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Πξόγξακκα επηρνξήγεζεο επηρεηξήζεσλ γηα ηελ
πξόζιεςε
10.000 αλέξγσλ ειηθίαο 30-49 εηώλ
Ο Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ αλαθνηλψλεη
ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο επηρνξήγεζεο
επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πξφζιεςε 10.000 αλέξγσλ ειηθίαο 30-49
εηψλ. Σν λέν πξφγξακκα ζα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζε 10.000
αλέξγνπο, πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξψα ηνπ Οξγαληζκνχ
γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ θαη άλσ θαη κε
έκθαζε ζηνπο καθξνρξφληα αλέξγνπο, λα πξνζιεθζνχλ ζε λέεο
ζέζεηο πιήξνπο απαζρφιεζεο, ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, Φνξείο
Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο θαη γεληθά εξγνδφηεο ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ αζθνχλ ηαθηηθά νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Οη
επηρεηξήζεηο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξφγξακκα
ζα κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζή ηνπο ειεθηξνληθά κφλν
κέζσ
ηνπ
Πιεξνθνξηαθνύ
πζηήκαηνο
Κξαηηθώλ
Δληζρύζεσλ (ΠΚΔ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο (ζηε δηεχζπλζε http://www.ependyseis.gr/mis). Πην
ζπγθεθξηκέλα: Σελ Γεπηέξα 12 Γεθεκβξίνπ 2016 (ώξα 15:00)
μεθίλεζε ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα ηηο Πεξηθέξεηεο Αηηηθή,
ηεξεά Διιάδα θαη Νόηην Αηγαίν. Σελ Σεηάξηε 14 Γεθεκβξίνπ
2016 (ώξα 15:00) μεθίλεζε ε ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ γηα ηηο
Πεξηθέξεηεο Αλαηνιηθή Μαθεδνλία- Θξάθε, Κεληξηθή
Μαθεδνλία, Ήπεηξνο, Θεζζαιία, Γπηηθή Διιάδα θαη Γπηηθή
Μαθεδνλία, Ηόληα Νεζηά, Πεινπόλλεζνο, Βόξεην Αηγαίν,
Κξήηε. Οη ιεπηνκέξεηεο θαη νη φξνη πινπνίεζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο, πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο λέεο δηαδηθαζίεο
δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ ΔΠΑ, πεξηγξάθνληαη ζηε Γεκφζηα
Πξφζθιεζε, No 12/2016, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζην Πξφγξακκα
ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη έρεη αλαξηεζεί ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ ΟΑΔΓ
(www.oaed.gr), ηνπ ΔΠΑ www.espa.gr, θαη ζηελ ηζηνζειίδα
www.ependyseis.gr

Γεκνζηεύηεθε ζην ΦΔΚ ν Ν. 4442/2016 «Νέν ζεζκηθό πιαίζην
γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο»
Γεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ ν Ν. 4442/2016 «Νέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα
ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
πνπ θέξλεη αιιαγέο ζηελ αδεηνδφηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ
επηρεηξήζεσλ
ηξνθίκσλ,
θαηαζηεκάησλ
πγεηνλνκηθνχ
ελδηαθέξνληνο, αιιά θαη μελνδνρείσλ θαη ελνηθηαδνκέλσλ
δσκαηίσλ. Σν ππνπξγείν Οηθνλνκίαο ππφζρεηαη ηελ άκεζε
αδεηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε γλσζηνπνίεζε έλαξμεο ηεο
ιεηηνπξγίαο , αιιά ε εθαξκνγή ηνπ πξνυπνζέηεη ηελ έθδνζε
πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ θαη ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ. Γίλεηαη
δε πξνζεζκία έσο ηηο 31/12/2018 γηα λα εθδνζνχλ απηά. Έηζη,
πξνβιέπεηαη φηη ζα αξθεί ε γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο, ε νπνία
ζα είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ έλαξμε άζθεζεο ηεο
δξαζηεξηφηεηαο θαη ζα ππνβάιιεηαη απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθά
κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο
Γηαρείξηζεο Αδεηνδφηεζεο θαη Διέγρσλ (ΟΠ -ΑΓΔ), φηαλ απηφ
ελεξγνπνηεζεί. Μέρξη ηφηε, ε γλσζηνπνίεζε ζα ππνβάιιεηαη ζηε
Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ή ζηα θαηά
ηφπν αξκφδηα γηα ηηο κεηαπνηεηηθέο θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο
Δπηκειεηήξηα θαη ηηο ελψζεηο ηνπο ή ζην Σερληθφ Δπηκειεηήξην
Διιάδαο, ηα νπνία ππνρξενχληαη λα ηελ θνηλνπνηνχλ ζηηο
αξκφδηεο αξρέο πξνθεηκέλνπ απηέο λα αζθνχλ ηα ειεγθηηθά ηνπο
θαζήθνληα γηα ηε πξνζηαζία ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Γηα ηελ
ππνβνιή ηεο γλσζηνπνίεζεο απαηηείηαη ε θαηάζεζε παξαβφινπ.
Καηαξγείηαη ε βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο θαη νη επηρεηξήζεηο
ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηελ αζθάιεηα
ηξνθίκσλ. Η γλσζηνπνίεζε απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα
ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο. Αξκφδηα αξρή γηα ηελ παξαιαβή ηεο
γλσζηνπνίεζεο είλαη ν θαηά ηφπν αξκφδηνο Γήκνο. Η
γλσζηνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ ΟΠΑΓΔ. Μέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε
γλσζηνπνίεζε ππνβάιιεηαη είηε ζην Γήκν είηε ζε ΚΔΠ πνπ
ιεηηνπξγεί σο ΔΚΔ.

