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πλερίδεηαη ε Τπνβνιή Πξνηάζεωλ Έληαμεο ζηε
Γξάζε Δπηρεηξνύκε έμω – Τπνζηήξημε δηεζλνύο πξνβνιήο
ΜΜΔ κε εμωζηξεθή πξνζαλαηνιηζκό
Με ην δεδνκέλν φηη κέρξη ζήκεξα δελ έρεη θαιπθζεί ε δεκφζηα
δαπάλε ηεο Γξάζεο ζηηο θαηεγνξίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ πνπ
αλήθνπλ νη Πεξηθέξεηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο ζπλερίδεηαη ε Τπνβνιή Πξνηάζεσλ Έληαμεο ζηε
Γξάζε Δπηρεηξνχκε έμσ – Τπνζηήξημε δηεζλνχο πξνβνιήο ΜΜΔ
κε εμσζηξεθή πξνζαλαηνιηζκφ πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ
πξνψζεζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ ειιεληθψλ κεηαπνηεηηθψλ
επηρεηξήζεσλ πνπ αλαπηχζζνπλ ήδε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα,
κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε εκπνξηθέο εθζέζεηο πνπ
δηνξγαλψλνληαη ζηελ ΔΔ θαη ζε ηξίηεο ρψξεο. Ζ Γξάζε αθνξά
πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο ειιεληθέο κεηαπνηεηηθέο
επηρεηξήζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ ήδε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα.
Σα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ ζα αθνξνχλ
ζηνπο αθφινπζνπο ζηξαηεγηθνχο ηνκείο:
Αγξνδηαηξνθή/
Βηνκεραλία ηξνθίκσλ, Πνιηηηζηηθέο θαη δεκηνπξγηθέο βηνκεραλίεο,
Τιηθά/Καηαζθεπέο,
Δλέξγεηα, Πεξηβάιινλ, Σερλνινγίεο
Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ), Τγεία/Φάξκαθα. ε
πνηνπο απεπζχλεηαη: Πνιχ Μηθξέο, Μηθξέο θαη Μεζαίεο
Δπηρεηξήζεηο, νη νπνίεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο: Έρνπλ θιείζεη
ηνπιάρηζηνλ κία δηαρεηξηζηηθή ρξήζε δσδεθάκελεο δηάξθεηαο, δηαζέηνπλ επηιέμηκνπο Κσδηθνχο Αξηζκνχο Γξαζηεξηφηεηαο
(ΚΑΓ), νη νπνίνη αθνξνχλ ζε πξντφληα πνπ επηζπκνχλ λα
πξνσζήζνπλ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο εκπνξηθέο
εθζέζεηο,-παξάγνπλ/ κεηαπνηνχλ ήδε ηα πξντφληα απηά,αλαπηχζζνπλ ήδε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη πνζνζηφ
ηνπιάρηζηνλ 2% ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ πξνέξρεηαη απφ
εμαγσγέο πξντφλησλ πνπ παξάγνπλ/κεηαπνηνχλ. Πεξίνδνο
ππνβνιήο: απφ 18/1/2018 έσο εμαληιήζεσο πξνυπνινγηζκνχ. Ζ
πξόζθιεζε ζα παξακείλεη αλνηρηή πξνο ππνβνιή αηηήζεωλ
κέρξη εμαληιήζεωο ηνπ δηαζέζηκνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ην
αξγόηεξν κέρξη ηε ζπκπιήξωζε 18 κελώλ από ηελ αξρηθή
δεκνζίεπζή ηεο. Ζ αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο ππνβάιιεηαη απφ
ηνπο ππνςήθηνπο δπλεηηθνχο Γηθαηνχρνπο ππνρξεσηηθά
ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο
Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (ΠΚΔ) www.ependyseis.gr/mis. Όξνη θαη
πξνυπνζέζεηο: Κάζε επηρείξεζε δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεζε
ρξεκαηνδφηεζεο πξνυπνινγηζκνχ έσο 100.000 επξψ. Ζ
Γεµφζηα Δπηρνξήγεζε αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 50%. Ο
Πξνυπνινγηζµφο αλά εµπνξηθή έθζεζε αλέξρεηαη ζηα παξαθάησ
πνζά: Μέρξη 20.000 € αλά έθζεζε ζηηο πεξηπηψζεηο ζπµµεηνρήο
µε πεξίπηεξν µέρξη 20 ηµ, µε αλψηαην πνζφ δεµφζηαο
επηρνξήγεζεο 10.000 €. Μέρξη 35.000 € αλά έθζεζε ζηηο
πεξηπηψζεηο ζπµµεηνρήο µε πεξίπηεξν µέρξη 50 ηµ, µε αλψηαην
πνζφ δεµφζηαο επηρνξήγεζεο 17.500 €.  Μέρξη 50.000 € αλά
έθζεζε ζηηο πεξηπηψζεηο ζπµµεηνρήο µε πεξίπηεξν άλσ ησλ 50
ηµ, µε αλψηαην πνζφ δεµφζηαο επηρνξήγεζεο 25.000 €.
Δπηιέμηκεο δαπάλεο: Κφζηνο ζπκκεηνρήο θαη θφζηνο
θαηαρψξηζεο/εγγξαθήο ζηνλ θαηάινγν ηεο Έθζεζεο, Έμνδα
κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο έσο 4 εθπξνζψπσλ ηεο επηρείξεζεο
πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε θάζε εκπνξηθή έθζεζε, φπσο
αεξνπνξηθά εηζηηήξηα θαη επηκέξνπο κεηαθηλήζεηο πξνο θαη απφ
ηνλ ρψξν ηεο έθζεζεο, Γηακνλή ζηε ρψξα φπνπ
πξαγκαηνπνηείηαη ε έθζεζε, Δλνίθην πεξηπηέξνπ, θφζηνο
θαηαζθεπήο/δηακφξθσζεο θαη ελνηθίαζε εμνπιηζκνχ (π.ρ.
νπηηθναθνπζηηθφο εμνπιηζκφο), Κφζηνο απνζηνιήο θαη
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επηζηξνθήο
ησλ
εθζεκάησλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θφζηνπο αζθάιηζεο απηψλ,
Ακνηβέο
εμεηδηθεπκέλσλ
εμσηεξηθψλ
ζπλεξγαηψλ
απαξαίηεησλ γηα ηε δηαρείξηζε/ιεηηνπξγία ηνπ πεξηπηέξνπ
(π.ρ. δηεξκελέαο, θχιαθαο πεξηπηέξνπ θιπ.), Κφζηνο
ζρεδηαζκνχ θαη κεηάθξαζεο θπιιαδίνπ/-σλ. Οη δαπάλεο
είλαη επηιέμηκεο απφ ηελ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο
ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο έσο θαη 30 κήλεο απφ ηελ
εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο ησλ
επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηε Γξάζε. Πιεξνθνξίεο - ηνηρεία
επηθνηλσλίαο:
Δηδηθή
Τπεξεζία
Γηαρείξηζεο
ΔΠ
Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα & Καηλνηνκία
Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε http://www.antagonistikotita.gr .
Γηεχζπλζε Λεσθ. Μεζνγείσλ 56, 115 27 Αζήλα, Σει.801 11
36300, Φαμ. 210 7473666, www.kepa-anem.gr/www.ekepa.gr, www.efepae.gr . Γξαθείν Πιεξνθφξεζεο ηεο ΔΤΓ
infoepan@mou.gr
.
Ηζηνζειίδα
δεκνζίεπζεο
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=32
&cs .

