο ησλ
πηζηψζεσλ ηνπ
Ο.Α.Δ.Γ. Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο
ζπκκεηνρήο
ζην
αλσηέξσ
πξφγξακκα
πεξηγξάθνληαη
αλαιπηηθφηεξα ζηε ζρεηηθή Γεκφζηα Πξφζθιεζε πνπ είλαη
αλαξηεκέλε ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΟΑΔΓ (www.oaed.gr).

Eλδηάκεζε «Φζηλνπσξηλή» Δθπησηηθή Πεξίνδνο
1-10 Ννεκβξίνπ 2017
Ο Δκπνξηθφο χιινγνο Θεζζαινλίθεο ελεκεξψλεη
εκπφξνπο θαη θαηαλαισηέο φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
λ. 4177/2013 απφ ηελ Σεηάξηε 1 Ννεκβξίνπ 2017 έσο θαη
ηελ Παξαζθεπή 10 Ννέκβξηνπ 2017, ζα ηζρχζεη ε
ελδηάκεζε θζηλνπσξηλή εθπησηηθή πεξίνδνο. Καηά ηε
δηάξθεηα ησλ εθπηψζεσλ, πέξαλ ηεο αλαγξαθήο ηεο
παιαηάο θαη ηεο λέαο ηηκήο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ
πνπ πσινχληαη κε έθπησζε, επηηξέπεηαη ε αλαγξαθή θαη ε
εκπνξηθή επηθνηλσλία πνζνζηνχ έθπησζεο. Παξάιιεια,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, ηα θαηαζηήκαηα
κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ (πξναηξεηηθά) ηελ Κπξηαθή 5
Ννεκβξίνπ
(πξψηε
Κπξηαθή
ηεο
ελδηάκεζεο
θζηλνπσξηλήο εθπησηηθήο πεξηφδνπ ηνπ Ννεκβξίνπ
2017).
Πξνηεηλφκελν σξάξην ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ ηελ
Κπξηαθή 5 Ννεκβξίνπ 2017: 11 π.κ. – 6 κ.κ.
Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
:Δκπνξηθφο
χιινγνο
Θεζζαινλίθεο: Σει.2310548876, 2310547887,
Fax:
2310538263 email: empsylth@otenet.gr www.tradesupport.gr
Δπηδνηνχκελν Πξφγξακκα Καηάξηηζεο, Πηζηνπνίεζεο
& πκβνπιεπηηθήο γηα 3.000 Άλεξγνπο Νένπο 18 - 24
εηψλ ζηνλ θιάδν ΣΠΔ απφ ηνλ ΔΠΔ
ην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δπηδνηνχκελεο
Καηάξηηζεο θαη Πξαθηηθήο Άζθεζεο γηα Άλεξγνπο
Νένπο, ν χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο &
Δπηθνηλσληψλ Διιάδαο (ΔΠΔ) σο ζπλδηθαηνχρνο κε ηελ
Δηδηθή Τπεξεζία Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΑ - Σνκέαο
Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δξγαζίαο,
Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο
θαη
Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο - ΔΓ ΔΠΑ ΑΠΚΟ (πξψελ ΔΤΔ/ΔΚΣ) πινπνηεί
ηελ Πξάμε “ΔΠΔ - Καηάξηηζε, Πηζηνπνίεζε θαη
πκβνπιεπηηθή κε ζηφρν ηελ ελδπλάκσζε ησλ
δεμηνηήησλ Άλεξγσλ Νέσλ 18-24 εηψλ ζε εηδηθφηεηεο
ηνπ
ηνκέα
Σερλνινγηψλ
Πιεξνθνξηθήο
θαη
Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ)”, ην νπνίν εληάζζεηαη ζην
Δπηρεηξεζηαθφ
Πξφγξακκα
“Αλάπηπμε
Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γία Βίνπ Μάζεζε 2014-2020”
ζην ΔΠΑ 2014-2020. Ζ πξάμε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ
ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζην πιαίζην ηεο
Πξσηνβνπιίαο γηα ηελ Απαζρφιεζε ησλ Νέσλ.Οη
Σερλνινγίεο
Πιεξνθνξηθήο
θαη
Δπηθνηλσληψλ
δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάθακςε ηεο
νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο. θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο
είλαη ε πκβνπιεπηηθή Καζνδήγεζε, Καηάξηηζε θαη
αμηνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ 3.000
Αλέξγσλ Νέσλ 18 - 24 εηψλ, ζε φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο
ρψξαο, ζε εηδηθφηεηεο ηνπ ηνκέα Σερλνινγηψλ
Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ, θαζψο θαη ν
εθνδηαζκφο ηνπο κε ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο θαη
Φεθηαθέο Γεμηφηεηεο, ψζηε λα εληαρζνχλ ζηελ ειιεληθή
αγνξά εξγαζίαο, απαζρνινχκελνη ζην δπλακηθφ θιάδν
ΣΠΔ. Ζ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Καηάξηηζεο
είλαη 380 ψξεο (120 ψξεο Θεσξεηηθή Καηάξηηζε θαη 260
ψξεο Πξαθηηθή Άζθεζε) θαη πεξηιακβάλεη γλψζεηο ζε
Θεσξεηηθφ αιιά θαη Πξαθηηθφ Δπίπεδν γηα ηνπο
σθεινπκέλνπο. H ζπλνιηθή αμία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
επηδφκαηνο είλαη 1.471,60 € κηθηά (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ινηπψλ θξαηήζεσλ). Οη
ελδηαθεξφκελνη Άλεξγνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
δειψζνπλ ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα, κέζσ ηεο εηδηθά
δηακνξθσκέλεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ζην edu.sepe.gr,
κε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο κέρξη θαη
12/11/2017. Δπίζεο, ν ΔΠΔ πξνζεγγίδεη επηρεηξήζεηο,
ψζηε λα εθδειψζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ
πξνζθνξά ζέζεσλ Πξαθηηθήο Άζθεζεο. Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο : Τηλ. 21 0924 9540-1 Fax. 21 0924 9542 |
www.sepe.gr | info@sepe.gr