Απόθηεζε Φεθηαθήο Τπνγξαθήο από ην ΒΔΘ
Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο πξνζθέξεη ζηηο
επηρεηξήζεηο - κέιε ηνπ ηε ιχζε ηεο απνκαθξπζκέλεο
ςεθηαθήο ππνγξαθήο πνπ επηηξέπεη ηελ επηθχξσζε ησλ
εγγξάθσλ
απφ
νπνηνλδήπνηε,
νπνπδήπνηε
θαη
νπνηεδήπνηε θαη ε νπνία ζπλεξγάδεηαη άςνγα κε φιεο ηηο
δεκνθηιείο κνξθέο εγγξάθσλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ
εθαξκνγψλ. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο
είλαη ηα εμήο:

Ο θάηνρνο κπνξεί λα ππνγξάςεη ειεθηξνληθά έλα
ςεθηαθφ έγγξαθν απφ θάζε ηχπνπ ζπζθεπή
(desktop, laptop, tablet, smartphone) αξθεί λα
είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην δηαδίθηπν

ν θάηνρνο δελ ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη
θάπνην usb stick, θαζψο ην ζχζηεκα απνζηέιιεη
απηφκαηα ζην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν ηνλ
απαξαίηεην θσδηθφ.

Φζελφηεξν θφζηνο απφθηεζεο θαηά 30%
ζπγθξηηηθά κε ηελ θιαζηθή ςεθηαθή ππνγξαθή

Δπθνιία
απφθηεζεο
κε
επίζθεςε
ζην
Δπηκειεηήξην

Βήκαηα:
Πξώην βήκα – Ηιεθηξνληθέο Τπνβνιέο Αηηήζεσλ
Α) ειεθηξνληθή ππνβνιή αίηεζεο ζην site ηεο Κεληξηθήο
Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ – Τπεξεζία Αξρήο Δγγξαθήο
ΤΠ.Α.Δ.
Β) ειεθηξνληθή ππνβνιή αίηεζεο ζηε δηαδηθηπαθή πχιε
"ΔΡΜΗ
Γεύηεξν βήκα - έιεγρνο ηακεηαθήο ελεκεξόηεηαο
Σξίην βήκα - ειεθηξνληθή πιεξσκή ηνπ θόζηνπο
απόθηεζεο ΦΤ
Σέηαξην βήκα - ηαπηνπνίεζε & ελεξγνπνίεζε
Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο ΦΤ γίλεηαη ζην Δπηκειεηήξην κε ηελ
βνήζεηα ηνπ αξκφδηνπ ππαιιήινπ απφ εηδηθή ζέζε
εξγαζίαο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο Σκήκα Βηνηερληθψλ
Θεκάησλ ΒΔΘ, ηει.2310241383.

Παξάηαζε ζηηο πξνζεζκίεο ππαγσγήο ζηνλ λέν
Αλαπηπμηαθό Νόκν
Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο αλαθνηλψλεη φηη
παξαηείλνληαη γηα έλαλ κήλα νη πξνζεζκίεο ππνβνιήο
αηηήζεσλ ππαγσγήο ζηα θαζεζηψηα ηνπ λένπ Αλαπηπμηαθνχ
Νφκνπ «Γεληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» θαη «Νέεο Αλεμάξηεηεο
ΜΜΔ». Τπελζπκίδεηαη φηη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ήηαλ ε 20ε Γεθεκβξίνπ 2016.
Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
ζηελ
ηζηνζειίδα
www.ependyseis.gr
Οδεγίεο γηα ηελ ειεθηξνληθή πιεξσκή παξαζηαηηθώλ
Σξαπεδώλ ηνπ εμσηεξηθνύ
Η Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ καο ελεκεξψλεη φηη, ζηα παξαζηαηηθά
Δηζαγσγήο θαη Δηδηθψλ Φφξσλ Καηαλάισζεο, γηα ηα νπνία
νη
δαζκνθνξνινγηθέο
επηβαξχλζεηο
πξφθεηηαη
λα
πιεξσζνχλ ειεθηξνληθά απφ Σξάπεδα ηνπ εμσηεξηθνχ, ζα
ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ ζπλαιιαζζφκελν ε
ζέζε 44 «Δηδηθή Μλεία» κε ηνλ θσδηθφ Α1111 «Πιεξσκή
κέζσ Σξαπεδώλ εμσηεξηθνύ». Η θαηαρψξεζε ηεο Δηδηθήο
Μλείαο είλαη ππνρξεσηηθή θαη ε ζπκπιήξσζή ηεο απνηειεί
απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ ζπλαιιαζζνκέλνπ, δηαθνξεηηθά
ελέρεη θίλδπλνο απφξξηςεο ηεο ειεθηξνληθήο πιεξσκήο
απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ICISnet.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2104802427, 2445,
fax:
2104802449,
2469
email:
v.oikonomou@1926.syzefxiw.gov.gr,
m.sylia@1926.syzefxiw.gov.gr

ΠΡΟΚΛΖΖ
ηελ εκεξίδα πνπ δηνξγαλώλεη ην Γεκνζηνγξαθηθό
πγθξόηεκα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ»
Σν Γεκνζηνγξαθηθφ πγθξφηεκα «ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ» ζαο πξνζθαιεί
ζηελ εκεξίδα πνπ δηνξγαλψλεη ην άββαην 17 Γεθεκβξίνπ 2016,
ψξα 10.30 – 15.00 ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
Γήκνπ Θεζζαινλίθεο κε Θέκα: Αλαπηπμηαθή χκπξαμε Κξάηνπο –
Σξαπεδψλ – Δπηρεηξεκαηηψλ». χκθσλα κε ηνπο δηνξγαλσηέο
ζηφρνο ηεο δηνξγάλσζεο απηήο ηεο εκεξίδαο είλαη λα θαηαζηήζεη ηηο
ιέμεηο «αλάπηπμε – επέλδπζε – επηρεηξεκαηηθφηεηα – θαηλνηνκία –
εμσζηξέθεηα θαη αληαγσληζηηθφηεηα» απφ έλλνηεο γεληθέο,
αθεξεκέλεο θαη – πνιιέο θνξέο – θελέο πεξηερνκέλνπ ζε
ζπληζηψζεο, επαθξηβψο πξνζδηνξηζκέλεο, πνπ ζα ζπλζέζνπλ ηελ
αλαπηπμηαθή ηαπηφηεηα ηεο Βφξεηαο Διιάδαο. Γείηε δσληαλά ηηο
εξγαζίεο ζην web tv ηνπ kabusiness.gr – Αλακεηαδίδεη ην
Makthes.gr
ν