Ζκεξίδα «ΚΑΗ ΑΡΥΑΗΑ ΚΑΗ ΜΔΣΡΟ» Παξαζθεπή, 23
Φεβξνπαξίνπ 2018, Μνπζείν Αξραίαο Αγνξάο
Αίζνπζα Δθδειώζεωλ «Γ. Βειέλεο»
Ζ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Πφιεο Θεζζαινλίθεο θαη ε ΑΣΣΗΚΟ
Μεηξφ Α.Δ. ζπλδηνξγαλψλνπλ εκεξίδα κε ζέκα «Καη Αξραία
θαη Μεηξφ». θνπφο ηεο εκεξίδαο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ηελ Παξαζθεπή 23 Φεβξνπαξίνπ 2018 ζηελ Αξραία Αγνξά,
είλαη ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα,
ηα νπνία έρνπλ απνθαιπθζεί ζηνπο ζηαζκνχο ηνπ Μεηξφ,
αιιά θαη γηα ηελ πνξεία ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ.
Δίζνδνο: ειεχζεξε. Σειέθωλν επηθνηλωλίαο: 2310
221266

IGrowlabs: Δθδήιωζε κε ηίηιν «Έξεπλα θαη εξγαζία:
πλεξγαζία Αθαδεκαϊθήο θνηλόηεηαο θαη Αγνξάο» ζηηο
27/2/2018
Δθδήισζε κε ηίηιν «Έξεπλα θαη εξγαζία: πλεξγαζία
Αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο θαη Αγνξάο» ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ζηηο 27 Φεβξνπαξίνπ θαη ψξα 18.00 ζην ακθηζέαηξν ηνπ
ΣΔΔ/ΣΚΜ. Ζ εθδήισζε απηή απνηειεί ηελ επίζεκε έλαξμε
ηεο πξσηνβνπιίαο iGrowLabs – From Brain Drain to Brain
Gain πνπ έρνπλ αλαιάβεη ην ΣΔΔ/ΣΚΜ θαη ν ΔΠΒΔ κε ηελ
ππνζηήξημε ηνπ ΑΠΘ. ηελ εθδήισζε απηή ε νπνία ζα είλαη
αλνηρηή ζην θνηλφ, ζα παξαβξεζνχλ νη επηθεθαιήο φισλ
ησλ θνξέσλ θαη θαιεζκέλνη απφ ηελ Αθαδεκατθή θαη
Δπηρεηξεκαηηθή Κνηλφηεηα. Ζ εθδήισζε ζα πεξηιακβάλεη
ηελ παξνπζίαζε ηεο πξσηνβνπιίαο iGrowLabs .
πγθεθξηκέλα ζα παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ
πηινηηθνχ θχθινπ πνπ έηξεμε ηελ αθαδεκατθή ρξνληά 20162017, ζα απνδνζεί ηηκεηηθφο έπαηλνο ζηνπο πξψηνπο
ζπκκεηέρνληεο θαη ζα παξνπζηαζηνχλ νη λέεο δηπισκαηηθέο,
κεηαπηπρηαθέο θαη δηδαθηνξηθέο εξγαζίεο πνπ ζα
εθπνλεζνχλ ζε ζπλεξγαζία κε επηρεηξήζεηο ην 2018. Θα
θιείζεη κε ζπδήηεζε ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο κε ζέκα ηηο
«πλέξγεηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο θαη αγνξάο γηα ηε
κεηαηξνπή ηνπ brain drain ζε brain gain».

Ζκεξίδα Δλεκέξωζεο Αζθαιηζηηθό – πληαμηνδνηηθό –
πληάμεηο Υεξείαο
Δθδήισζε - εκεξίδα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ αίζνπζα
"Βνχια Παηνπιίδνπ" ζην Grand Hotel ηελ 26ε Φεβξνπαξίνπ
2018, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 18:00 ππφ ηελ αηγίδα ηεο
Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηνπ Γήκνπ
Θεζζαινλίθεο, κε θεληξηθφ νκηιεηή ηνλ εξγαηνιφγν-λνκηθφ θ.
Γεψξγην Ρσκαληά. Δίζνδνο Διεχζεξε. πλδηνξγαλσηέο:
χιινγνο ΑΞ.Η.Α.,ΑΓΔΓΤ,ΔΔΘ,ΠΟΑΤ,ΔΤΠΠΚΜ,ΔΠΔΘ,
ΔΑΑ,ΔΑΑΘεζζαινλίθεο.
Πξόζθιεζε ζε ελεκεξωηηθή εθδήιωζε γηα ηε Γξάζε
ηνπ ΔΠΑλΔΚ: «Δλίζρπζε ηεο Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο
Νέωλ Σνπξηζηηθώλ Μηθξνκεζαίωλ Δπηρεηξήζεωλ»
ην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνχ ζεηξάο ελεκεξσηηθψλ
εθδειψζεσλ απφ ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία ΔΠ ΔΣΠΑ &
Σ/Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠΑλΔΚ θαη ηνλ
ΔΦΔΠΑΔ, ε KEΠΑ-ΑΝΔΜ , εηαίξνο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ, ζαο
πξνζθαιεί ζηελ αλνηθηή ελεκεξσηηθή εθδήισζε πνπ
δηνξγαλψλεη, γηα ηε Γξάζε ηνπ ΔΠΑλΔΚ: «Δλίζρπζε ηεο
Ίδξπζεο
θαη
Λεηηνπξγίαο
Νέωλ
Σνπξηζηηθώλ
Μηθξνκεζαίωλ Δπηρεηξήζεωλ» ζηηο 27/2/2018, εκέξα
Σξίηε θαη ψξα 18:00 ζην Γεκαξρηαθό Μέγαξν ηνπ Γήκνπ
Θεζζαινλίθεο, Λεσθφξνο Βαζηιέσο Γεσξγίνπ 1, Αίζνπζα
«Μαλφιεο Αλαγλσζηάθεο», Θεζζαινλίθε (Ζ αίζνπζα είλαη
πξνζβάζηκε ζε άηνκα κε πεξηνξηζκέλε θηλεηηθφηεηα.
Πιεξνθνξίεο γηα ζπκκεηνρή ΑκεΑ ζην ηει. 2310-480.000).
ηελ εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί αλαιπηηθή παξνπζίαζε
ηεο δξάζεο θαη ζα αθνινπζήζεη ζπδήηεζε κε ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο πξνο επίιπζε απνξηψλ. πιεξνθνξίεο.
Πεξηζζφηεξεο Πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθδήισζε : ΚΔΠΑΑΝΔΜ ηει. 2310-480.000/εζ.128, 129, 160), email:
info@kepa-anem.gr, site: www.kepa-anem.gr
Ζκεξίδα – εκηλάξην γηα ην ΦΠΑ
ν

Ζ Φνξνινγηθή Δπηζεψξεζε ζε ζπλεξγαζία κε ην 3
Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Οηθνλνκηθνχ
Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο δηνξγαλψλνπλ κφλν γηα ηα κέιε
ηνπο Ζκεξίδα ΦΠΑ κε Θέκαηα:

Όιεο νη ηειεπηαίεο Αιιαγέο/Σξνπνπνηήζεηο ηεο
Ννκνζεζίαο Γειψζεηο – Γηαθαλνληζκνί

Δηδηθά Θέκαηα Παξνρήο Τπεξεζηψλ Σφπνο
Φνξνιφγεζεο/ Απαιιαγέο

Δηδηθά Καζεζηψηα: Αγξφηεο/Πξαθηνξεία Σαμηδίσλ
Θεζζαινλίθε, άββαην 3 Μαξηίνπ 2018 , Ώξεο 10:00 –
15:30, ζην Ακθηζέαηξν Σειεηψλ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο.
Δηζεγεηέο ζηειέρε ηεο ΑΑΓΔ. Πιεξνθνξίεο: Οηθνλνκηθφ
ν
Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο 3 Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο , Σει. 2310-275727-8 / Fax. 2310-275728 email:
oee3pt@oe-e.gr, site: www.oe-e.gr

Έθζεζε: IMAGINING - Σαπηόηεηεο θαη Μλήκε ζηνλ Μαθξύ
ν
19 Αηώλα – THE BALKANS
Σε Γεπηέξα 26 Φεβξνπαξίνπ 2018 μεθηλάεη ζηνλ εθζεζηαθφ
ρψξν ηνπ Κέληξνπ Ηζηνξίαο Θεζζαινλίθεο ε έθζεζε κε ηίηιν:
ν
IMAGINING - Σαπηφηεηεο θαη Μλήκε ζηνλ Μαθξχ 19 Αηψλα –
THE BALKANS. Πξφθεηηαη γηα κία θηιφδνμε ζπλεξγαζία
Mνπζείσλ Eζληθήο Iζηνξίαο, πνπ ζπληνλίζηεθαλ ππφ ηελ αηγίδα
ηεο UNESCO θαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γηεζλνχο πκβνπιίνπ
Μνπζείσλ (ICOM), ψζηε λα εμεξεπλήζνπλ απφ θνηλνχ ηελ
αλάδπζε ησλ ζχγρξνλσλ εζληθψλ ηαπηνηήησλ θαη ησλ εζληθψλ
θξαηψλ, κε επίθεληξν ηνλ 19ν αηψλα. Ζ ηζφηηκε ζπλεξγαζία
Μνπζείσλ θαη εηδηθψλ απφ φιεο ηηο βαιθαληθέο ρψξεο, απνηειεί
απφ κφλε ηεο πξσηνηππία, θαη απνηειεί έκπξαθηε εθαξκνγή
ηεο θπξίαξρεο απηήο ηδέαο. Γη’ απηφ θαη ε έθζεζε εληάζζεηαη
ζην πξφγξακκα ηεο UNESCO “Πνιηηηζκφο: Μία Γέθπξα πξνο
ηελ Αλάπηπμε”. Ζ έθζεζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Δζληθφ
Ηζηνξηθφ Μνπζείν (Κηίξην Παιηάο Βνπιήο) ζε ζπλεξγαζία κε ην
Κέληξν Ηζηνξίαο Θεζζαινλίθεο θαη αθνξά ζηε ζπλεξγαζία ηνπ
ΔΗΜ κε άιια έληεθα Μνπζεία ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο.
Γηάξθεηα έθζεζεο: 26/2-20/4/2018 . Ώξεο ιεηηνπξγίαο έθζεζεο:
Γεπηέξα - Παξαζθεπή 08.00-14.00 & 18.00-21.00 . Ζ είζνδνο
γηα ην θνηλφ είλαη ειεχζεξε.
Γήκνο ζεζζαινλίθεο
Γηεύζπλζε Πνιηηηζκνύ-Σνπξηζκνύ
σλ