Hκεξίδα κε ζέκα: «Δζληθφ Μεηξψν Παξαγσγψλ. Ο Ρφινο θαη
νη Τπνρξεψζεηο ησλ Δπηρεηξήζεσλ»
Ο Διιεληθφο Οξγαληζκφο Αλαθχθισζεο (ΔΟΑΝ) θαη ε Κεληξηθή
Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο (ΚΔΔΔ), ζαο πξνζθαινχλ ζηελ
ελεκεξσηηθή εκεξίδα πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ κε ζέκα:
«Δζληθφ Μεηξψν Παξαγσγψλ. Ο Ρφινο θαη νη Τπνρξεψζεηο
ησλ Δπηρεηξήζεσλ». Ζ εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ
Πέκπηε 2 Ννεκβξίνπ 2017, ζηηο 10:00 πκ, ζην ζπλεδξηαθφ ρψξν
ηνπ ΔΒΔΑ ζηνλ 6ν φξνθν, Αθαδεκίαο 7. ηελ εκεξίδα ζα
απεπζχλνπλ ραηξεηηζκφ ν Αλ. Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο &
Δλέξγεηαο θ. σθξάηεο Φάκειινο, ν Αλ. Τπνπξγφο Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θ. Γηάλλεο Σζηξψλεο, ν Πξφεδξνο ηνπ
ΔΒΔΑ θ. Κσλζηαληίλνο Μίραινο, ελψ ηε ζθπηάιε ηεο
ελεκέξσζεο ζα αλαιάβνπλ κε νκηιίεο ηνπο νη θ.θ. Γεκήηξεο
Πνιηηφπνπινο, Πξφεδξνο ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ
Αλαθχθισζεο, Υαξάιακπνο Μπηιίλεο, Μέινο Γ ηνπ
Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Αλαθχθισζεο, Μαλψιεο Μπαιηάο,
Δηδηθφο Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ΚΔΔΔ, Ρφδπ Υαξηηνπνχινπ,
Γηεπζχληξηα
Δλαιιαθηηθήο
Γηαρείξηζεο
ηνπ
Διιεληθνχ
Οξγαληζκνχ Αλαθχθισζεο, θαζψο θαη ηα ζηειέρε ηνπ ΔΟΑΝ,
Έθε Σξηηνπνχινπ θαη Γεκήηξεο Πνδηψηεο.
Μάζεηε
πεξηζζφηεξα γηα ηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Αλαθχθισζεο θαη ην
Δζληθφ Μεηξψν Παξαγσγψλ (ΔΜΠΑ), ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
νξγαληζκνχ: www.eoan.gr

Δλαιιαθηηθέο Μνξθέο Υξεκαηνδφηεζεο &
ε πκβνιή ηνπ Coaching ζηελ Αλάπηπμε ηεο Δπηρείξεζεο
ην πιαίζην ηνπ ενξηαζκνχ ησλ 20 ρξφλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ν
χλδεζκνο Δπηρεηξεκαηηψλ Γπλαηθψλ Διιάδνο (.Δ.Γ.Δ.) ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ Δκπνξηθφ χιινγν Πηνιεκαΐδαο (Δ..Π.) ζαο
πξνζθαινχλ ζηελ εθδήισζε κε ζέκα: «Δλαιιαθηηθέο Μνξθέο
Υξεκαηνδφηεζεο & ε πκβνιή ηνπ Coaching ζηελ Αλάπηπμε
ηεο Δπηρείξεζεο» ηελ Σεηάξηε 01 Ννεκβξίνπ 2017 θαη ψξα
18:00 - 20:00 ζηνλ Δκπνξηθφ χιινγν Πηνιεκαΐδαο Κηίξην Δ.Β.Δ.
Πεξηνρή Τδξαγσγείνπ. Ζ είζνδνο είλαη ειεχζεξε. Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: Σει. 2310224440, email: info@sege.gr

2

nd

EU Arab World Summit

ηηο 9 – 10 Ννεκβξίνπ 2017, ζηελ Αζήλα,
ε
2 πλάληεζε Κνξπθήο ηεο ΔΔ γηα ηνλ
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
Site:
www.euroarabsummit.com , Σει: 210
7295978.

ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε
Αξαβηθφ θφζκν. Γηα
www.tsomokos.gr
,
7289000, Fax: 210

ν

13 Πνιπζπλέδξην «ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ»
ν

Σν άββαην 4 Ννεκβξίνπ 2017 δηνξγαλψλεηαη, ην 13
Πνιπζπλέδξην «Καηλνηνκία & Αλάπηπμε», απφ ην κνλαδηθφ
δηαδηθηπαθφ θαλάιη γηα ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ αλάπηπμε, ην
www.ka-business.gr κε ηελ ππνζηήξημε ηεο ΓΔΘ – HELEXPO ΑΔ,
ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ αίζνπζα «Οιπκπηάο» ηνπ
πλεδξηαθνχ Κέληξνπ «Ησάλλεο Βειιίδεο» θαη ζα έρεη σο ζηφρν λα
αλαδείμεη ηηο πξννπηηθέο θαη ην κέιινλ ηεο Φεθηαθήο
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
http://www.ka.business.gr.
νπ

Παξνπζίαζε ηνπ 9 ηφκνπ ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπεηεξίδαο
ηνπ Κ.Ι.Θ. ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο
Ο Γήκαξρνο Θεζζαινλίθεο Γηάλλεο Μπνπηάξεο θαη ε
Αληηδήκαξρνο Πνιηηηζκνχ θαη
Σερλψλ Έιιε Υξπζίδνπ ζαο
νπ
πξνζθαινχλ ζηελ παξνπζίαζε ηνπ 9 ηφκνπ ηεο Δπηζηεκνληθήο
Δπεηεξίδαο ηνπ Κέληξνπ Ηζηνξίαο Θεζζαινλίθεο ηνπ Γήκνπ
Θεζζαινλίθεο ηελ Σεηάξηε 1 Ννεκβξίνπ 2017 θαη ψξα 19.30 ζην
Κέληξν Ηζηνξίαο Θεζζαινλίθεο, Πι. Ηππνδξνκίνπ
(Μέγαξν
Μπίιιε), ηει. 2310264668/271167, fax .
2310274710,
www.thessaloniki.gr