1 Γηεζλέο ζπλέδξην λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο
Σελ Παξαζθεπή 16 Γεθεκβξίνπ 2016 θαη ψξα 17.45 ζην Grand
νπ
Hotel Palace δηεμάγεηαη ε ηειεηή έλαξμεο ηνπ 1
Γηεζλνχο
πλεδξίνπ Νεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (INNECO 2016) φπνπ ζα
παξεπξίζθνληαη φινη νη νκηιεηέο ηνπ πλεδξίνπ ην νπνίν ζα
δηαξθέζεη 3 κέξεο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: Τπεχζπλε
επηθνηλσλίαο: Βίθπ Καλέιινπ, ηει.: 6976794813, email:
vikanellou@yahoo.com

Δίδε πξώηεο αλάγθεο γηα ηνπο πξόζθπγεο
Σν Αξαβν – Διιεληθφ Δπηκειεηήξην Δκπνξίνπ θαη Αλάπηπμεο
απεπζχλεη έθθιεζε γηα απνζηνιή εηδψλ πξψηεο αλάγθεο ζηνπο
χξνπο πξφζθπγεο ζηελ Διιάδα (παηδηθφ γάια, αληηβηνηηθά
θάξκαθα, βξεθηθέο πάλεο, θαξνηζάθηα, παηδηθά παηρλίδηα). Δθφζνλ
απνζηείιεηε εκπνξεχκαηα, θνηλνπνηήζηε ην ζην εμήο email:
chamber@arabgreekchamber.gr. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:
ηέγε χξσλ Διιάδαο, θα. Μαξία Γήκα, ηει.: 6974033380.

Αλαθνίλσζε πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ
Σν ηκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Μαθεδνλίαο αλαθνηλψλεη ηελ έλαξμε ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ
Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηηο Δπξσπατθέο
πνπδέο ζηηο Γηεζλείο Τπεξεζίεο θαη πλαιιαγέο. Ο αξηζκφο ησλ
εηζαθηέσλ νξίδεηαη ζε 40 θνηηεηέο θαη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ
δηθαηνινγεηηθά κέρξη ηηο 31 Ιαλνπαξίνπ 2017 ζηε Γξακκαηεία ηνπ
ΠΜ ηνπ ηκήκαηνο ΓΔ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.:
2310891347, email: mes@uom.gr , site: www.esit.uom.gr

Πξνθήξπμε πξνγξάκκαηνο δηκεξήο θαη πνιπκεξήο Δ&Σ
ζπλεξγαζία Διιάδαο – Γεξκαλίαο
Δλίζρπζε
θνηλψλ
εξεπλεηηθψλ
έξγσλ
ζηηο
ζεκαηηθέο
πξνηεξαηφηεηεο ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο
(RIS3) 2014-2020. ε πνηνπο απεπζχλεηαη : Δξεπλεηηθνί
Οξγαληζκνί, Δπηρεηξήζεηο, Λνηπνί θνξείο: δεκφζηνη θαη άιινη
θνξείο. Πεξίνδνο ππνβνιήο απφ 15/12/2016 έσο 15/2/2017 (θαη
ψξα 16:00). Πιεξνθνξίεο – ηνηρεία επηθνηλσλίαο Δηδηθή Τπεξεζία
Γηαρείξηζεο ΔΠ Αληαγσληζηηθφηεηα,
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα &
Καηλνηνκία. Ηιεθηξνληθή δηεχζπλζε http://www.antagonistikotita.gr,
Σει.210 7458000,Φαμ.210 7702720 ,Όιγα Γξεγφξα 210 7458098
o.grigora@gsrt.gr, Γεσξγία Κξαλά 210 7458099 gkr@gsrt.gr.
Ιζηνζειίδα
δεκνζίεπζεο
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=22&cs=
Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο & Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθή δηεχζπλζε
http://www.gsrt.gr.
DLR Project Management Agency (European and International
Cooperation),Dr. Hans-Peter Niller, Σει.+49 228 38211468,E-mail
δηεχζπλζε Hans-Peter.Niller@dlr.de