ην πιαίζην ηεο δηνξγάλσζεο ησλ 53 Γεκεηξίσλ, πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζην Οθηψβξην ηνπ 2018, ν Γήκνο
Θεζζαινλίθεο απεπζχλεη αλνηθηή πξφζθιεζε ζε θνξείο, νκάδεο
θαη κεκνλσκέλνπο θαιιηηέρλεο, ψζηε λα ππνβάιινπλ ηηο πξνηάζεηο
ηνπο κε ζηφρν ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην θεζηηβάι. Οη πξνηάζεηο ζα
πξέπεη λα αθνξνχλ ηνπο ηνκείο κνπζηθήο, ζεάηξνπ, ρνξνχ,
εηθαζηηθψλ, performance, street art, video art, θηλεκαηνγξάθνπ,
δηαιέμεσλ, εξγαζηεξίσλ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζα
σλ
αμηνινγεζνχλ απφ ηελ θαιιηηερληθή θαη νξγαλσηηθή επηηξνπή ησλ 53
Γεκεηξίσλ. Οη ηξφπνη απνζηνιήο ησλ ζρεηηθψλ αηηήζεσλ είλαη
νη εμήο:
•
Σαρπδξνκηθά ζηε δηεχζπλζε: Γηεχζπλζε ΠνιηηηζκνχΣνπξηζκνχ, Σκήκα Γηνξγάλσζεο εθδειψζεσλ θαη Φεζηηβάι,
Κνπληνπξηψηε 17, Σ.Κ. 54625, Ληκάλη, ππ' φςηλ θ. νθνθιή
α
Καιηδίδε, κε ηελ έλδεημε: 53 ΓΖΜΖΣΡΗΑ.
•
Ζιεθηξνληθά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Φεζηηβάι
https://dimitria.thessaloniki.gr/
Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ιήγεη ζηηο 10
Μαξηίνπ 2018 ελψ νη εγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο ζα γίλνπλ
ε
γλσζηέο κεηά ηελ 1 Ηνπλίνπ 2018.
εκείσζε
Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία πξνηάζεσλ ζα γίλεηαη ζην e-mail:
kaltzidis(a)thessaloniki.gr κε ζέκα: ΔΡΧΣΖΖ ΔΠΗ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΣΑΔΧΝ θαη ζην ηειέθσλν: 2313 318226.

Ζκεξίδα γηα ηελ Κπθιηθή νηθνλνκία, ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο
Ζ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ε Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία ΟΣΑ, ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ Α.Δ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Δξγαζηήξην
Μεηάδνζεο Θεξκφηεηαο θαη Πεξηβαιινληηθήο Μεραληθήο, ηνπ ηκήκαηνο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ
ΑΠΘ θαη ην χλδεζκν Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο, ζπλδηνξγαλψλνπλ ηε Γεπηέξα 5 Μαξηίνπ 2018, ζην ρψξν ηνπ Κέληξνπ
Γηάδνζεο Δξεπλεηηθψλ Απνηειεζκάησλ (ΚΔΓΔΑ) ηνπ ΑΠΘ, δηεζλή εκεξίδα γηα ηελ Κπθιηθή Οηθνλνκία. Ζ εκεξίδα δηνξγαλψλεηαη
ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ CESME, πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην πξφγξακκα Interreg Europe, ην νπνίν έρεη σο ζηφρν ηελ πξνψζεζε
δξάζεσλ θπθιηθήο νηθνλνκίαο ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ δηαζέζηκσλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ.
ην εηαηξηθφ ζρήκα ηνπ έξγνπ ζπκκεηέρνπλ 10 θνξείο απφ 6 ρψξεο ηεο Δ.Δ. Απφ ηελ Διιάδα ζην εηαηξηθφ ζρήκα ην έξγνπ
ζπκκεηέρνπλ ε Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο – Πεξηθεξεηαθφ Σακείν Αλάπηπμεο ΚΜ θαη ε ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ Α.Δ. ην πιαίζην ηεο
εκεξίδαο, πξνγξακκαηίδεηαη λα παξνπζηαζζνχλ κεηαμχ άιισλ ν εζληθφο θαη ν πεξηθεξεηαθφο ζρεδηαζκφο γηα ηελ θπθιηθή νηθνλνκία,
ν ζρεδηαζκφο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ ζηε ρψξα καο, ην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην ηεο Ηηαιίαο, ην παξάδεηγκα ηεο
Βηνκεραληθήο πκβίσζεο ζηε Γαλία, ελψ ζην απνγεπκαηηλφ πξφγξακκα ηεο εκεξίδαο ζα ιεηηνπξγήζνπλ δχν ζεκαηηθά εξγαζηήξηα,
γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξψλ απνβιήησλ θαη ηελ θπθιηθή νηθνλνκία θαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ βηναπνβιήησλ. Ζ εκεξίδα
δηνξγαλψλεηαη ππφ ηελ αηγίδα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Έλσζεο Γήκσλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (ΠΔΓ ΚΜ), ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ
Διιάδνο, Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (ΣΔΔ-ΣΚΜ), ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (ΦΟΓΑ
ΚΜ) θαη ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο (ΔΒΔΘ). Γειψζηε ζπκκεηνρή ζπκπιεξψλνληαο ηελ θφξκα
ζπκκεηνρήο
ζηελ
ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε:
https://anatoliki.us14.listmanage.com/subscribe?u=4f21474dac6272d972ad2cb05&id=c93102a9f7

Δλίζρπζε ηεο Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο Νέωλ
Σνπξηζηηθώλ Μηθξνκεζαίωλ Δπηρεηξήζεωλ

Ζκεξίδα επηρεηξεκαηηθόηεηαο GRBossible κε ζέκα
«Δπηρεηξεκαηηθή Μεηεπηβίβαζε».

ην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνχ ζεηξάο ελεκεξσηηθψλ
εθδειψζεσλ απφ ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία ΔΠ ΔΣΠΑ &
Σ/Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠΑλΔΚ θαη ηνλ
ΔΦΔΠΑΔ, ε ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ, εηαίξνο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ, ζαο
πξνζθαιεί ζηελ αλνηρηή ελεκεξσηηθή εθδήισζε πνπ
δηνξγαλψλεη ζε ζπλεξγαζία κε ην Δπηκειεηήξην Υαιθηδηθήο
γηα ηε Γξάζε ηνπ ΔΠΑλΔΚ κε ζέκα: «Δλίζρπζε ηεο Ίδξπζεο
θαη
Λεηηνπξγίαο
Νέσλ
Σνπξηζηηθψλ
Μηθξνκεζαίσλ
Δπηρεηξήζεσλ». Ζ εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηε
Γεπηέξα 26 Φεβξνπαξίνπ 2018 θαη ψξα 19:00 ζην
πλεδξηαθφ
Κέληξν
ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ
Υαιθηδηθήο
νο
(Πνιπηερλείνπ 58, 2 φξνθνο, Πνιχγπξνο). Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο ηει: 8011136300, site: www.antagonistikotita.gr
.