Αλαδήηεζε
ειιεληθψλ
παξαγσγηθψλ
επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία εγγξαθήο
ζην εηδηθφ κεηξψν αιινδαπψλ παξαγσγηθψλ
κνλάδσλ ζηελ Αίγππην.
Ζ Β8 Γηεχζπλζε Δπηρεηξεκαηηθήο Αλάπηπμεο
ηνπ
Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ κε ην έγγξαθφ ηεο κε αξηζκφ
Α.Π.Φ.Α 54595/25.10.2017 καο ελεκέξσζε φηη
ε
Αληηπξνζσπεία ηεο ΔΔ ζηελ Αίγππην δήηεζε απφ ηα θ-κ λα
ππνβάιινπλ θαηάινγν επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη
αίηεζε γηα εγγξαθή ζην εηδηθφ κεηξψν αιινδαπψλ
παξαγσγηθψλ κνλάδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ ηεο
Αηγχπηνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ζε απηέο ε εμαγσγή
ησλ πξντφλησλ ηνπο. Ζ ζπγθέληξσζε ησλ ελ ιφγσ
ζηνηρείσλ θξίλεηαη απαξαίηεηε ελφςεη παξεκβάζεσλ απφ
πιεπξάο ΔΔ ζε επίπεδν Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ
Δκπνξίνπ θαηά ηηο πξνζερείο ζπλεδξηάζεηο αξκφδησλ
επηηξνπψλ ζηηο αξρέο Ννεκβξίνπ. Παξάιιεια, ην Γξαθείν
ΟΔΤ Κατξνπ έρεη επαλεηιεκκέλα ππνζηεξίμεη, θαηά ηηο
δηκεξείο ζπλαληήζεηο κε ηηο αξκφδηεο αηγππηηαθέο αξρέο, φηη
ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε εγγξαθήο ζην εηδηθφ κεηξψν
απνηειεί εκπφδην αλάπηπμεο ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ. Γηα ην
ιφγν απηφ δεηείηαη ε ζπγθέληξσζε θαη απνζηνιή ησλ
ζηνηρείσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε αλακνλή
νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο εγγξαθήο, ην αξγφηεξν
κέρξη 2 Ννεκβξίνπ πξνο ην Γξαθείν ΟΔΤ Κατξνπ κε
θνηλνπνίεζε ζηε Γ/λζή καο. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο παξαηίζεληαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ
γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο ζην Κάτξν:
Πξντζηάκελνο: Αζαλάζηνο Μαθξαλδξένπ, Γελ. χκβνπινο
ΟΔΤ Α΄,Γηεχζπλζε: 18 Aisha El Taymuria, 11451, Garden
City, CairoΣειέθσλα: ()27948482 – 27952036 ΦΑΞ:
(00202 ) 27940684, E-mail: ecocom-cairo@mfa.gr

Μνλνπάηηα Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο
Ζ
πξσηνβνπιία
ηνπ skywalker.gr «Μνλνπάηηα
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο»
γηα
ηελ
παξνρή
αξρηθήο
εθπαίδεπζεο ζηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζπλερίδεηαη κε
ην 30ν
Μνλνπάηη
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο.
Ζ δξάζε απεπζχλεηαη ζε φζνπο ελδηαθέξνληαη λα
δηεξεπλήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο σο
ελαιιαθηηθφ δξφκν επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη
δεκηνπξγηθφηεηαο.
ε ηξηάληα (30) ψξεο, ζηηο 6, 7, 8, 9 θαη 10 Ννεκβξίνπ
2017, νη εθπαηδεπφκελνη ζα πξνζεγγίζνπλ ηηο βαζηθέο
αξρέο, κεζφδνπο θαη εξγαιεία ηνπ “επηρεηξείλ” θαη ζα
θαηαλνήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο ηνπ επηρεηξεκαηία.
ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε ζα παξνπζηαζηνχλ ζεκαληηθέο
ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ άπηνληαη ηεο δεκηνπξγίαο θαη
ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο, φπσο: βαζηθέο αξρέο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ζχζηαζεο κηαο επηρείξεζεο, αξρέο
δηνίθεζεο, marketing, αμηνιφγεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο
ηδέαο, βαζηθά ινγηζηηθά θαη θνξνινγηθά ζέκαηα ελάξμεσο,
θαη
εηαηξηθήο
ρξήζεο
ησλ
social
media.
Ζ ζπκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ρσξίο ρξέσζε, ράξε
ζηελ εζεινληηθή ζπκκεηνρή θαηαμησκέλσλ εηζεγεηψλ θαη
ζηελ επγεληθή ρνξεγία ηνπ ρψξνπ δηεμαγσγήο ηνπ
Μνλνπαηηνχ, ηνπ ηαζνπνχιεηνπ
Πνιηηηζηηθνχ
Κέληξνπ, απφ ηνλ δήκν Βχξσλα. Σελ επηζηεκνληθή
επζχλε θαηάξηηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο έρεη
ην
Career
Design www.career-design.gr.
Γηα ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη
λα θάλνπλ εγγξαθή ζην site: www.footstep.gr. Θα ηεξεζεί
ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη ζα ππάξμεη θαη ηειεθσληθή
επηβεβαίσζε.
Σφπνο δηεμαγσγήο: ηαζνπνχιεην Πνιηηηζηηθφ Κέληξν
δήκνπ Βχξσλα, νδφο: Διιήλσλ Αμησκαηηθψλ 41.
Ζ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη απφ ηε Γεπηέξα 6
Ννεκβξίνπ, έσο ηελ Παξαζθεπή 10 Ννεκβξίνπ απφ ηηο
10:00
έσο
ηηο
16:00.

International Seminar of Roads and Tunnels
Σν Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ ΑΠΘ δηνξγαλψλεη έλα
Γηεζλέο εκηλάξην, εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα, κε ηίηιν
«International Seminar of Roads and Tunnels» ην νπνίν ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Θεζζαινλίθε απφ 3 έσο 9 Ννεκβξίνπ
2017. Κχξην ζέκα ηνπ εκηλαξίνπ είλαη ε θαηαζθεπή ησλ Έξγσλ
Τπνδνκήο. Όιεο νη δηαιέμεηο ζα γίλνπλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα.Ζ
εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή ζην εκηλάξην γίλεηαη
ειεθηξνληθά απφ ηε Φφξκα Δγγξαθήο πνπ ζα βξείηε ζηνλ
παξαθάησ ζχλδεζκν: http://isrbt.civil.auth.gr/?page_id=29
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
Website:
http://isrbt.civil.auth.gr.