Έληαμε ζην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ
(ΠΓΔ) δπν λέσλ ρξεκαηνδνηηθώλ εξγαιείσλ
Σελ έληαμε ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ
(ΠΓΔ) δπν λέσλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ ελέθξηλε ν
Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο
Αιέμεο Υαξίηζεο. Πξφθεηηαη γηα ην Σακείν Δμνηθνλνκψ ΙΙ
θαη ην Σακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ΙΙ (ΣΔΠΙΥ ΙΙ), κε
ζπλνιηθφ δηαζέζηκν πξνυπνινγηζκφ 1,5 δηζ. επξψ απφ
δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο πφξνπο. Μέζα ζην Γεθέκβξην
ζα μεθηλήζεη ε ρξεκαηνδφηεζε κε ηελ εθηακίεπζε
εγθεθξηκέλεο πξνθαηαβνιήο, ε νπνία αληηζηνηρεί ζην 25%
ηνπ ζπλφινπ ησλ πφξσλ πνπ ζα δηαηεζνχλ κέζσ ηνπ
ΔΠΑ.
Σν Σακείν Δμνηθνλνκώ ΗΗ εληάζζεηαη ζην
πιαίζην ηεο λέαο δξάζεο «Δμνηθνλνκψ θαη’ νίθνλ» γηα
ηελ ελίζρπζε παξεκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε βειηίσζε
ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαηνηθηψλ. Η ελίζρπζε ζα
αθνξά είηε ζε επηρνξήγεζε ησλ σθεινχκελσλ είηε ζε
επηρνξήγεζε ζε ζπλδπαζκφ κε άηνθν ή ρακειφηνθν
δάλεην. Γηα ην Σακείν Δμνηθνλνκψ ΙΙ ζα δηαηεζνχλ 68
εθαη. επξψ γηα ηελ θαηαβνιή δαλείσλ απφ ην Δζληθφ
Σακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Αλάπηπμεο (ΔΣΔΑΝ)
πξνο ηδηνθηήηεο κε ρακειά εηζνδήκαηα. Ο ζπλνιηθφο
πξνυπνινγηζκφο ηνπ «Δμνηθνλνκψ θαη’ νίθνλ ΙΙ» ζα
αλέιζεη ζε 500 εθαη. επξψ, εθ ησλ νπνίσλ 248 εθαη.
επξψ ζα δηαηεζνχλ απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα
«Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, Καηλνηνκία»
(ΔΠΑλΔΚ) ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 θαη ηα ππφινηπα απφ
ηδησηηθέο ζπκκεηνρέο.
* ηόρνο ηνπ ΣΔΠΗΥ ΗΗ είλαη ε παξνρή επηρεηξεκαηηθψλ
δαλείσλ θαη εγγπήζεσλ απφ ην ΔΣΔΑΝ ζε ζπλεξγαζία κε
πηζησηηθά ηδξχκαηα. Γηθαηνχρνη ησλ εληζρχζεσλ είλαη
θπξίσο πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο ππφ ζχζηαζε θαη
πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο. θνπφο ηνπ Σακείνπ είλαη ε
δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε
ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ αλάπηπμε δπλακηθψλ, θαηλνηφκσλ
θαη εμσζηξεθψλ ζρεκάησλ. Σν ΣΔΠΙΥ ΙΙ ζα
ρξεκαηνδνηεζεί κε 400 εθαη. επξψ απφ ην ΔΠΑλΔΚ. Η
ζπλνιηθή ελίζρπζε πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο
κέζσ ηνπ ΣΔΠΙΥ ΙΙ ζα αλέιζεη ζε 1 δηζ. Δπξψ κε ηε
ζπκκεηνρή ησλ ηξαπεδψλ. Πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα:
www.etean.gr.

Πξνθήξπμε πξνγξάκκαηνο δηκεξήο θαη πνιπκεξήο
Δ&Σ ζπλεξγαζία Διιάδαο – Ρσζίαο
Οη Γηκεξείο θαη Πνιπκεξείο Δ&Σ πλεξγαζίεο
απεπζχλνληαη ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα ησλ δχν
ζπλεξγαδνκέλσλ ρσξψλ. Οη πξνηάζεηο απφ ηελ ειιεληθή
πιεπξά ζα πεξηιακβάλνπλ ππνρξεσηηθά έλαλ εξεπλεηηθφ
θνξέα κε πξναηξεηηθή ηε ζπκκεηνρή επηρείξεζεο ελψ
φζεο δελ έρνπλ δηαθξαηηθφ εηαίξν δελ ζα γίλνληαη
απνδεθηέο. Η Πεξίνδνο ππνβνιήο είλαη απφ 21/12/2016
έσο 21/2/2017 (ψξα 16:00) Οη αηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο
ππνβάιινληαη
ζηε
δηεχζπλζε
www.ependyseis.gr
θάλνληαο ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ ζην ΠΚΔ Δληχπνπ
Τπνβνιήο
Αίηεζεο
Υξεκαηνδφηεζεο.
Αηηήζεηο
ρξεκαηνδφηεζεο ζηηο νπνίεο δελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί φια
ηα ππνρξεσηηθά πξνο ζπκπιήξσζε πεδία ηνπ ΠΚΔ, δελ
ζα είλαη δπλαηφ λα ππνβιεζνχλ. Πιεξνθνξίεο ηνηρεία επηθνηλσλίαο
Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ΔΠ Αληαγσληζηηθφηεηα,
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα & Καηλνηνκία
Ηιεθηξνληθή δηεχζπλζε: http://www.antagonistikotita.gr
Γηεχζπλζε, Λεσθ. Μεζνγείσλ 56, 115 27 Αζήλα
Σει.: 801 11 36300 , Φαμ: 210 7473666
νθία Γεκεηξνπνχινπ: ηει.: 210 7458187, email:
s.dimitropoulou@gsrt.gr
Γεσξγία Κξαλά ηει.: 210 7458099, email: gkr@gsrt.gr
Ιζηνζειίδα
δεκνζίεπζεο:
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=
24&cs=

