Ιούιηος 2017

Αληίζεηο ηο ΒΔΘ ζηελ θραηηθοποίεζε
ηοσ ΟΑΘ
Σελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ πξφζεζε ηεο θπβέξλεζεο λα
θξαηηθνπνηήζεη ηνλ ΟΑΘ εθθξάδεη ν πξφεδξνο ηνπ
Βηνηερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ
Θεζζαινλίθεο
θαη
α΄αληηπξφεδξνο
ηεο
ΚΔΔΔ
Παλαγηψηεο
Παπαδφπνπινο ππνγξακκίδνληαο πσο ππφ ηηο
παξνχζεο δεκνζηνλνκηθέο ζπλζήθεο είλαη εληειψο κε
ξεαιηζηηθή ε πξνζπάζεηα ζπγθξφηεζεο δεκφζηνπ
θνξέα γηα ηηο αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο ηεο Θεζζαινλίθεο.
«Γελληνχληαη εξσηεκαηηθά πνπ αθνξνχλ ζην θφζηνο
ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ νξγαληζκνχ πνπ ζα πξνθχςεη θαη
ζηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ. Ζ παξνρή απηψλ
ησλ ππεξεζηψλ πξνυπνζέηεη επελδχζεηο ζεκαληηθνχ
χςνπο πνπ είλαη αδχλαηνλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ
ηελ
πνιηηεία» αλαθέξεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ
ππνγξακκίδνληαο πσο δελ ζα πξέπεη λα ιεζκνλεί ν
ππνπξγφο Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ, Υξήζηνο
πίξηδεο πνπ θαηέζεζε ζρέδην λφκνπ γηα ηηο Αζηηθέο
πγθνηλσλίεο ηεο Θεζζαινλίθεο, πσο ε πφιε δελ
δηαζέηεη άιιν κέζν κεηαθνξάο.
«Δίλαη απνξίαο άμην αλ, ηελ ψξα πνπ κηινχκε γηα ηελ
αλάγθε ηδησηηθνπνηήζεσλ, νη ζεζκνί έρνπλ ελεκεξσζεί
ν
γηα ην ζρέδην ηεο θπβέξλεζεο. Ενχκε ζηνλ 21 αηψλα
θαη ε πφιε έρεη αλάγθε απφ ιεηηνπξγηθέο ζπγθνηλσλίεο.
Πσο είλαη δπλαηφλ ε θξαηηθνπνίεζε ηνπ ΟΑΘ λα
νδεγήζεη ζε απνηειεζκαηηθέο θαη ζχγρξνλεο
ζπγθνηλσλίεο κε θνηλσληθφ πξφζεκν, φπσο ιέεη ν θ.
πίξηδεο; Ζ πφιε έρεη θαθή εκπεηξία απφ ην
παξειζφλ» αλαθέξεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ,
ππνγξακκίδνληαο πσο αλακθίβνια επηβάιιεηαη ε
αλαδηνξγάλσζε ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ σζηφζν
ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ξεαιηζηηθέο πξνηάζεηο θαη
ζρέδηα
αληηκεηψπηζεο
ηνπ
ζχλζεηνπ
απηνχ
πξνβιήκαηνο.
To ΒΔΘ ππελζπκίδεη πσο ζηηο 16 Μαΐνπ, έμη
παξαγσγηθνί θνξείο ηεο Θεζζαινλίθεο ζε θνηλή
επηζηνιή ηνπο πξνο ηνλ πξσζππνπξγφ, Αιέμε Σζίπξα
θαη ηνλ ππνπξγφ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ, Υξήζην
πίξηδε είραλ θαηαζέζεη πξφηαζε γηα ηελ επίιπζε ηνπ
πξνβιήκαηνο ησλ Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ ηεο
Θεζζαινλίθεο. πγθεθξηκέλα είραλ επηζεκάλεη ηελ
αλάγθε δηεμαγσγήο δηαγσληζκνχ γηα ηελ εμεχξεζε
ηδηψηε παξφρνπ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα δηελεξγεζεί
απφ αλεμάξηεηε Αξρή, ππεχζπλε γηα ηηο δεκφζηεο
επηβαηηθέο κεηαθνξέο ζε φιε ηελ ρψξα θαηά επηηαγή
ηνπ θαλνληζκνχ 1370/2007.
Δπηπξφζζεηα δεηνχζαλ λα ππάξμεη ζπλελλφεζε κε
ηνλ ΟΑΘ, γηα φζν δηάζηεκα είλαη ζε ηζρχ ε ζχκβαζε
παξαρψξεζεο κε ην ειιεληθφ δεκφζην, ψζηε νη φπνηεο
δηαθνξέο κεηαμχ ειιεληθνχ δεκνζίνπ θαη Οξγαληζκνχ
λα επηιπζνχλ κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο δηαηηεζίαο,
πξνθεηκέλνπ λα πάςεη ε ηαιαηπσξία ηνπ επηβαηηθνχ
θνηλνχ. Δπίζεο ηάρζεθαλ ππέξ ηεο ζπγθξφηεζεο ελφο
θνξέα ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ
επίβιεςε πινπνίεζεο ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ πνπ ζα
αλαηεζεί ζε πάξνρν πνπ ζα είλαη ηδηψηεο.