Σν
Skywalker.gr
ζαο
πξνζθαιεί
ζηελ
εκεξίδα
επηρεηξεκαηηθφηεηαο GRBossible κε ζέκα «Δπηρεηξεκαηηθή
Μεηεπηβίβαζε», ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Πνιεκηθφ
Μνπζείν Αζελψλ (Ρηδάξε 2, Αζήλα) ηελ Πέκπηε 1 Μαξηίνπ 2018
10:00-16:00. ην πιαίζην ηεο εκεξίδαο εθπξφζσπνη απφ ηνλ
ζεζκηθφ θαη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν ζα παξνπζηάζνπλ θαη ζα
ζπδεηήζνπλ ηηο επθαηξίεο επηρεηξεκαηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη
αλάπηπμεο πνπ δεκηνπξγνχληαη, θαζψο θαη πνηεο πνιηηηθέο έρεη
ζεζπίζεη ε Δπξσπατθή Έλσζε, εμεηάδνληαο ηαπηφρξνλα ηηο
ζπλζήθεο θαηά ηηο νπνίεο νη Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο ζρεδηάδνπλ
ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηα λέα δεδνκέλα κε φξακα ηελ πγηή
αλάπηπμε θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ
επηρεηξήζεσλ. Δίζνδνο ειεχζεξε κε απαξαίηεηε πξνεγγξαθή
ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: https://bossible.gr/grbossiblehmerida-2018-forma-symmetoxhs

Δθαξκνζκέλν εκηλάξην Δμαγωγώλ απνθιεηζηηθά γηα
Σξόθηκα, Πνηά, Λάδη
Ζ MANAGER’S OFFICE ζαο πξνζθαιεί, ζε έλα Γσξεάλ
Δθαξκνζκέλν εκηλάξην Δμαγσγψλ απνθιεηζηηθά γηα
Σξφθηκα, Πνηά, Λάδη : Δθαξκνζκέλεο Δμαγσγηθέο
Γηαδηθαζίεο, Αλάπηπμε ζε μέλεο αγνξέο - Δμαγσγέο γηα ηα
Σξφθηκα,
Πνηά
θαη
Λάδη
(EU,
USA,
CHINA)
& Δλδεδεηγκέλεο δηαδηθαζίεο εχξεζεο πειαηψλ θαη
αληηπξνζψπσλ. Σελ Kπξηαθή 25/02/2018, 12:00 - 14:00,
ε
ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο Detrop Boutique 27 Γηεζλήο
Έθζεζε Σξνθίκσλ, Πνηψλ, Μεραλεκάησλ, Δμνπιηζκνχ &
πζθεπαζίαο (24-26/02/2018), Γηεζλέο Δθζεζηαθφ Κέληξν
Θεζζαινλίθεο, ΑΗΘΟΤΑ: C, «Νηθφιανο Γεξκαλφο». Γηα ηελ
παξαιαβή ηεο πξνζσπηθήο ζαο πξφζθιεζεο ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε: https://www.eventbrite.com/e/43338406340. Με
ην πέξαο ηνπ ζεκηλαξίνπ δίλεηαη βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο
θαζψο θαη νη παξνπζηάζεηο ησλ εηζεγεηψλ. Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: θα Μαξία Κνχθα, ηει. (+30)2109533377,
email: mc@manageroffice.gr , site: www.manageroffice.net
Ζκεξίδα κε ζέκα: Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε: ζύγθξηζε
Διιάδαο – Δζζνλίαο
Σν Ίδξπκα Μειεηψλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ ζηα πιαίζηα ησλ
Θεκαηηθψλ Βξαδηψλ ζαο πξνζθαιεί ζηε δηάιεμε κε ζέκα
«Ζιεθηξνληθή
Γηαθπβέξλεζε:
ζχγθξηζε
Διιάδαο
–
Δζζνλίαο». Ζ εκεξίδα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σξίηε 27
Φεβξνπαξίνπ 2018 θαη ψξα 18:30 ζηελ Αίζνπζα
Δθδειψζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο «Βαζίιεηνο Λανχξδαο» (Λεσθ.
νο
Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ 31 Α, 3 φξνθνο). Σελ εθδήισζε ζα
ηηκήζεη κε ηελ παξνπζία ηνπ ν Πξέζβεο ηεο Δζζνλίαο ζηελ
Διιάδα θ. Priit Pallum.

Πξόζθιεζε γηα ζπκκεηνρή ζηνλ 13ν Μαξαζώλην «Μέγαο
Αιέμαλδξνο»
Σελ Κπξηαθή 1 Απξηιίνπ 2018 ε «ΤΕΧΖ» χιινγνο Γνλέσλ,
Κεδεκφλσλ θαη Φίισλ Αηφκσλ κε δηαηαξαρέο Όξαζεο θαη
Πξφζζεηεο Αλαπεξίεο ζα ζπκκεηάζρεη ζηνλ 13ν Γηεζλή
Μαξαζψλην «Μέγαο Αιέμαλδξνο» κε ηελ «νκάδα δξνκέσλ ηεο
ΤΕΧΖ» (Syzoi running team) θαη πξνζθαιεί φζνπο ζέινπλ λα
εληαρζνχλ ζ’ απηή: Σξέρνληαο ζηηο δηαδξνκέο ησλ 42, ησλ 10 ή
ησλ 5 ρικ., ή Πεξπαηψληαο ζηηο δηαδξνκέο ησλ 10 ή ησλ 5 ρικ.
Σν θφζηνο εγγξαθήο/άηνκν γηα ηξέμηκν ζηε δηαδξνκή ησλ 42
ρικ είλαη 30 επξψ. Σν θφζηνο εγγξαθήο/άηνκν γηα ηξέμηκν ή
πεξπάηεκα ζηηο δηαδξνκέο ησλ 10 ρικ θαη 5 ρικ είλαη 15 επξψ
(απφ ηα πνζά απηά 5 επξψ πεγαίλνπλ ζην ηακείν ηεο
«πδσήο»). Αηηήζεηο εγγξαθήο γίλνληαη κε ζπκπιήξσζε ηεο
ειεθηξνληθήο
θφξκαο
εγγξαθήο
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSbdFurcRz6BI6VQzWoma98eUt0XlYP_AdziN2X7xPIT6iQ/viewform

ή κε άκεζε ζπκπιήξσζε γξαπηήο αίηεζεο ζηα γξαθεία ηνπ
πιιφγνπ Ρνδνπφιεσο 5, ηέξκα νδνχ Πφληνπ ζηελ Καιακαξηά
θαζεκεξηλά 9.30 – 15.00 (χζηεξα απφ ζπλελλφεζε). Γηα λα είλαη
έγθπξε ε εγγξαθή ζα πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξσζεί ε αίηεζε θαη
λα έρεη θαηαηεζεί ην αληίηηκν ηεο ζπκκεηνρήο ζηνπο παξαθάησ
ινγαξηαζκνχο, κέρξη ην κεζεκέξη ηεο Παξαζθεπήο 2 Μαξηίνπ
2018: Δζληθή, αξ. ινγ. 210/481209-31 (IBAN: GR35 0110 2100
0000 2104 8120 931) , Πεηξαηψο, αξ. ινγ. 5269-034413-301
(IBAN: GR98 0172 2690 0052 6903 4413 301) , Eurobank, αξ.
ινγ. 0026.0118.47.0200587875 (IBAN: GR51 0260 1180 0004
7020 0587 875) ΓΗΚΑΗΟΤΥΟ: ΤΕΧΖ (ζηελ Αηηηνινγία
Καηάζεζεο ζπκπιεξψζηε ην Δπίζεηφ ζαο θαη ηε ιέμε
Μαξαζψληνο). Πιεξνθνξίεο: 2310460777, Διέλε Υαξίζε,
γξακκαηεία «ΤΕΧΖ» .Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο
αγψλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο δηνξγάλσζεο www.atgm.gr