Έβδνκε Δηήζηα πλδηάζθεςε ηεο Διιελνγεξκαληθήο
πλέιεπζεο
Απφ ηηο 9 έσο ηηο 11 Ννεκβξίνπ 2017 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε
«Έβδνκε Δηήζηα πλδηάζθεςε ηεο Διιελνγεξκαληθήο
πλέιεπζεο» ζηε πφιε ηληειθίλγθελ ηνπ νκφζπνλδνπ
θξαηηδίνπ ηεο Βάδεο-Βπξηεκβέξγεο ηεο Γεξκαλίαο. Ζ
εο
ζπλδηάζθεςε ζα μεθηλήζεη ην βξάδπ ηεο 9 Ννεκβξίνπ 2017 κε
έλα COME TOGETHER. ηηο 10 θαη 11 Ννεκβξίνπ 2017
Γεξκαλνί θαη Έιιελεο πνιηηηθνί ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο,
εθπξφζσπνη ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζα
ζπλεξγαζηνχλ ζην δφθηκν πιένλ πιαίζην ηεο πλδηάζθεςεο.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα www.grde.eu, ζην
email: ks-dgv@bmz.bund.de ή ζην ηειέθσλν 2310 692115.
Πξφγξακκα Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Eπαγγεικαηηθήο
Δθπαίδεπζεο
(E-learning)
ηνπ
Σκήκαηνο
Υξεκαηννηθνλνκηθήο & Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο Παξάηαζε ππνβνιήο αηηήζεσλ
έσο 1ε Ννεκβξίνπ.
Σν πξφγξακκα Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη επαγγεικαηηθήο
Δθπαίδεπζεο
(E-learning)
ηνπ
Σκήκαηνο
Υξεκαηννηθνλνκηθήο & Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο είλαη ζρεδηαζκέλν λα θαιχςεη
πιήξσο ηηο ζεκεξηλέο απμεκέλεο πξαθηηθέο απαηηήζεηο ηνπ
εξγαδφκελνπ, ηνπ θνηηεηή θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, παξέρνληαο
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηελ επειημία λα ην παξαθνινπζνχλ απφ
νπνπδήπνηε θαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή έρνπλ ειεχζεξν ρξφλν.
Έλαξμε Νέσλ Σκεκάησλ 6/11/17. Πξνζεζκία Τπνβνιήο έσο
01/11/17. Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε, επηθνηλσλήζηε κε ηελ
θα
Καξακνιέγθνπ
ηειεθσληθά
ζηα 210
4142186 / 6949476064 ή κε email ζην learnxrh@unipi.gr.

ν

10 πλέδξην Credit Risk Management
Ζ ICAP Group δηνξγαλψλεη ην 10o πλέδξην Credit Risk
Management, ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Πέκπηε 9
Ννεκβξίνπ 2017, ζην πλεδξηαθφ Κέληξν ηεο Δζληθήο
Αζθαιηζηηθήο , Λεσθ. πγγξνχ 103 – 105 Αζήλα. ην θεηηλφ
επεηεηαθφ ζπλέδξην , ζα κηιήζεη γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα
ν Joshua Peirez, Πξφεδξνο θαη COO ηεο Dun & Bradstreet,
θαζψο θαη άιια ζηειέρε επηρεηξήζεσλ αλαγλσξηζκέλνπ
θχξνπο θαη ηερλνγλσζίαο φπσο ν Νψληαο Νηθνιαΐδεο ηεο
Moody’s, ν Δξλέζηνο Παλαγηψηνπ ηεο McKinsey &
Company θαη ν Giorgio Costantino ηεο CRIF. Οκηιία επίζεο ζα
έρεη θαη ν Πινχηαξρνο αθειιάξεο, Καζεγεηήο ζην Οηθνλνκηθφ
Παλεπηζηήκην Αζελψλ, πξψελ Αληηπξφεδξνο θαη κέινο ηεο
Δθηειεζηηθήο
Δπηηξνπήο ηεο
Δπξσπατθήο
Σξάπεδαο
Δπελδχζεσλ. Δπίζεο ζα δηνξγαλσζεί workshop γηα ηελ
αλαδήηεζε ηνπ κνληέινπ αμηνπνίεζεο επηρεηξεκαηηθψλ θαη
νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε
ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλήζηεκε ην Customer
Care: Σει: 210 7200 050 Email: customercare@icap.gr

Γηνξγάλσζε απφ ην Δπηκειεηήξην Κηιθίο ελεκεξσηηθήο
εθδήισζεο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ Setting up a network of
competitive MED Clusters with the contribution of creative
industries / CO- CREATE
Δλεκεξσηηθή εθδήισζε δηνξγαλψλεη ην Δπηκειεηήξην Κηιθίο,
ηελ Σεηάξηε 1 Ννεκβξίνπ 2017, ζηηο 17:00, ζην Δπηκειεηήξην
Κηιθίο, Αίζνπζα Β. εξγηαλλτδε. Ζ εθδήισζε ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ Setting up a network
of competitive MED Clusters with the contribution of creative
industries / CO- CREATE ην νπνίν εληάζζεηαη ζην Πξφγξακκα
INTERREG MED» θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ
Σακείν Αλάπηπμεο θαη Δζληθνχο Πφξνπο ηεο Διιάδαο θαη ησλ
ζπκκεηερνπζψλ ρσξψλ. θνπφο ηεο εθδήισζεο είλαη νη
ζπκκεηέρνληεο λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ην έξγν πνπ
πινπνηεί ην Δπηκειεηήξην Κηιθίο θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε
ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, ηηο
πξνβιεπφκελεο δξάζεηο θαη απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ.
ηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ
παξαδνζηαθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δηθηχσλ πξνεξρφκελα δει.
απφ παξαδνζηαθνχο θιάδνπο (κεραλήκαηα, θαηαζθεπέο,
έπηπια) ζηνλ κεζνγεηαθφ ρψξν, κέζσ ηεο δηαζχλδεζεο κε ηνλ
δεκηνπξγηθφ ηνκέα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ λέσλ πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ. Σν έξγν πξνσζεί επίζεο ηελ ζπλεξγαζία κε ηε
ρξήζε λέσλ κεζνδνινγηψλ θαη εξγαιείσλ θαη ηελ πινπνίεζε
πηινηηθψλ δξάζεσλ πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο επηθεθαιήο
(δηαρεηξηζηέο) επηρεηξεκαηηθψλ δηθηχσλ, ζε ΜκΔ θαη θνξείο
ράξαμεο πνιηηηθήο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε
κε ην Δπηκειεηήξην Κηιθίο: ηει. 23410 24580 ή
mkalogeridou@ccikilkis.gr. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
δειψζνπλ ζπκκεηνρή ζην παξαθάησ link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7i5YrKAgWG9q0
PwaQyWLHCtSh4rW2o_t-jEgVzsT6fEimYw/viewforrn