MIND – Πξόζθιεζε ζπκκεηνρήο ζηελ πηινηηθή θάζε
εθπαίδεπζεο
Σν Δ.Β.Δ.Α. ζπκκεηέρνληαο σο εηαίξνο ζην έξγν κε ηίηιν: “MIND –
Marketing, Internationalization & Development” ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Erasmus+ ηξαηεγηθέο πκπξάμεηο ζηελ ΔΔΚ, αλαθνηλψλεη φηη ε
δηαδηθαζία επηινγήο ππνςεθίσλ γηα ηελ πηινηηθή εθπαίδεπζε ηνπ
έξγνπ κφιηο άξρηζε. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: Δ.Β.Δ.Α.
Αθαδεκίαο 7, Αζήλα, Αηηηθή 10671, email: info@acci.gr
Πξόζθιεζε γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ λέσλ εξεπλεηώλ
H Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
«Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ
Μάζεζε» (ΔΠΑΝΑΓ-ΔΓΒΜ), εμέδσζε πξφζθιεζε πξνο ηα
Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα θαη ηνπο Δξεπλεηηθνχο Φνξείο ηεο
ρψξαο θαιψληαο ηα λα ππνβάιινπλ πξνηάζεηο αλαθνξηθά κε ηελ
πινπνίεζε ηεο δξάζεο «Τπνζηήξημε εξεπλεηψλ κε έκθαζε ζηνπο
λένπο εξεπλεηέο». Αληηθείκελν ηεο δξάζεο είλαη ε δπλαηφηεηα
πινπνίεζεο κηθξψλ πξνηάζεσλ νη νπνίεο θαηαηίζεληαη απφ νκάδεο
λέσλ εξεπλεηψλ. ηφρνο ηεο παξέκβαζεο είλαη ε ελίζρπζε ηνπ
αθαδεκατθνχ βηνγξαθηθνχ ησλ σθεινπκέλσλ θαη ε ελίζρπζε ησλ
εξεπλεηηθψλ δεμηνηήησλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ νη
πξννπηηθέο
αθαδεκατθήο/εξεπλεηηθήο
θαξηέξαο
ηνπο.
Η
ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ
έληαμε πξάμεσλ κε ηελ παξνχζα πξφζθιεζε αλέξρεηαη ζπλνιηθά
ζε 14.000.000,00€. Οη σθεινχκελνη (εξεπλεηέο) ζα ππνβάιινπλ ηηο
εξεπλεηηθέο ηνπο πξνηάζεηο ζηνλ νηθείν ΔΛΚΔ, ν νπνίνο ζηε
ζπλέρεηα ζα ππνβάιιεη ηηο πξνηάζεηο ζηελ ΔΤΓ. Η εκεξνκελία
ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ απφ ηνπο ΔΛΚΔ πξνο ηελ ΔΤΓ
είλαη ε 1 Μαξηίνπ 2017. Η πξφζθιεζε θαη ηα απαξαίηεηα
ζπλνδεπηηθά είλαη αλαξηεκέλα ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε:
http://www.edulll.gr/?p=31436

Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή ζην Ηζξαήι
Σν Eκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ (ΔΒΔΑ) θαη ν
χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (ΔΒ), κε ηελ
ππνζηήξημε
ηνπ
Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ,
δηνξγαλψλνπλ
επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζην Σει Αβίβ ηνπ Ιζξαήι, ζηηο 14-16
Φεβξνπαξίνπ 2017. Οη θιάδνη πνπ ζα εθπξνζσπεζνχλ είλαη ν
θαηαζθεπαζηηθφο, ηα δνκηθά πιηθά θαη νη αλαλεψζηκεο πεγέο
ελέξγεηαο. Σν πξφγξακκα ηεο απνζηνιήο πεξηιακβάλεη
επηρεηξεκαηηθφ θφξνπκ φπνπ ζα παξνπζηαζηνχλ επελδπηηθέο θαη
εκπνξηθέο επθαηξίεο θαη δηκεξείο ζπλαληήζεηο (B2B). Σν θφζηνο
ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζε 300€. H δαπάλε κεηάβαζεο θαη δηακνλήο
ζα επηβαξχλεη ηηο ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο. Παξάθιεζε γηα ην
ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο, λα ελεκεξψζεηε κέρξη ηελ Παξαζθεπή 16
Γεθεκβξίνπ 2016 ζπκπιεξψλνληαο ην ζρεηηθφ δειηίν θαη
απνζηέιινληάο ην ζην email: vmakrigianni@sev.org.gr .
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 210 3382342 -466, 211 5006
121.

Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο

Enterprise Greece invest & trade
Πξόζθιεζε ζπκκεηνρήο ζηελ δηεζλή έθζεζε δνκηθώλ
πιηθώλ MOSBUID 2017 (Μόζρα, Ρσζία 04 – 07/ 04/
2017)
Η Enterprise Greece δηνξγαλψλεη ηελ Δζληθή ζπκκεηνρή
ζηε Γηεζλή Έθζεζε MOSBUID 2017 , ε νπνία ζα ιάβεη
ρψξα απφ 4 έσο 7 Απξηιίνπ 2017 ζηελ Μφζρα. Πξφθεηηαη
γηα ηε κεγαιχηεξε εκπνξηθή έθζεζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ
θιάδνπ ζηε Ρσζία θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή CIS,
απνηεινχκελε απφ 18 εθζεζηαθά ηκήκαηα γηα ηε
δηεπθφιπλζε ησλ επηζθεπηψλ, πνπ θαιχπηνπλ έηζη φιν ην
επξχ θάζκα ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο νηθείαο
βηνκεραλίαο. Η ηκεκαηνπνίεζε απηή εμνηθνλνκεί πφξνπο
θαη ζηνπο εθζέηεο, αθνχ ππνδέρνληαη θπξίσο ην
εμεηδηθεπκέλν θνηλφ πνπ ηνπο ελδηαθέξεη.
ΚΟΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ: ηήξημε Enterprise Greece
40% έσο ην πεξίπηεξν 24 η. κ.. Γηα ζπκκεηνρή ζηελ
έθζεζε κέζσ πξνγξάκκαηνο δελ ηζρχεη ε παξαπάλσ
ηηκή.
ΑΗΣΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ: Τπνβάιιεηε ηψξα ειεθηξνληθά
ηελ αίηεζή ζαο κέρξη εμαληιήζεσο ρψξνπ απφ ηνπο
νξγαλσηέο.
ΥΡΖΗΜΑ LINKS: www.mosbuild.com
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: +302103355700,
fax: +302103242079, site: www.enterprisegreece.gov.gr ,
109 Λεσθ. Βαζηιίζζεο νθίαο, 11521 Αζήλα – Διιάδα.
Enterprise Greece invest & trade
Πξόζθιεζε ζπκκεηνρήο ζηελ δηεζλή έθζεζε δνκηθώλ
πιηθώλ PROJECT ΗRAN 2017 Σερεξάλε, 25 έσο 28
Απξηιίνπ 2017
Η Enterprise Greece δηνξγαλψλεη ηελ Δζληθή ζπκκεηνρή
ζηε Γηεζλή Έθζεζε PROJECT ΗRAN 2017. Η Γηεζλήο
Έθζεζε
δνκηθψλ
θαη
θαηαζθεπαζηηθψλ
πιηθψλ,
εμνπιηζκνχ θαη ηερλνινγίαο πεξηβάιινληνο PROJECT
ΗRAN 2017 δηνξγαλψλεηαη γηα ηξίηε θνξά ζηελ Σερεξάλε
απφ 25 έσο 28 Απξηιίνπ 2017 ζην Tehran Permanet
Fairground θαη θηινδνμεί λα ζπλδέζεη μαλά ηε δηεζλή
εκπεηξία κε ηελ αγνξά ηνπ Ιξάλ θαη λα ζπκβάιεη ζηε
δηακφξθσζε ηνπ ηεξάζηηνπ δπλακηθνχ ζηνλ πνιιά
ππνζρφκελν θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν ηεο ρψξαο.
ΚΟΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ: 335€/ η.κ. +250€ registration
fee πιένλ Φ.Π.Α.. Γηα ζπκκεηνρή ζηελ έθζεζε κέζσ
πξνγξάκκαηνο δελ ηζρχεη ε παξαπάλσ ηηκή.
ΑΗΣΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ: Τπνβάιιεηε ηψξα ειεθηξνληθά
ηελ αίηεζή ζαο κέρξη 15.01.2017 ή κέρξη εμαληιήζεσο
ηνπ ρψξνπ.
ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ ΔΚΘΔΜΑΣΧΝ: PROJECT ΗRAN13 –
17.02.2017
ΥΡΖΗΜΑ LINKS: www.projrct-iran.com
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: +302103355700,
fax: +302103242079, Λεσθ. Βαζηιίζζεο νθίαο 109,
11521 Αζήλα – Διιάδα.
Διιελνξσζηθό Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην

Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
Μεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 24-29 Ιαλνπαξίνπ 2017, πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ε Γηεζλήο Έθζεζε
«IstanbulFurnitureFair». Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ππάξρεη εηδηθή
δηνξγάλσζε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο Σνπξθίαο, πνπ
δηαξθεί 3 κέξεο (22-25 Ιαλνπαξίνπ) θαη πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζηνλ
εθζεζηαθφ ρψξν θαζψο θαη ζπλαληήζεηο κε ηνπο παξαγσγνχο. Σν
Τπνπξγείν ζα θαιχςεη ηα έμνδα δηακνλήο ελφο εθπξνζψπνπ απφ
θάζε εηαηξία γηα 3 λχρηεο ζε μελνδνρείν 5 αζηέξσλ κφλν εθφζνλ νη
επηζθέπηεο ιάβνπλ κέξνο ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα θαη
ηαμηδέςνπλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα
πξέπεη κέρξη ηηο 11/01/2017 λα ζηείινπλ ζπκπιεξσκέλε ηελ ζρεηηθή
αίηεζε ζηνπο παξαθάησ ζπλδέζκνπο: θαμ: 2310 254 448, email:
selanik@ekonomi.gov.tr
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 2310 254460, θαμ: 2310 254
448, email: selanik@ekonomi.gov.tr

Σν Διιελνξσζηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία
κε ηελ εηαηξία εκπνξίνπ & δηαλνκήο πξντφλησλ επξείαο
θαηαλάισζεο ζηε Ρσζία ζαο πξνζθαιεί λα ιάβεηε κέξνο
ζηελ κεγαιχηεξε εηήζηα δηεζλή έθζεζε ηξνθίκσλ θαη
πνηψλ ζηελ Μφζρα Prodexro-2017, ζηηο 6 – 10
Φεβξνπαξίνπ 2017. H ζπκκεηνρή δχλαηαη λα είλαη κε ή
ρσξίο θπζηθή παξνπζία εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξίαο ζαο.
ΚΟΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ: 385€ Έσο 3 θσδηθνύο
πξντόληνο. Γηα θάζε επηπιένλ θσδηθό ππάξρεη
θόζηνο 90€. Γήισζε ζπκκεηνρήο έσο 15 Γεθεκβξίνπ
2016. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: Τπεχζπλε Project
θα. Λέλα Καιίληλα ηει.: 6936831784, 2422023049, email:
kalinagroe@gmail.com,
Διιελνξσζηθφ
Δκπνξηθφ
Δπηκειεηήξην ηει.: 2106981127, 2117007043, email:
info@hrcc.gr, office@hrcc.gr

DOMESTIC CONSTRUCTIN MATERIALS 2017
Πόιε: Μφζρα, Ρσζία
Ζκεξνκελία: 24-27 Ιαλνπαξίνπ 2017
Δθζέκαηα: δνκηθά πιηθά
Πιεξνθνξίεο:(495) 925-65-61/62, site: osm@osmexpo.ru