Έλαξμε ππνβνιήο Γ΄ θύθινπ αηηήζεωλ γηα ζπκκεηνρή ωθεινύκελωλ άλεξγωλ λέωλ 18 – 24 εηώλ
ζηηο δξάζεηο θαηάξηηζεο, πηζηνπνίεζεο, ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ζηνπο ηνκείο: α)
Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο – Logistics θαη β) Δμαγωγηθό εκπόξην πξνϊόληωλ
Ζ ΔΤΔΓ ΔΠΑ ΑπΚΟ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ν χλδεζκνο Βηνκεραληψλ
Βνξείνπ Διιάδνο (ΒΒΔ) σο ζπλδηθαηνχρνο, έρνπλ αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε ησλ αθφινπζσλ πξάμεσλ: 1.«Γξάζεηο θαηάξηηζεο,
πηζηνπνίεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο γηα άλεξγνπο λένπο 18-24 εηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο – Logistics».
2. «Γξάζεηο θαηάξηηζεο, πηζηνπνίεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο γηα άλεξγνπο λένπο 18 -24 εηψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ εμαγσγηθνχ
εκπνξίνπ πξντφλησλ κε έκθαζε ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο παξαγσγήο». νη νπνίεο εληάζζνληαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα
«Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε», ΔΠΑ 2014 – 2020. Οη ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο
ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ). ην πιαίζην πινπνίεζεο ηωλ παξαπάλω δξάζεωλ ν
ύλδεζκνο Βηνκεραληώλ Βνξείνπ Διιάδνο (ΒΒΔ) αλαθνηλώλεη ηελ έλαξμε ππνβνιήο ηνπ Γ΄ θύθινπ αηηήζεωλ ηωλ
ωθεινπκέλωλ. Σν πξόγξακκα θαηάξηηζεο έρεη ζπλνιηθή δηάξθεηα 380 ώξεο, εθ ησλ νπνίσλ 120 ψξεο ζεσξεηηθή θαηάξηηζε
θαη 260 ψξεο πξαθηηθή άζθεζε. Ζ απνδεκίσζε θάζε σθεινχκελνπ γηα θάζε ψξα ζεωξεηηθήο θαηάξηηζεο είλαη 5€, ελψ γηα θάζε
ψξα πξαθηηθήο άζθεζεο 3€. Γηθαηνύρνη λα ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα είλαη άλεξγνη λένη ειηθίαο 18 – 24 εηώλ, πνπ
πιεξνύλ ηνπο όξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ πξόζθιεζε. Ζ δηαδηθαζία ππνβνιήο ηωλ αηηήζεωλ πνπ γίλεηαη κέζω ηνπ
αθόινπζνπ ζπλδέζκνπ ζην δηαδίθηπν: www.sbbe-edu.gr
ηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα παξέρνληαη ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ην
πξφγξακκα θαη νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο.

Enterprise Greece – Πξόζθιεζε ζπκκεηνρήο ζε
επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο ηνπ θιάδνπ ηξνθίκωλ κε
αγνξαζηέο από ρώξεο ηεο Δπξώπεο, ΖΠΑ, Καλαδά
Ο νξγαληζκφο Enterprise Greece, ζηνρεχνληαο ζηελ
ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη
ηεο αχμεζεο ησλ Διιεληθψλ εμαγσγψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηα
θαηά
ηφπνπο
γξαθεία
ΟΔΤ
ησλ
Διιεληθψλ
Πξεζβεηψλ, πξνγξακκαηίδεη ηε δηνξγάλσζε επηρεηξεκαηηθψλ
ζπλαληήζεσλ κε αγνξαζηέο ηνπ θιάδνπ ησλ ηξνθίκσλ απφ
ΖΠΑ, Καλαδά θαη επξσπατθέο ρψξεο : Ρσζία, Οπθξαλία,
Πνισλία, Οπγγαξία, Κξναηία, θαζψο θαη εξβία &
Ρνπκαλία πξνθεηκέλνπ λα έιζνπλ ζε επαθή κε εμσζηξεθείο
θαη εμαγσγηθέο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ Σξνθίκσλ &
Αλαςπθηηθψλ.
Οη
επηρεηξεκαηηθέο
ζπλαληήζεηο
ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ 4-5 Ηνπλίνπ 2018 ζηε Θεζζαινλίθε θαη
7-8 Ηνπλίνπ 2018, ζηελ Αζήλα. Σελ πξφζθιεζε εθδήισζε
ελδηαθέξνληνο κπνξείηε λα θαηεβάζεηε ζηελ ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε
https://s3-eu-west1.amazonaws.com/myeventora/Events/enterprise-greecefoodsector/131629840744238500_%CE%A0%CE%A1%CE%9F
%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%
CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%9C%CE%95%CE%A4%C
E%9F%CE%A7%CE%97%CE%A3%CE%A3%CE%A5%CE
%9D%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%
95%CE%99%CE%A3_Partenariat.pdf. Όζνη επηζπκνχλ λα
ζπκκεηάζρνπλ
ζην
πξφγξακκα
επηρεηξεκαηηθψλ
ζπλαληήζεσλ, ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηηο ζρεηηθέο
αηηήζεηο ζπκκεηνρήο, έωο ηε Γεπηέξα 12 Μαξηίνπ 2018.
Αίηεζε
πκκεηνρήο
Θεζζαινλίθε
4-5
Ηνπλίνπ
2018
https://www.eventora.com/en/Events/enterprise-greece-foodsector/Order/DJJQBRNZKF/Complete?step=0&selDate=000
10101
Αίηεζε πκκεηνρήο - Αζήλα 7-8 Ηνπλίνπ 2018 .
https://www.eventora.com/en/Events/enterprise-greece-foodsector/Order/RGNITYNACI/Complete?step=0&selDate=0001
0101
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, κπνξείηε λα
επηθνηλσλείηε κε ηηο θπξίεο: - Α. Σξππνζθνχθε, ζην
ηειέθσλν 2103355778,
(a.triposkoufi@enterprisegreece.gov.gr) - Φ. Νάθνπ ζην
ηειέθσλν 210 3355727 (f.nakou@enterprisegreece.gov.gr)
θαη
ζηελ
ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε promotion@enterprisegreece.gov.gr

Διιελν-ζεξβηθό Δπηρεηξεκαηηθό Φόξνπκ
ηηο 19 Μαξηίνπ 2018, πξαγκαηνπνηείηαη ζηε Θεζζαινλίθε ην
Διιελν-ζεξβηθφ Δπηρεηξεκαηηθφ Φφξνπκ, κε ζπκκεηνρή ηνπ
Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ, θνπ Γεσξγίνπ
Καηξνχγθαινπ. ην Φφξνπκ ζα ζπκκεηέρνπλ θξαηηθνί
αμησκαηνχρνη θαη επηρεηξεκαηηθνί εθπξφζσπνη θαη απφ ηηο δχν
ρψξεο θαη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ Β2Β ζπλαληήζεηο. Οη θιάδνη
πνπ παξνπζηάδνπλ πξννπηηθέο επηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο
θαη νη νπνίνη έρνπλ πξνηαζεί σο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο, είλαη
νη εμήο: Δλέξγεηα/ Αλαλεψζηκεο Πεγέο, Real Estate –
Σνπξηζκφο, Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσλίαο (ICT),
Σξφθηκα & Πνηά. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Αηδέληα
ηνπ
Φφξνπκ
ζα
βξείηε
ζην
site:
http://www.mfa.gr/(/images/Greek_Serbian_Business_Forum_
Agenda_Feb13EG.pdf) .

Delphi Economic Forum: “Outlook for Greece and the Region
Vision 2020-2030”
ηηο 1-4 Μαξηίνπ 2018 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηνπο Γειθνχο
νηθνλνκηθφ θφξνπκ κε ζέκα «Delphi Economic Forum: “Outlook
for Greece and the Region Vision 2020-2030”». Ζ εθδήισζε ηειεί
ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θ.
Πξνθφπε Παπιφπνπινπ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο site:
http://www.delphiforum.gr/.

ν

1 Διιελνγεξκαληθό Φόξνπκ Καιιπληηθώλ Πξνϊόληωλ
Σν Διιελνγεξκαληθφ Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην,
ην νπνίν ζηεξίδεη ελεξγά ηηο ειιελνγεξκαληθέο εκπνξηθέο
ζρέζεηο θαη πξνσζεί ηηο πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο ησλ εηαηξηψλκειψλ ηνπ, δηνξγαλψλεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο εηαηξίεο-κέιε ηνπ
BASF ΔΛΛΑ ΑΒΔΔ θαη ΠΑΠΟΤΣΑΝΖ ΑΔ, έλα δηήκεξν
πξνψζεζεο ησλ ειιεληθψλ θαιιπληηθψλ πξντφλησλ. Ζ
πξσηνβνπιία απηή πξφθεηηαη λα πινπνηεζεί κε ηε κνξθή ελφο
ζπλεδξίνπ θαη Β2Β ζπλαληήζεσλ γεξκαληθψλ εηαηξηψλ κε
Έιιελεο παξαγσγνχο ζηηο 20 – 21.03.2018, ζην μελνδνρείν
Athenaum InterContinental Athens. ην δηήκεξν απηφ ζπλέδξην
ζα παξνπζηαζηνχλ νη γεξκαληθέο θαη νη ειιεληθέο εηαηξίεο θαη
ζηε ζπλέρεηα ζα δηεμαρζνχλ ζπλαληήζεηο B2B, κε απψηεξν
ζηφρν ηελ πξνψζεζε ησλ εμαγσγψλ θαη ηε ζχλαςε εκπνξηθψλ
ζρέζεσλ. Θα αθνινπζήζνπλ επηζθέςεηο ησλ γεξκαληθψλ
εηαηξηψλ ζε επηιεγκέλεο εηαηξίεο θαιιπληηθψλ. Θα ππάξρνπλ
παξάιιεια θαη κηθξά stands, φπνπ νη ειιεληθέο εηαηξίεο ζα
εθζέηνπλ ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηνπο. θνπφο είλαη, ην
εγρείξεκα απηφ λα έρεη ζεηηθφ αληίθηππν θαη ζπλέρεηα ζηε
κειινληηθή ζπλεξγαζία ησλ γεξκαληθψλ θαη ησλ ειιεληθψλ
εηαηξηψλ. Γήιωζε ζπκκεηνρήο κέρξη 28.02.2018. Μπνξείηε λα
ιάβεηε κέξνο ζηηο Β2Β ζπλαληήζεηο κε ην πνζφ ησλ 500€ +
ΦΠΑ Δπηθνηλσλία: Διίδα Ληνχηα, ηει: 210 64 19
038, e.liouta(at)ahk.com.gr ,Αζελά Θενθαλίδνπ, ηει: 210 64 19
025, pr(at)ahk.com.gr