Δηήζην Πξφγξακκα πκκεηνρήο ΔΟΣ ζε Γηεζλείο Δθζέζεηο
2018
Σν εηήζην πξφγξακκα ζπκκεηνρήο ηνπ ΔΟΣ ζε Γηεζλείο Δθζέζεηο
έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα :
http://agora.mfa.gr/images/EOT_diethneis_ektheseis_2018.pdf

ε

3 «Ηκέξα Δπθαηξηψλ Δξγαζίαο»
Σν Διιελνγεξκαληθφ Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην
δηνξγαλψλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γεξκαληθή ρνιή Αζελψλ ηελ
ε
3 «Ζκέξα Δπθαηξηψλ Δξγαζίαο» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε
Γεξκαληθή ρνιή Αζελψλ ζηηο 11.11.2017 θαη ψξα 10.00-17.00.
θνπφο ηεο εθδήισζεο απηήο είλαη λα θέξεη ζε επαθή πςεινχ
επηπέδνπ απνθνίηνπο κε ελδηαθεξφκελεο εηαηξίεο θαη ηδξχκαηα
ζηελ Διιάδα θαη ζην γεξκαλφθσλν εμσηεξηθφ ψζηε λα βνεζήζεη
θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ηελ είζνδν ηνπο ζηνλ επαγγεικαηηθφ
ρψξν. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: Site: www.germanchamber.gr, E-mail: pr@ahk.com.gr, ηει. 210 64 19 025, fax.
210 64 45 175
Γηεζλέο πλέδξην Σνπξηζκνχ ηεο PHILOXENIA 2017
Αζηαηηθφο Σνπξηζκφο : Διιάδα σο πξννξηζκφο θαη σο
Δπξσπατθή πχιε
Σν πλέδξην ζα δηεμαρζεί ηελ Παξαζθεπή 10 Ννεκβξίνπ
2017ζην πλεδξηαθφ Κέληξν “Ισάλλεο Βειιίδεο”, αίζνπζα
“Θεζζαινλίθε”. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα
επηθνηλσλήζεηε κε ηελ Τπεχζπλε Οξγάλσζεο ηνπ ζπλεδξίνπ
ηελ θα Μαξία πιινπνχινπ απφ ην αξκφδην ηκήκα ηεο
HELEXPO ζηα ηειέθσλα : 2310291231/ 6979331046 θαη ζην email: ms@helexpo.gr, site: www.helexpo.gr

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ ακςνχληα ηεο Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 23-26 Ννεκβξίνπ 2017 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Έθζεζε «Beverage, Food Processing
Technologies,Packaging and Logistics Fair» απφ ηε εηαηξεία
“Tuyap ” θαη ζηελ Σνπξθία -Samsun - ζην Tuyap Samsun Fair
and Congress Center- κε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ
θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ
δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο:
Σξφθηκα, Καηεςπγκέλα, Κξεαηηθά, Φξέζθα θξνχηα, Λαραληθά,
Γαιαθηνθνκηθά, Βηνινγηθά, Θαιαζζηλά, Πνηά, Εαραξψδε,
Όζπξηα, Μεραλήκαηα επεμεξγαζίαο θαη ηερλνινγίαο ηξνθίκσλ
θαη απνζήθεπζε logistics. Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ππάξρεη
εηδηθή νξγάλσζε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο Σνπξθίαο,
ε νπνία δηαξθεί 3 κέξεο θαη πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζηνλ
εθζεζηαθφ ρψξν θαζψο θαη ζπλαληήζεηο κε ηνπο παξαγσγνχοεπηρεηξεκαηίεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληψλ ηεο
Έθζεζεο (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
08/11/2017
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.putecheurasia.com/ .

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Αηηάιεηα ηεο Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 29 Ννεκβξίνπ έσο 02 Γεθεκβξίνπ
2017 πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλή Έθζεζε
«GREENHOUSE,
AGRICULTURAL
EQUIPMENT
AND
TECHNOLOGIES FAIR» απφ ηε εηαηξεία “UBM NTSR Fuar ve
Gosteri Hizmetleri 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:
αγξνηηθά κεραλήκαηα, θξνχηα θαη ιαραληθά, ζεξκνθήπηα.
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 (28 Ννεκβξίνπ - 01
Γεθεκβξίνπ 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 (28 Ννεκβξίνπ - 01
Γεθεκβξίνπ 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: https://www.growtech.com.tr/.