Γηεζλείο Δθζέζεηο
VICENZA ORO WINTER + TGOLD
Πόιε: Ρψκε, Ιηαιία
Ζκεξνκελία: 20– 25 Ιαλνπαξίνπ 2017
Δθζέκαηα: θνζκήκαηα
Πιεξνθνξίεο:
site:
www.vicenzaorowinter.it
www.agora.mfa.gr/it75
VICENZA ORO SPRING + TGOLD
Πόιε: Ρψκε, Ιηαιία
Ζκεξνκελία: 20– 25 Ιαλνπαξίνπ 2017
Δθζέκαηα: θνζκήκαηα
Πιεξνθνξίεο:
site:
www.vicenzaorospring.it
www.agora.mfa.gr/it75

,

th

13 INTERNATIONAL ISTANBUL FURNITURE FAIR
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 24-29 Ιαλνπαξίνπ 2017
Δθζέκαηα: έπηπια
Πιεξνθνξίεο: ηει.: 2310 254460, θαμ: 2310 254448, email:
selanik@ekonomi.gov.tr

,
Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα

Ζ

82 ΔΚΘΔΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ
ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ
Πόιε: Βεξνιίλν, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 20 - 29 Ιαλνπαξίνπ 2017
Δθζέκαηα: αγξνηηθά πξντφληα θαη ηξφθηκα
Πιεξνθνξίεο: site: www.greenweek.de , ηει: 2310327733
TORONTO INTERNATIONAL BOAT SHOW
Πόιε: Σνξφλην, Καλαδάο
Ζκεξνκελία: 20-29Ιαλνπαξίνπ 2017
Δθζέκαηα:λαπηηθφο εμνπιηζκφο/ ζθάθε αλαςπρήο
Πιεξνθνξίεο: lwaddell@canadianboatshow.com
SIGEP
Πόιε: Ρψκε, Ιηαιία
Ζκεξνκελία: 21 – 25 Ιαλνπαξίνπ 2017
Δθζέκαηα: ηξφθηκα θαη πνηά
Πιεξνθνξίεο: site: www.sigep.it , www.agora.mfa.gr/it75
RHEX
Πόιε: Ρψκε, Ιηαιία
Ζκεξνκελία: 21 – 25 Ιαλνπαξίνπ 2017
Δθζέκαηα: εμεηδηθεπκέλα ηξφθηκα θαη πνηά ιηαληθήο,
εκπφξην
Πιεξνθνξίεο:
site:
http://en.rhex.it/,
www.agora.mfa.gr/it75
INTERNATIONAL EGRUNE WORCHE BERLIN
Πόιε: Βεξνιίλν, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 20-29 Ιαλνπαξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Αγξνηηθή Οηθνλνκία
Πιεξνθνξίεο: site:www.gruenewoche.de
INTERSECDubai
Πόιε: Νηνπκπάη, Ηλ. Αξ. Δκηξάηα
Ζκεξνκελία: 22 Ιαλ.-24 Ιαλνπαξίνπ 2017
Δθζέκαηα: ζπζηήκαηα αζθαιείαο
Πιεξνθνξίεο: ηει.:+97143894500, θαμ: +97143585533,
site:www.intersecexpo.com

ΠΑΡΟΤΗΔ 2017
Πόιε: Αζήλα, Διιάδα
Ζκεξνκελία: 11-15 Ιαλνπαξίνπ 2017
Δθζέκαηα: ηνπξηζηηθά είδε, δηαθνζκεηηθά, δψξα
Πιεξνθνξίεο: site:http://www.parousies.gr/
ΛΑΨΚΖ ΣΔΥΝΖ – ΣΔΥΝΖΜΑ
Πόιε: Αζήλα, Διιάδα
Ζκεξνκελία: 11-15 Ιαλνπαξίνπ 2017 (ζην η.49 εθ παξαδξνκήο
είρε αλαθεξζεί ιαλζαζκέλε εκεξνκελία)
Δθζέκαηα: ιατθά εθζέκαηα, παξαδνζηαθά
Πιεξνθνξίεο: site:http://www.popularart.gr/
ALFAEXPO - ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ 2017
Πόιε: Ηξάθιεην, Κξήηε
Ζκεξνκελία: 20-23 Ιαλνπαξίνπ 2017
Δθζέκαηα: ηνπξηζηηθά είδε, δψξα, ιατθήο ηέρλεο θαη αμεζνπάξ
Πιεξνθνξίεο: site:www.alfaexpo.gr
MOSTRAROTA & ΓΧΡΟΔΚΘΔΖ
Πόιε: Αζήλα, Διιάδα
Ζκεξνκελία: 27-30 Ιαλνπαξίνπ 2017
Δθζέκαηα: έπηπια, παιηθά , είδε νηθ. Υξήζεο, θσηηζηηθά,
δηαθνζκεηηθά
Πιεξνθνξίεο: site:http://www.mostrarota-giftshow.gr
FASHION EXPO 2017
Πόιε: Παηαλία, Αηηηθή
Ζκεξνκελία: 28-30 Ιαλνπαξίνπ 2017
Δθζέκαηα: έλδπζε-κφδα
Πιεξνθνξίεο: ηει: 210-86232220, θαμ: 210-8623130 , email:
ekthesi@otenet.gr site: www.fashionexpo.gr

Δπηρεηξεκαηηθά λέα
ΗΡΑΚ

INTERIOR DESIGN SHOW
Πόιε: Σνξφλην, Καλαδάο
Ζκεξνκελία: 22-25 Ιαλνπαξίνπ 2017
Δθζέκαηα:εζσηεξηθή δηαθφζκεζε, έπηπια, θσηηζκφο
Πιεξνθνξίεο: info@interiordesignshow.com
UPAKOVKA/UPAKITALIA 2017
Πόιε: Μφζρα, Ρσζία
Ζκεξνκελία: 24-27 Ιαλνπαξίνπ 2017
Δθζέκαηα: παθεηάξηζκα θαη εθηππψζεηο
Πιεξνθνξίεο:312-781-5180 , site: http: //www.mdna.com
INTERPLASTICA
Πόιε: Μφζρα, Ρσζία
Ζκεξνκελία: 24-27 Ιαλνπαξίνπ 2017
Δθζέκαηα: πιαζηηθά είδε
Πιεξνθνξίεο:+7 (495) 255 37 99

Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ζην Δξκπίι
ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Βαγδάηε, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ
δειηίν γηα ηηο πξφζθαηεο νηθνλνκηθέο & επηρεηξεκαηηθέο εηδήζεηο
κελφο Ννεκβξίνπ 2016. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γξαθείνπ
ΟΔΤ
ηεο
Διιάδαο
ζην
Δξκπίι
(www.agora.mfa.gr/iq122), email:ecocom-erbil@mfa.gr ή ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr.
ΣΕΔΝΣΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ Γεληθνχ
Πξνμελείνπ ηεο Διιάδαο ζηε Σδέληα, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ
δειηίν κε ζέκα
«Πξφγξακκα δηεζλψλ θιαδηθψλ θαη
επαγγεικαηηθψλ εθζέζεσλ γηα ηε ανπδηθή Αξαβία θαη ην
νπιηαλάην ηνπ Οκάλ γηα ην έηνο 2017». Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: ηει.: 00966 12 66 90 824, email: ecocomjeddah@mfa.gr, site: www.agora.mfa.gr.

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα
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19/12/2016 ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ
ΠΑΡΔΥΔΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΔ ΚΑΛΤΦΔΙ ΓΙΑ ΣΑ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ
ΣΙ ΔΤΘΤΝΔ ΣΟΤ ΔΚΘΔΙΑΚΟΤ & ΤΝΔΓΡΙΑΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ
ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ & ΣΟΤ ΔΚΘΔΙΑΚΟΤ ΚΑΙ ΤΝΔΓΡΙΑΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΗ
ΑΘΗΝΑ, ΓΙΑ ΥΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΣΗΜΑ ΔΝΟ ΔΣΟΤ ΑΠΟ 31/12/2016 ΔΧ
31/12/2017 ΣΗΛ.: 2310291580
20 ΓΔΚΜΒΡΙΟΤ 2016 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΔΧΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ. ΣΗΛ.: 2313320587
22/12/2016 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ
ΣΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΙΜΧΝ ΘΔΡΜΑΝΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ
ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ ΣΗ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΤ
ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΗ ΥΧΡΙΚΗ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ ΣΗ Π.Δ. ΦΛΧΡΙΝΑ ΓΙΑ ΣΟ
ΔΣΟ 2017» ΣΗΛ.: 2109989169
24/12/2016 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΥΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΤΝΑΦΗ ΤΜΦΧΝΙΑ ΠΛΑΙΙΟ 3ΔΣΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 7.500 ΣΔΜ. ΠΟΤΛΟΒΔΡ ΔΞΚΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ
ΑΝΑΓΚΧΝ ΔΝΓΤΗ ΜΑΘΗΣΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΧΝ ΥΟΛΧΝ
ΚΑΙ
ΔΞΔΡΥΟΜΔΝΧΝ ΑΝΘ/ΛΓΧΝ Α.Γ. 67-16 ΣΗΛ.: 2103483161
28/12/2016
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΓΗ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑΘΔΗ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ Δ ΔΣΗΙΑ ΒΑΗ ΣΗΛ.: 2713601709
30/12/2016 ΓΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΥΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΙ ΔΠΙΒΑΣΙΚΧΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ
ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΚΑΙ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΣΙΚΧΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΧΝ ΣΗΛ.: 2313317531
01/01/2017 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ, ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΞΟΠΛΙΜΟ
ΚΑΙ ΣΗΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΙΑΣΡΔΙΧΝ ΣΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ
ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΡΙΑΝΓΡΙΑ ΓΗΜΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΗΛ.: 2313317536
9 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2017 ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΛΗΗ ΑΓΔΛΦΗ ΣΗΛ.: 2313304464
10/01/2017 ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΧΝ
«ΚΑΣΑΦΤΚΣΔ (ΦΤΓΔΙΑ)» ΣΗΛ.: 2321351290
11/01/2017
ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ
ΤΝΟΠΣΙΚΟ
ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΧΝ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ ΣΗΛ.:
2310381080
13/01/2017 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΟΙΥΣΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ, ΠΟΣΧΝ, ΚΑΠΝΟΤ & ΤΝΑΦΧΝ
ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΣΗΛ.: 2313324112
17/01/2017 ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΧΝ
«ΤΛΙΚΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ» ΣΗΛ.: 2321351290
07 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2017 ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΙΜΑΣΙΜΟΤ ( ΚΛΙΝΟΚΔΠΑΜΑΣΑ) ΣΗΛ.: 2313323128
20/02/2017
ΤΝΟΠΣΙΚΟ
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ
ΓΙΑ
ΣΗΝ
ΑΝΑΓΔΙΞΗ
ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΧΝ-ΥΟΡΗΓΗΣΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ
ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΣΗΛ.: 2313323115

ΓΔΘ – HELEXPO ΑΔ

ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ
ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΑΝΧΣΑΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
ΣΡΑΣΟΤ ΘΗΔΑ

ΓΔΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ
ΣΡΙΠΟΛΗ «Η ΔΤΑΓΓΔΛΙΣΡΑ»
ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΌΝΙΚΗ

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ
ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΓΙΟ ΠΑΤΛΟ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΡΡΧΝ
424 ΓΝΔ

Γ.Ν.Θ. – Φ.Ν.Θ.

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΡΡΧΝ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ
ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ
ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ

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.