2ν Δπηζηεκνληθό ζπλέδξην γηα ην δίθαην ηνπ
α λ η α γ ω λ η ζ κ ν ύ - Σάζεηο θαη εμειίμεηο ζην δίθαην ηνπ
αληαγωληζκνύ : 360ν πξνζέγγηζε
Παξαζθεπή 16 Μαξηίνπ 2018 Wyndham Grand Athens
(Μεγάινπ
Αιεμάλδξνπ
2,
Αζήλα)
Ξέλνη θαη Έιιελεο δηαθεθξηκέλνη αθαδεκατθνί, λνκηθνί
επηζηήκνλεο θαη εθπξφζσπνη Αξρψλ, κε εμεηδίθεπζε θαη
εμαηξεηηθή εκπεηξία ζηα ζέκαηα δηθαίνπ ηνπ Αληαγσληζκνχ,
πξνζεγγίδνπλ, αλαιχνπλ θαη ζπδεηνχλ γηα «Σάζεηο & Δμειίμεηο
ζην Γίθαην ηνπ Αληαγσληζκνχ – 360ν Πξνζέγγηζε», ζην 2ν
Δπηζηεκνληθφ πλέδξην Γηθαίνπ ηνπ Αληαγσληζκνχ, πνπ
δηνξγαλψλεη ε Ννκηθή Βηβιηνζήθε θαη ν Όκηινο Economia ζηηο
16 Μαξηίνπ 2018, ζηελ Αζήλα, ππφ ηελ αηγίδα ηεο Δπηηξνπήο
Αληαγσληζκνχ θαη ηε ζεζκηθή ππνζηήξημε ηνπ ΔΒ.
Πιεξνθνξίεο
Δγγξαθέο:
T
210
3678920,
924
Email:
nbekpaideftiki@nb.org
πιεξνθνξίεο:
https://nbevents.org/event1/event1antagonismou/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_c
ampaign=2018-2-21+ekpaideusi

2ε Γηεζλή πλάληεζε ηωλ Αζελώλ γηα ηηο ΜκΔ, κε ζέκα: “Μηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη νηθνλνκηθή δεκνθξαηία: κνρινί
αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκίαο”
Ζ Γεληθή πλνκνζπνλδία Δπαγγεικαηηψλ Βηνηερλψλ Δκπφξσλ Διιάδαο θαη ην Ηλζηηηνχην Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΓΔΒΔΔ, ζαο
πξνζθαινχλ ζηε 2ε Γηεζλή πλάληεζε ησλ Αζελψλ γηα ηηο ΜκΔ, κε ζέκα: “Μηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη νηθνλνκηθή δεκνθξαηία:
κνρινί αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκίαο” πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί Πέκπηε 8 θαη Παξαζθεπή 9 Μαξηίνπ 2018, ζην μελνδνρείν Divani
Caravel (Βαζηιέσο Αιεμάλδξνπ 2, 16121 Αζήλα). Γηα λα δειψζεηε ζπκκεηνρή, ειεθηξνληθή δηεχζπλζε :
https://form.jotform.com/80382150848963 . Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο : ηει. 210 38 00 646 ή email : conference@imegsevee.gr

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΣΕΔΝΣΑ – . ΑΡΑΒΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ
Γεληθνχ Πξνμελείνπ ηεο Διιάδαο ζηε Σδέληα, αλαθεξφκελν
εο
ζην ζέκα «Γηνξγάλσζε 1 Θεκαηηθήο Ζκεξίδαο γηα ην
ειαηφιαδν θαη ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα ζην πιαίζην ησλ
Ζκεξψλ Πιεξνθφξεζεο Δπηρεηξεκαηηψλ, Αζήλα , θηίξην
ΔΒΔΑ, Μεγάιε Σξίηε 3 Απξηιίνπ 2018» απέζηεηιε ζηνηρεία
ζρεηηθά κε ηελ αγνξά ηνπ ειαηνιάδνπ ζηελ ανπδηθή Αξαβία.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 00966 12 66 90 824,
email: ecocom-jeddah@mfa.gr, site: www.agora.mfa.gr.

LPG Europe 2018
ηηο 7 θαη 8 Μαξηίνπ 2018 ζα δηεμαρζεί ζηελ Ληζαβφλα ηεο
ε
Πνξηνγαιίαο ε 3 χλνδνο Κνξπθήο LPG ηεο ACI “LPG
Europe 2018”, ε νπνία ζα ζπγθεληξψζεη αλψηεξα ζηειέρε
θαη εκπεηξνγλψκνλεο απφ ηε βηνκεραλία πεηξειαίνπ, θαζψο
επίζεο θαη θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήησλ θαη θνξπθαίνπο
αλαιπηέο ηεο αγνξάο. Ζ δηήκεξε εθδήισζε ζα δψζεη κηα
εηθφλα γηα ηηο ηειεπηαίεο πξνθιήζεηο θαη επηρεηξεκαηηθέο
επθαηξίεο ηνπ θιάδνπ θαη, ελψ εζηηάδνληαο ζε κεγάιν βαζκφ
ζηελ παξαγσγή θαη ηελ ηηκνιφγεζε ηνπ πεηξειαίνπ ζηελ
Δπξψπε, ζα παξάζρεη επίζεο ελεκεξψζεηο θαη κειινληηθέο
πξνβιέςεηο γηα ηηο παγθφζκηεο ηάζεηο πξνζθνξάο θαη
δήηεζεο πεηξειαίνπ ζηελ Δπξψπε θαη ηηο ηειεπηαίεο
ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
επηζθεθηείηε ην site: http://www.wplgroup.com/aci/event/lpgeurope-summit/

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε
ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηεί επηρεηξεκαηηθή
απνζηνιή ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο «IDEAL HOMEX 2018» απφ
29 Μαξηίνπ 2018 έσο 1 Απξηιίνπ 2018 ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε
ηεο Σνπξθίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο εγθαηαζηάζεηο TUYAP Fair
Convention and Congress Center. Σν Δπηκειεηήξην ζε
ζπλεξγαζία κε ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία θαιχπηνπλ ην θφζηνο
ηνπ μελνδνρείνπ 4 ή 5 αζηέξσλ γηα 2 λχρηεο κε πξσηλφ, δσξεάλ
εηζηηήξην γηα ηελ είζνδν ζηελ έθζεζε, θαζψο θαη ρξήζε ηεο
αίζνπζαο VIP ηνπ εθζεζηαθνχ θέληξνπ γηα επηρεηξεκαηηθέο
ζπλαληήζεηο. Οη εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ ηελ
αλσηέξσ έθζεζε παξαθαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ ζρεηηθή
αίηεζε θαη λα ηελ ζηείινπλ ζην e-mail: info@etee.gr. Με ηελ
επηβεβαίσζε ηεο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ 100 €/
άηνκν γηα ηελ θάιπςε ηκήκαηνο θφζηνπο ησλ εμφδσλ ηνπ
Δπηκειεηήξηνπ θαζψο θαη ησλ αθπξσηηθψλ ηνπ μελνδνρείνπ. Σα
κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε φζεο
εθζέζεηο επηζπκνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ζ θαηάζεζε
γίλεηαη ζηελ ALPHA BANK ζηνλ ινγαξηαζκφ 120002002011660
( IBAN: GR 64 0140 1200 1200 0200 2011 660). Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 211 7000264-7, θαμ:
2110127466, e-mail: info@etee.gr ,
fairs@etee.gr , site:
www.etee.gr.

Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή
Βξαδηιία, Κνινκβία, Μεμηθό 11-20/4/18
Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηε Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 22 – 25 Μαξηίνπ 2018 πξφθεηηαη
λα πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Έθζεζε «EXPOMED
EURASIA» απφ ηελ εηαηξία Reed Tuyap Fuarcilik A.S. 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: Τγεία, εξγαζηήξηα ηαηξηθήο, ζηειέρε
λνζνθνκείσλ, γηαηξνχο, λνζειεπηέο θαη θαξκαθνπνηνχο.
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 (21 – 24 Μαξηίνπ 2018) 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 Μαξηίνπ 2018) (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 07/03/2018 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://lifestyle-turkey.com/index.html.

Σν Διιελν-Γεξκαληθφ Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην
θαη ην Δπηρεηξεκαηηθφ πκβνχιην Διιάδαο-Λαηηληθήο Ακεξηθήο
δηνξγαλψλνπλ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζε 3 ρψξεο ηεο
Λαηηληθήο Ακεξηθήο γηα δηεξεχλεζε δπλαηνηήησλ θαη αλαδήηεζε
ζπλεξγαζηψλ ζε κία Ζπεηξν κε πνιιέο αλαμηνπνίεηεο επθαηξίεο.
Ζ Απνζηνιή ζα επηζθεθζεί δηαδνρηθά ην άν Πάνιν ζηηο 1213/4/2018, ηελ Μπνθνηά ζηηο 16-17/4/2018 θαη ηελ Πόιε ηνπ
Μεμηθνύ ζηηο 18-19/4/2018. ηφρνο ηεο Απνζηνιήο είλαη λα
δψζεη ηελ επθαηξία ζε εμσζηξεθείο εηαηξίεο λα δηεξεπλήζνπλ ηηο
ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο θαη λα έρνπλ επαθέο θαη ζπδεηήζεηο κε
ηνπηθέο εηαηξίεο γηα λα επηδηψμνπλ ζπκθσλίεο γηα εμαγσγέο,
joint-ventures,
ζπκπξάμεηο,
κεηαθνξά
ηερλνγλσζίαο,
επελδχζεηο, αλαδήηεζε ζπλεξγαηψλ-αληηπξνζψπσλ, θιπ. Θα
πξνεηνηκαζζνχλ έγθαηξα ζπλαληήζεηο Β2Β ζην άν Πάνιν κε ηε
βνήζεηα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο, ζηελ
Μπνθνηά ζα δηνξγαλσζεί Δπηρεηξεκαηηθφ Φφξνπκ ζε
ζπλεξγαζία
κε
ηνλ Δζληθφ
χλδεζκν
Κνινκβηαλψλ
Δπηρεηξήζεσλ-ANDI θαη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπλαληήζεηο κε
Κνινκβηαλέο εηαηξίεο ηφζν ζην Φφξνπκ φζν θαη ζηα γξαθεία
ησλ ηνπηθψλ εηαηξηψλ, ελψ ζηελ Πφιε ηνπ Μεμηθνχ νη
ζπλαληήζεηο Β2Β ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ηε θξνληίδα ηεο
Διιεληθήο Πξεζβείαο. Παξάιιεια, ζε θάζε πφιε ζα ππάξρεη
ζπλεξγαζία θαη κε ηα ηνπηθά δηκεξή Γεξκαληθά Δπηκειεηήξηα θαη
ζα αμηνπνηεζεί ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηα κέιε ηνπο, ζην
πιαίζην ηνπ Παγθφζκηνπ Γηθηχνπ Γεξκαληθψλ Δπηκειεηεξίσλ
πνπ αιιεινυπνζηεξίδνληαη θαη πξνζθέξνπλ ρξήζηκεο
ππεξεζίεο δηθηχσζεο. Ζ πξσηνβνπιία γηα ηελ Απνζηνιή είλαη
ζε ζπλέρεηα ελεκεξσηηθψλ Ζκεξίδσλ πνπ είραλ δηνξγαλσζεί
ηνλ Μάην κε παξνπζηάζεηο γηα ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο κε
ρξήζηκε θαη πξαθηηθή πιεξνθφξεζε. Oη ελδηαθεξφκελνη
παξαθαινχληαη φπσο ζηείινπλ ηε ζπλεκκέλε δήισζε
ζπκκεηνρήο ζηo y.patsiavos@ahk.com.gr ζε ζχληνκν δηάζηεκα
γηα λα πξνεηνηκαζζνχλ έγθαηξα νη ζπλαληήζεηο Β2Β ζε θάζε
πεξηνρή. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα
επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ θ. Γηάλλε Παηζηαβφ, Senior Consultant
ηνπ
Διιελν-Γεξκαληθνχ
Δκπνξηθνχ
θαη
Βηνκεραληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ
&
Γηεπζπληή
ηνπ
Διιελν-Αζηαηηθoχ
Δπηρεηξεκαηηθνχ πκβνπιίνπ, ηει.2106419026, 6945234747,
y.patsiavos@ahk.com.gr, yannispatsiavos@yahoo.com .

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
DETROP BOUTIQUE
Πόιε: ΓΔΘ, Θεζζαινλίθε, Διιάδα
Ζκεξνκελία: 24-26 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Σξφθηκα, Πνηά, Μεραλήκαηα Δμνπιηζκνχ &
πζθεπαζίαο
Πιεξνθνξίεο: site: http://detropboutique.helexpo.gr/ , ηει:
2310 291 142, 2310 291 201, e-mail: detrop@helexpo.gr
ARTOZYMA
Πόιε: ΓΔΘ Θεζζαινλίθε, Διιάδα
Ζκεξνκελία: 24-26 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: αξηνπνηία, δαραξνπιαζηηθή, κεραλήκαηα,
εμνπιηζκνί θαη έηνηκα πξντφληα
Πιεξνθνξίεο: ηει.: +30 2310 291135, fax: +30 2310 291692,
email: artozyma@helexpo.gr
DETROP OENOS
Πόιε: ΓΔΘ, Θεζζαινλίθε, Διιάδα
Ζκεξνκελία: 3-6 Μαξηίνπ 2018
Δθζέκαηα: Οίλνο
Πιεξνθνξίεο: site: http://detrop.helexpo.gr/ , ηει: 2310 291
142, 2310 291 201, e-mail: detrop@helexpo.gr
FURNIDEC BUSINESS
Πόιε: ΓΔΘ, Θεζζαινλίθε, Διιάδα
Ζκεξνκελία: 9-11 Μαξηίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έπηπια
Πιεξνθνξίεο: site: http://furnidecbusiness.helexpo.gr/ , ηει:
+30 2310 291161
FOOD EXPO GREECE
Πόιε: Metropolitan Expo, Αζήλα
Ζκεξνκελία: 10-12 Μαξηίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ
Πιεξνθνξίεο:
Site:http://www.foodexpo.gr/?gclid=EAIaIQobChMIwYLq59rH2
AIVCOAbCh3VNQZ6EAAYASAAEgLFovD_BwE, ηει.: 210
5242100, e-mail: info@forumsa.gr
ATHENS FUR EXCELLENCE
Πόιε: Αζήλα, Διιάδα
Ζκεξνκελία: 23-25 Μαξηίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε Γνχλαο
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.furexcellence.com/

Εήηεζε ζπλεξγαζίαο από επηρείξεζε ζηε νπεδία
Ζ εηαηξεία VinoNovo AB Sweden ελδηαθέξεηαη λα βξεη
πξνκεζεπηή γηα Λεπθφ Οίλν Πνηθηιίαο Αζχξηηθν. κε εθηηκψκελε
πνζφηεηα παξαγγειίαο 30.000 ιίηξσλ (40.000 κπνπθάιηα ησλ
750 ml) γηα ηηο ιηαληθέο πσιήζεηο ζηε νπεδία κεηαμχ
επηεκβξίνπ 2018 θαη Ηνπλίνπ 2019. Ζ πνηθηιία Αζχξηηθν
πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζαθψο ζηελ κπξνζηηλή εηηθέηα. Οη
εηηθέηεο πξέπεη λα είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ αγνξά ηεο Γπηηθήο
Δπξψπεο (ιαηηληθά γξάκκαηα). Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
site: www.vinonovo.se , ηει: +46 735437373, e-mai:
info@vinonovo.se .