Ηκεξίδα κε ζέκα : «Η εμσζηξέθεηα ησλ ειιεληθψλ
επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ»
Ζ Alpha Plan Consultants ζαο θαιεί ζε εκεξίδα, ηελ Πέκπηε
09 Ννεκβξίνπ 2017, ζην ζπλεδξηαθφ θέληξν Ν. Γεξκαλφο
(HELEXPO) απφ ηηο 17:00 – 20:00, πνπ ζα γίλεη κε ηελ
ππνζηήξημε ηνπ ΤΔΠ, ηεο HELEXPO, ηνπ Διιελν-Ηηαιηθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Θεζ/λίθεο, ηνπ Διιελν-Γαιιηθνχ Δκπνξηθνχ
θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ θαη ηνπ Διιελν-Πνισληθνχ
χλδεζκνπ κε ζέκα: «Ζ εμσζηξέθεηα ησλ ειιεληθψλ
επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ». Γήισζε ζπκκεηνρήο
ζην
ζχλδεζκνhttps://www.aplan.gr/el/?option=com_chronoforms
5&chronoform=hmer_trofima

eCommerce Expo
ηηο 25 – 27 Ννεκβξίνπ 2017, ζην Εάππεην Μέγαξν ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ην ζπλέδξην eCommerce Expo, κε
ζεκαηνινγία ζρεηηθά κε ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, ηειεπηαίεο
εμειίμεηο ζε ζέκαηα ςεθηαθψλ πιεξσκψλ αιιά θαη
παξνπζηάζεηο βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζε ηνκείο φπσο ε
παξνπζία ησλ ειιεληθψλ ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ
δηεζλψο, ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα ρνλδξηθήο (B2B ecommerce), ε βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε, ηα ζέκαηα
αζθαιείαο θαη νη λέεο ηερλνινγίεο πξνβνιήο, ηφζν ζηελ
εγρψξηα, φζν θαη ζηελ παγθφζκηα αγνξά. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
θαη
ιεπηνκέξεηεο:
Site:
https://www.eventora.com/el/Events/webworldexpo2017

Hellenic Forum on Agriculture, Food & Beverages and
related channels of distribution
Σν Διιελν-Ρνπκαληθφ Γηκεξέο Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην,
δηνξγαλψλεη ζε ζπλεξγαζία κε ην Enterprise Greece, ππφ
ηελ αηγίδα ηεο Πξεζβείαο θαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ
Γξαθείνπ ΟΔΤ απηήο, εκεξίδα κε ηίηιν “Hellenic Forum on
Agriculture, Food & Beverages and related channels of
distribution”, ζηηο 22 Ννεκβξίνπ 2017. Ζ εκεξίδα ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζε αίζνπζα ηνπ θεληξηθνχ μελνδνρείνπ
Radisson Blu θαη ζα πεξηιακβάλεη ζεκαηηθά πάλει πνπ ζα
δηεμαρζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο (10:00 – 18:00).
Παξάιιεια ην Enterprise Greece έρεη αλαιάβεη ηε
δηνξγάλσζε επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαληήζεσλ Β2Β ζην
πιαίζην ηεο ελ ιφγσ εκεξίδαο. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο θαη ιεπηνκέξεηεο:
Site: http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/office/862
,
http://www.enterprisegreece.gov.gr/,
Δ-mail: ecocombucharest@mfa.gr , Σει.: (004021) 2100748, 2115724 ,
Fax: (004021) 2119893.

Greek Serbian Forum: Trade and Investments in the
Food Sector/ a new dynamic relationship
Παξάιιεια κε ηελ Γηεζλή Έθζεζε ETHNO FOOD AND
DRINK 2017 απφ ηηο 22 έσο ηηο 25 Ννεκβξίνπ 2017, ην
Διιελν-εξβηθφ Δκπνξηθφ, Βηνκεραληθφ, Σνπξηζηηθφ θαη
Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην Β. Διιάδνο θαη ηελ Έθζεζε
Βειηγξαδίνπ δηνξγαλψλνπλ Διιελν- εξβηθφ Forum κε ζέκα
“Greek Serbian Forum: Trade and Investments in the Food
Sector/ a new dynamic relationship”, ζην νπνίν ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ Β2Β ζπλαληήζεηο κε δηαλνκείο θαη
κεγάιεο αιπζίδεο αγνξαζηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ
επξχηεξε πεξηνρή. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: website:
https://greatexhibitions.gr/el/.

Γηεζλείο Δθζέζεηο (ζπλέρεηα)

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
ε

8 ΠΑΓΚΡΗΣΙΑ ΔΚΘΔΗ “ΚΡΗΣΗ: Η ΜΔΓΑΛΗ ΤΝΑΝΣΗΗ”
Πφιε : ΓΔΘ, Θεζζαινλίθε
Ηκεξνκελία : 28 Οθησβξίνπ – 5 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Σνπηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο
Πιεξνθνξίεο: site: www.pagkritiaekthesi.gr , ηει: 2810 213318
AGROQUALITY FESTIVAL
Πφιε : 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
EXPOHOTEL
Πφιε : Π. Φάιεξν -Αζήλα, Διιάδα
Ηκεξνκελία : 3 – 5 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Ξελνδνρεηαθφο εμνπιηζκφο & αλαθαίληζε
Πιεξνθνξίεο: ηει: 2109530457, 2109532248, 2109577349, fax:
2103610276, email: info@expohotel.gr, site: www.expohotel.gr
Η

6 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ «ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΓΑ & LOGISTICS»
Πφιε : Αζήλα, Διιάδα
Ηκεξνκελία : 4 – 6 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : logistics
Πιεξνθνξίεο: Site: www.sce.gr , www.supply-chain.gr , ηει. 210
9010040
Η

19 ΔΚΘΔΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΠΟΣΧΝ FOODEX RETALL 2017
Πφιε : Αζήλα, Διιάδα
Ηκεξνκελία : 06-08 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : ηξφθηκα, πνηά
Πιεξνθνξίεο:
Site:
http://foodex.verticom.gr
,
e-mail:
info@verticom.gr , ηει. 210 9245577
ERGO MARATHON EXPO 2017
Πφιε: Αζήλα, Διιάδα
Ηκεξνκελία: 9 – 11 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Νέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο γηα ηνλ αζιεηηζκφ, ην
fitness, ηελ πγεία θαη ηε δηαηξνθή
Πιεξνθνξίεο: ηει: 210 8250128 – 129, 210 2626267, fax: 210
8250130, e-mail: info@be-best.gr , site: www.be-best.gr