Έηος 16ο

Σεύτος No 28

Nέες αληαποδοηηθές σπερεζίες ΚΔΔ προς ηης
επητεηρήζεης – κέιε ηφλ Δπηκειεηερίφλ
ε λέα ηερλνινγηθή επνρή πεξλνχλ ηα Δπηκειεηήξηα πξνζθέξνληαο
εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο ζηα κέιε ηνπο θαη αλνίγνληάο ηνπο έηζη
εχθνινπο δξφκνπο, ηφζν γηα ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ θνηλνηηθά
θαη άιια πξνγξάκκαηα φζν θαη γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο ζηε ζχγρξνλε
επνρή ηεο εθπαίδεπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Κεληξηθή Έλσζε
Δπηκειεηεξίσλ Διιάδαο πξνζθέξεη ζην ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ
επηρεηξήζεσλ-κειψλ ησλ Δπηκειεηεξίσλ δχν λέεο πξσηνπφξεο
ηερλνινγηθά ππεξεζίεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ ππεξεζία εχξεζεο
επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ ππεξεζία ειεθηξνληθήο (εμ
απνζηάζεσο) εθπαίδεπζεο.
Ζ ππεξεζία εχξεζεο επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηνρεχεη ζηελ
έγθπξε θαη έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ επηρεηξήζεσλ
ζρεηηθά κε ηα δηαζέζηκα ρξεκαηνδνηηθά κέζα. Πξφθεηηαη γηα κηα
νινθιεξσκέλε δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα παξνρήο δηαδξαζηηθψλ
ππεξεζηψλ (http://investmenttools.uhc.gr/), ζηελ νπνία νη επηρεηξήζεηο
ζα κπνξνχλ λα αλαηξέρνπλ γηα λα αληινχλ φιεο ηηο αλαγθαίεο
πιεξνθνξίεο γηα φια ηα λέα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα θαη
πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο, φπσο θαη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο
έληαμήο ηνπο ζε απηά. Λφγσ ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο ηεο πιαηθφξκαο ν
επηρεηξεκαηίαο –ρξήζηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εηζάγεη ζηελ
πιαηθφξκα ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπ πξνθίι θαη λα ελεκεξψλεηαη
εμεηδηθεπκέλα γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ ηαηξηάδνπλ ζηελ επηρείξεζή
ηνπ. εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε αλάξηεζεο λέσλ επελδπηηθψλ
πξνγξακκάησλ ην ζχζηεκα απηφκαηα αλαδεηεί, ηαπηνπνηεί θαη ζηε
ζπλέρεηα ελεκεξψλεη θάζε ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε.
Ζ ππεξεζία ειεθηξνληθήο (εμ απνζηάζεσο) αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο
ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ (http://elearning.uhc.gr/)
ελζσκαηψλεη ζχγρξνλεο θαη θαηλνηφκεο κεζφδνπο, εμαζθαιίδνληαο
ηελ ππνζηήξημε ηεο νκαιήο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο θάζε
επηρείξεζεο. Με ηηο ππεξεζίεο απηέο νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε, ζηελ νπνία έρεη
αλαπηπρζεί κεγάινο αξηζκφο καζεκάησλ αζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο.
χληνκα, ε ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε ηεο ΚΔΔ ζα εκπινπηηζηεί κε λέα
καζήκαηα θαη παξάιιεια ζα ιεηηνπξγήζεη Web TV Channel, ζην
νπνίν δηαθεθξηκέλνη Δθπαηδεπηέο, Δκπεηξνγλψκνλεο, Καζεγεηέο
Παλεπηζηεκίσλ θ.α. ζα παξνπζηάδνπλ live ελεκεξσηηθέο εθπνκπέο
πνπ ζα αθνξνχλ ζε ζέκαηα ηεο επηθαηξφηεηαο, ηα νπνία απαζρνινχλ
ηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα. Ο θάζε ρξήζηεο ηεο πιαηθφξκαο
ηειεθαηάξηηζεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζεη ηα καζήκαηα
πνπ επηζπκεί, φπνηε εθείλνο ην επηζπκεί, απφ νπνηαδήπνηε ζπζθεπή
κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Σα νηθνλνκηθά ελήκεξα κέιε ζα έρνπλ
πξφζβαζε ζε φια ηα καζήκαηα, θάζε θαηεγνξίαο, αλεμάξηεηα κε ην
αλ ηα καζήκαηα απηά ηνπο ελδηαθέξνπλ επαγγεικαηηθά ή πξνζσπηθά.
Άιισζηε έρεη παξαηεξεζεί φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ
πξφζβαζε ζε πνιχηηκα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα ζην πξνζσπηθφ ηνπο,
απνιακβάλνπλ θαιχηεξε αθνζίσζε απφ απηνχο ηνπο εξγαδνκέλνπο,
νη νπνίνη ληψζνπλ πην νινθιεξσκέλνη ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο.
Σέινο, είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ πσο ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ ή
νη ίδηνη νη επηρεηξεκαηίεο ζα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κέζσ ηεο
πιαηθφξκαο εθπαίδεπζεο κε άιινπο, νη νπνίνη επίζεο
παξαθνινπζνχλ ηα ίδηα καζήκαηα θαη ζπκκεηέρνπλ ζηα ίδηα ηκήκαηα,
λα αληαιιάζζνπλ απφςεηο θαη εκπεηξίεο θαη λα δεκηνπξγείηαη κε απηφλ
ηνλ ηξφπν έλα «δίθηπν» επαγγεικαηηψλ κε θνηλνχο ζηφρνπο θαη
αλεζπρίεο.