Γηεζλείο Δθζέζεηο
MERMER
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 27/2- 3 Μαξηίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε Φπζηθψλ Πξντφλησλ & Σερλνινγηψλ
Πιεξνθνξίεο: site: https://10times.com/istanbul-mermer
UNICERA ISTANBUL
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 27/2- 3 Μαξηίνπ 2018
Δθζέκαηα: Κεξακηθφ κπάλην, θνπδίλα, πηζίλα θαη ζάνπλα
Πιεξνθνξίεο: site: http://unicera.com.tr/index.aspx , ηει:
+90 212 465 74 74,
e-mail: ozcan.zora@cnr.net
NATURAL STONE PRODUCTS AND TECHNOLOGIES
FAIR 2018
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 27/2 - 3 Μαξηίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε θπζηθψλ ιίζσλ
Πιεξνθνξίεο:
site:
http://cnrnaturalstone.com/index.aspx?ln=2
,
ηει:
+90
2124657474,
e-mail: murat.saroglu@cnr.net
SALIMA
Πόιε: Μπξλν, Σζερία
Ζκεξνκελία: 27/2- 3 Μαξηίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε Φαγεηνχ
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.bvv.cz/en/salima/ , ηει: +420
541 152 925, e-mail: rtichy@bvv.cz
INTERNATIONAL SERAMIC, BATHROOM, KITCHEN FAIR
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 27/2 - 3 Μαξηίνπ 2018
Δθζέκαηα: Κεξακηθά πιαθίδηα γηα κπάλην & θνπδίλα
Πιεξνθνξίεο: site: http://unicera.com.tr/index.aspx , ηει:
+90 212 465 74 74, e-mail: ozcan.zora@cnr.net
CAUCASUS: BUILDING AND RECONSTRUCTION
Πόιε: Δξεβάλ, Αξκελία
Ζκεξνκελία: 2-4 Μαξηίνπ 2018
Δθζέκαηα:
Σερλνινγίεο
θηηξίσλ,
Οηθνδνκηθά
πιηθά,
Μεραλήκαηα
θαηαζθεπήο,
Αλνηθνδφκεζε,
Τιηθά
θαη
πξνκήζεηεο, Έπηπια, Κεξακηθά, πζηήκαηα θιηκαηηζκνχ,
Πηζίλεο θαη ζάνπλεο
Πιεξνθνξίεο:
e-mail:
expo@expo.am
,
site:
https://expo.am/en/stroitelstvo_i_remont/ ,www.expo.am , ηει.:
+37410235775
FICCI – INDIA EUROPE 29 BUSINESS FORUM
Πόιε: Νέν Γειρί, Ηλδία
Ζκεξνκελία: 5-6 Μαξηίνπ 2018
Δθζέκαηα: Πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ &
επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ
Πιεξνθνξίεο: site: http://ficci.in/eventspage.asp?evid=23622 , ηει: 91-11-23738760-70, e-mail:
ficci@ficci.com
VINEXPO NEW YORK
Πόιε: Νέα Τφξθε, ΖΠΑ
Ζκεξνκελία: 5-6 Μαξηίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε Κξαζηνχ
Πιεξνθνξίεο: site: https://www.vinexponewyork.com/ , ηει:
+1 207-842-5551, e-mail:bkier@divcom.com

th

13 European Annual Symposium “EU Funds 2018”
Καηά ην δηάζηεκα 19 έσο 21 Μαξηίνπ 2018 ζα δηεμαρζεί ζην
ν
Βεξνιίλν ηεο Γεξκαλίαο ην 13 Δηήζην Δπξσπατθφ πκπφζην κε
ζέκα «Δπξσπατθά Σακεία 2018». Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
ηει.
+493080208020,
e-mail:
regina.luening@euroacad.eu, site: https://www.euroacad.eu

THE BIG FIVE SAUDI ARABIA WOOD – TECH & DESIGN
EXPO
Πόιε: Σδέληα, ανπδηθή Αξαβία
Ζκεξνκελία: 5-8 Μαξηίνπ 2018
Δθζέκαηα: Βηνκεραλία μχινπ, δνκηθά πιηθά
Πιεξνθνξίεο: site: https://www.thebig5saudi.com/ ,
https://www.wtdexposaudi.com/ ,
ηει:
0097156
3612543,
e-mail:
RoniHaddad@dmgeventsme.com

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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01/03/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΖΛ. 2310
679141
01/03/2018 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΦΤΛΑΞΖ
ΣΧΝ
ΑΠΟΘΖΚΧΝ
ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ
ΣΖ
ΓΔΝΗΚΖ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΖΛ. 2131308349
02/03/2018
ΔΚΓΖΛΧΖ ΠΡΟΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ ΠΟΛΤΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΗ ΣΔΥΝΗΚΔ
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΟΤ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΣΑΗ ΣΟ ΤΝΖΜΜΔΝΟ ΣΖ
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΗΝΑΚΑ ΣΖΛ. 2310 510183
06/03/2018 1Ο ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ
ΚΑΗ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΣΖΛ. 2313 327824
06/03/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΧΝ
ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΣΖΛ. 2313 324377
07/03/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ
ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΓΧΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΓΗΑ ΓΤΟ ΔΣΖ
08/03/2018
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖ
ΒΗΒΛΗΟΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΒΗΒΛΗΟΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΣΖΡΖΣΔΟΤ ΑΡΥΔΗΟΤ ΣΟΤ
ΠΡΧΣΟΓΗΚΔΗΟΤ ΣΖΛ. 2310 515960
08/03/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΡΑΗΝΟΤ
ΣΖΛ. 2313 313141
08/03/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ (ΦΤΞΖ - ΘΔΡΜΑΝΖ) ΓΗΑ ΣΟΝ
ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΣΖΛ. 2310 679141
09/03/2018
ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΔΚΑ
ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ ΛΤΜΑΣΟΓΔΚΣΧΝ (CONTAINER) ΦΟΡΣΖΓΟΤ ΣΖΛ. 22410
45300
12/03/2018 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖ
ΜΗΘΧΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
«ΦΤΥΑΡΓΧ» ΓΗΑ ΠΔΝΣΔ ΥΡΟΝΗΑ ΣΖΛ. 24213 51157
14/03/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΓΔΚΑΣΡΗΧΝ
ΚΟΤΦΧΜΑΣΧΝ
ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ
ΣΑ
ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΗΡΟΜΔΣΡΖΖ
ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΣΖΛ. 2313 307147
19/03/2018 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΚΔΤΧΝ
ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΤΗΜΟΤ ΥΖΜΔΗΧΝ (ΤΚΔΤΖ ΜΔΣΡΖΖ ΖΜΔΗΟΤ ΠΖΞΖ

ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ ΤΚΔΧΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ
ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ – ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ
ΤΠΟΓΟΜΧΝ
ΔΗΑΓΓΔΛΗΑ ΠΡΧΣΟΓΗΚΧΝ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΗΟΗΚΖΖ 4Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ» - Φ.Ν.Θ.
ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ - ΤΚΔΧΝ
ΠΡΧΣΟΓΗΚΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ - ΤΚΔΧΝ

ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ - ΤΚΔΧΝ

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΒΟΛΟΤ
«ΑΥΗΛΛΟΠΟΤΛΔΗΟ»
Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ

ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ (ΓΑΤ)

ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ - ΤΚΔΤΖ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΤ ΤΠΑΡΥΟΝΣΧΝ
ΚΟΜΜΗΧΓΧΝ - ΤΚΔΤΖ ΜΔΣΡΖΖ ΓΗΑΒΡΧΖ ΥΑΛΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΜΔ ΓΟΚΗΜΖ ΥΑΛΚΗΝΟΤ ΔΛΑΜΑΣΟ – ΤΚΔΤΖ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΤ
ΣΑΖ ΑΣΜΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ) ΣΖΛ.2108705010
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19/03/2018 ΑΝΟΗΚΣΟ, ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΔΛΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΡΗΑ
ΔΣΖ ΣΖΛ. 210 6551691
20/03/2018
ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΗΑ
ΠΛΖΡΟΤ ΤΛΛΟΓΖ ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΚΑΤΗΜΟΤ ΣΖΛ. 210 8705010
21/03/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ ΣΖΛ. 22540 85243
22/03/2018
ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΟΤ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
Δ
ΓΗΑΦΟΡΑ
ΣΜΖΜΑΣΑ
ΣΟΤ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ, ΠΟΤ ΚΡΗΘΖΚΔ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΓΑΦΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ INTERREG V-A «ΔΛΛΑΓΑ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 2014-2020» ΣΖΛ. 2313323115
23/03/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
ΑΤΣΟΜΑΣΧΝ ΠΧΛΖΣΧΝ ΚΑΦΔ, ΡΟΦΖΜΑΣΧΝ, ΔΜΦΗΑΛΧΜΔΝΧΝ ΝΔΡΧΝ,
ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΗΓΧΝ ΚΤΛΗΚΔΗΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ
ΣΖ ΦΡΟΤΡΑ ΑΜΟΘΡΑΚΖ ΣΟ ΣΡΑΣΟΠΔΓΟ «ΓΖΜΟΓΔΡΟΝΣΑ
ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΖ» ΣΖΛ. 25510 41314
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