INGAS 2017
Πφιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 2 – 3 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Φπζηθφ αέξην
Πιεξνθνξίεο: site: www.ingas.istanbul,
www.igdas.istanbul
EURASIA PACKAGING
Πφιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 2 – 5 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: πζηήκαηα Απνζήθεπζεο θαη Logistics
Πιεξνθνξίεο: Site: http://packagingfair.com/en,
www.etee.gr , Σει: 211 7000264-7, Fax: 211 0127466, Email: info@etee.gr, fairs@etee.gr
ΙΓΔΔ ΚΑΙ ΝΔΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ – iENA
Πφιε: Νπξεκβέξγε, Γεξκαλία
Ηκεξνκελία: 2 – 5 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Δθεπξέζεηο
Πιεξνθνξίεο: Site: http://www.german-fairs.gr/allesektheseis/iena/ , www.iena.de , Σει: 210 6419021, Fax:
210 6445175, E-mail: s.theofanidou@ahk.com.gr
AGRICULTURE, SEED RAISING, SAPLINGS AND
DAIRY INDUSTRY FAIR
Πφιε: Μαλίζα, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 2 – 5 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: γεσξγία, ζπφξνπο, δελδξχιιηα, θηελνηξνθία,
ιηπάζκαηα θαη βηνινγηθή γεσξγία
Πιεξνθνξίεο: ηει. 2310254460, θαμ: 2310254448, email: selanik@ekonomi.gov.tr,
site: http://www.snsfuarcilik.com.tr/fair-detail.aspx?f=5
KEYENERGY
Πφιε: Ρψκε, Ηηαιία
Ηκεξνκελία: 06 – 08 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: ελέξγεηα θιίκαηνο θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο
Πιεξνθνξίεο: www.keyenergy.eu,
www.agora.mfa.gr/it75

Η

33 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ PHILOXENIA 2017
Πφιε : ΓΔΘ, Θεζζαινλίθε
Ηκεξνκελία : 10-12 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : ηνπξηζκφο,μελνδνρεηαθφο εμνπιηζκφο
Πιεξνθνξίεο: ηει: 2310291111, fax: 2310 284732,
www.helexpo.gr

site:

WEBSUMMIT
Πφιε: Ληζζαβψλα, Πνξηνγαιία
Ηκεξνκελία: 06 – 09 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: ηερλνινγία, επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη θαηλνηνκία
Πιεξνθνξίεο:
https://websummit.com/?gclid=CPSAxp_J1dMCFcafGwod
g98GMA

Γηεζλείο Δθζέζεηο
INFOSECURITY.NL
Πφιε: Οπηξέρηε, Οιιαλδία
Ηκεξνκελία: 1 – 2 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: IT Security
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.infosecurity.nl/exhibitors , e-mail:
service@jaarbeurs.nl , ηει: 31 (0)30 295 29 99

BATIMAT
Πφιε: Παξίζη, Γαιιία
Ηκεξνκελία: 6 – 10 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Οηθνδφκεζε θηηξίσλ
Πιεξνθνξίεο: www.batimat.com

KREADOE
Πφιε: Οπηξέρηε, Οιιαλδία
Ηκεξνκελία: 1 – 3 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Τιηθά γηα δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.kreadoe.nl/nl-NL/Bezoeker/Routeen-Contact/Contact.aspx ,
e-mail: info@jaarbeurs.nl , ηει: 003130-295 59 11

ISTANBUL FOOTWEAR LEATHERGOODS
Πφιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 7 – 10 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: γπλαηθεία θαη παηδηθά παπνχηζηα, παπνχηζηα
εξγαζίαο, αζιεηηθά, ηζάληεο, δψλεο, πνξηνθφιηα,
βαιίηζεο,
Πιεξνθνξίεο: site:
http://www.eksfuarcilik.com/english.htm, ηει:
2310254460, email:selanik@ekonomi.gov.tr

THE BIG CONTRUCT EAST AFRICA
Πφιε: Νατξφκπη, Κέλπα
Ηκεξνκελία: 1 – 3 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Καηαζθεπή θηηξίσλ
Πιεξνθνξίεο: www.thebig5constructeastafrica.com

ISTANBUL FURNITURE FAIR
Πφιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 7 – 12 Ννεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Έπηπια
Πιεξνθνξίεο: site: http://furnitureistanbul.com.tr/

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Πξνχζα ηεο Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη κεηαμχ
ησλ εκεξνκεληψλ 30 Ννεκβξίνπ έσο 3 Γεθεκβξίνπ 2017 πξφθεηηαη
λα πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλή Έθζεζε «SHEET METAL PROCESSING
TECHNOLOGIES» απφ ηε εηαηξεία “Tuyap Bursa Fuarcilik A.S. ” θαη
ζηελ Σνπξθία -Bursa - ζην Bursa 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: Μεραλήκαηα επεμεξγαζίαο
κεηάιισλ, ζπγθφιιεζεο, θνπήο, ηερλνινγίεο δηάηξεζεο, εξγαιεία
ρεηξφο, πεπηεζκέλνπ αέξα, πδξαπιηθψλ θαη ζσιήλσλ. 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 (29
Ννεκβξίνπ- 2 Γεθεκβξίνπ 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 (29 Ννεκβξίνπ- 2
Γεθεκβξίνπ 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://bursametalisleme.com/en/.

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη κεηαμχ
ησλ εκεξνκεληψλ 30 Ννεκβξίνπ έσο 3 Γεθεκβξίνπ 2017 πξφθεηηαη
λα πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Έθζεζε «SILMO ISTANBUL OPTICAL
FAIR» απφ ηε εηαηξεία “24 Saat Fuarcilik Ltd Sti” θαη ζηελ Σνπξθία ISTANBUL - ζην Istanbul Trade Center- κε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ
ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα
ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο
ηνκείο: Οπηηθά γπαιηά, γπαιηά ειίνπ, αζιεηηθά γπαιηά, γπαιηά
αζθαιείαο, ζήθεο γπαιηψλ, θαθνί επαθήο, αμεζνπάξ θαθψλ επαθήο
θαη εμνπιηζκφο ζπληήξεζεο, νπηηθά φξγαλα, νθζαικνινγηθά φξγαλα
θαη αμεζνπάξ, νθζαικηθέο νθζαικνινγηθέο κεηξήζεηο, δηαγλσζηηθέο
θαη ζεξαπεπηηθέο ζπζθεπέο, νπηηθά εξγαζηήξηα, αληαιιαθηηθά γπαιηά,
νπηηθά βηνκεραληθά 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 (29 Ννεκβξίνπ- 2
Γεθεκβξίνπ 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 (29 Ννεκβξίνπ- 2
Γεθεκβξίνπ 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
22/11/2017
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.silmoistanbul.com/.

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΓΔΡΜΑΝΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ
ηνπ Γεληθνχ Πξνμελείνπ ηεο Διιάδαο ζην
Νηχζζειληνξθ, απέζηεηιε ελεκέξσζε κε ζέκα
«Απνινγηζκφο Γηεζλνχο Έθζεζεο Σξνθίκσλ θαη
Πνηψλ ANUGA 2017 (Κνισλία, 7-11 Οθησβξίνπ
2017)».
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζην Νηχζζειληνξθ
(www.agora.mfa.gr/de128),
email:
ecocomdusseldorf@mfa.gr.
ΓΔΡΜΑΝΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ
ηνπ Γεληθνχ Πξνμελείνπ ηεο Διιάδαο ζην
Νηχζζειληνξθ, απέζηεηιε ελεκέξσζε κε ζέκα
«Απνινγηζκφο Γηεζλνχο Έθζεζεο γηα ηελ αζθάιεηα
ζηνλ ρψξν εξγαζίαο Α+Α (Νηχζζειληνξθ, 17-20
Οθησβξίνπ 2017)».
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζην Νηχζζειληνξθ
(www.agora.mfa.gr/de128),
email:
ecocomdusseldorf@mfa.gr.
ΓΔΡΜΑΝΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ
ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Βεξνιίλν, απέζηεηιε
έγγξαθν κε ζέκα «Δλεκεξσηηθφ Οηθνλνκηθφ Γειηίν Γ’
Σξηκήλνπ 2017». Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζην
Βεξνιίλν
(http://www.agora.mfa.gr/infofilesmenu/office/823) ,email: ecocom-berlin@mfa.gr
ή
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr.
ΙΠΑΝΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ
ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Μαδξίηε, απέζηεηιε
έγγξαθν κε ζέκα «Γηεζλήο Έθζεζε Φξνχησλ θαη
Λαραληθψλ ζηελ Ηζπαλία (Feria de Madrid, Μαδξίηε
18-20.10.2017)».
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηε Μαδξίηε:
www.agora.mfa.gr/es73
,
e-mail:
ecocommadrid@mfa.gr, ηειέθσλν +34915644592, fax:
+34915645932
ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr.
ΟΤΓΓΑΡΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ
ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Βνπδαπέζηε,
απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν κε ζέκα «Οηθνλνκία θαη
Δκπφξην ζηελ Οπγγαξία», ηεχρνο Νν.6 (Αχγνπζηνοεπηέκβξηνο 2017)».
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: +3614132612,
+3614132613, θαμ: +3613217403, email: ecocombudapest@mfa.gr. ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr.
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31/10/2017
ΠΡΟΚΛΖΖ
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ/ΔΠΗΚΔΤΖ ΗΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΖΛ.
2313 320537
31/10/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ Ζ/Τ ΣΖΛ. 2108916264
1/11/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΡΓΑΗΑ
ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΤΠΑ ΣΖΛ. 210 8916356
1/11/2017 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΣΧΝ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΤΝΣΖΡΖΖ
ΑΝΑΓΟΜΧΖ
ΠΤΡΟΒΔΣΖΡΧΝ
ΣΖΛ.2313320556
2/11/2017 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΣΧΝ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΤΓΡΟΓΟΣΗΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΣΟΤ
ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ 3Ζ ΚΑΗ 4Ζ ΤΠΔ ΣΖΛ. 2313 320587
6/11/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΣΖΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ 10 ΜΖΥ/ΣΧΝ ΣΔΥΝΖΣΟΤ ΝΔΦΡΟΤ ΣΖΛ.
2413504379
6/11/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΖΛ. 2313 327818
8/11/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟΤ ΑΛΑΣΗΟΤ ΑΠΟΥΗΟΝΗΜΟΤ ΣΖΛ. 2313313141, 172,175
14/11/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ
ΑΝΟΗΥΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΣΖΛ. 2321351279
15/11/2017 ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΟΗΖΖ ΤΛΗΚΧΝ
ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΣΖΛ.
2108044645
20/11/2017 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΝΧΠΧΝ ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ ΣΖΛ. 25310 54497
23/11/2017 ΑΝΟΗΥΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΣΖΛ. 26953 60606
29/11/2017 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΝΣΤΠΧΝ ΣΖΛ. 2313 323115
29/11/2017 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΛΔΤΡΧΝ
ΣΖΛ. 210 4964068
1/12/2017 ΑΝΟΗΥΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ
ΑΠΛΧΣΖΡΗΟΤ - ΚΟΠΣΖΡΗΟΤ ΣΖΛ. 210 3483161
10/12/2017 ΑΝΟΗΥΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΔΞΧΧΜΑΣΗΚΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΣΖΛ. 2313 307195

3Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ
ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

3Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ

3Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ Γ.Ν. ΛΑΡΗΑ

4Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ
ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ ΤΚΔΧΝ
Γ.Ν. ΔΡΡΧΝ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ ΘΖΔΑ

29 Μ/Π ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ
ΠΟΓΡΑΓΔΣ
Γ.Ν. ΕΑΚΤΝΘΟΤ
ΓΝ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ
ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΠΟΘΖΚΖ ΤΛΗΚΟΤ
ΦΤΛΑΚΧΝ
ΑΓΤ/ΓΠΜ

Γ.Ν. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ

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

Σελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα πνπ πξνζθέξεη Τπεξεζίεο Ηιεθηξνληθνχ πλεγφξνπ ηνπ Βηνηέρλε
ζην www.bizhelp.gr γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα αληηκεησπίδεηε κε Γεκφζηα Τπεξεζία ή ζέιεηε λα
ππνβάιιεηε νπνηνδήπνηε εξψηεκα.

Σελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα πνπ πξνζθέξεη Τπεξεζίεο Ηιεθηξνληθήο Γηθηχσζεο b2bmall ή ζην
www.b2bmall.eu, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλεζηε θαη λα πξνκεζεχεζηε πξντφληα κειψλ ηνπ
επηκειεηεξίνπ.