Γηοργάλφζε εκηλαρίφλ Τγηεηλής
θαη Αζθάιεηας Σροθίκφλ από ηο Β.Δ.Θ
Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα
ζηεξίμεη ηηο επηρεηξήζεηο – κέιε ηνπ κε αληηθείκελν εξγαζηψλ ηελ
παξαγσγή, επεμεξγαζία θαη δηάζεζε ηξνθίκσλ θαη ζε φζνπο
εκπιέθνληαη κε ηε δηαρείξηζε ηξνθίκσλ κε νηνδήπνηε ηξφπν θαηά ην
ζηάδην ηεο δηαηξνθηθήο αιπζίδαο, δηνξγαλψλεη
εθπαηδεπηηθά
ζεκηλάξηα γηα ηηο «Βαζηθέο αξρέο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ»,
ζχκθσλα
κε
ηελ
Τπνπξγηθή
Απφθαζε
ΤΑ.14708/10.08.2007/ΦΔΚ.1616/Β/ 17.08.2007.
ηφρνο ησλ
ζεκηλαξίσλ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ παξαγσγή –
ζπληήξεζε θαη δηάζεζε ηξνθίκσλ κε αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία ησλ
θαηαλαισηψλ , ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ
852/2004 ηνπ
εο
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29 Απξηιίνπ 2004
γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ. Σα ζεκηλάξηα είλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο
10 σξψλ ην θαζέλα θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ αίζνπζα ζεκηλαξίσλ
ηνπ ΒΔΘ – Αξηζηνηέινπο 27, 4νο φξνθνο. Σν θφζηνο ζπκκεηνρήο
αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε 50 επξψ , πνζφ ην νπνίν πξέπεη λα θαηαβιεζεί
ζπγρξφλσο κε ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο ζην Οηθνλνκηθφ ηκήκα ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηα κέιε ηνπ ΒΔΘ είλαη ε
ηακεηαθή ηαθηνπνίεζή ηνπο , φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ηεο εηήζηαο
ζπλδξνκήο ηνπο. Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο βξίζθεηαη αλαξηεκέλε θαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Β.Δ.Θ www.veth.gov.gr. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζην ηκήκα Βηνηερληθψλ
Θεκάησλ ηνπ ΒΔΘ, αξκφδηνο θ.Γ.Γειεράηζηνο, ζην ηειέθσλν : 2310241383 θαη ζην email: sme-industry@veth.gov.gr.

Μεηαπηστηαθό Δπαγγεικαηηθό Πρόγρακκα γηα ηειέτε
Δπητεηρήζεφλ θαη Οργαληζκώλ
Σν Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο – Κέληξν Δξεπλψλ θαη ε Διιεληθή Δηαηξεία
πζηεκηθψλ
Μειεηψλ
(ΔΔΜ)
νξγαλψλνπλ
ην
θαηλνηφκν
Δπαγγεικαηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Μεηαπηπρηαθνχ Δπηπέδνπ
Certified Systemic Analyst Professional (CSAP). Σν CSAP είλαη ην
πξψην Δπαγγεικαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθνχ Δπηπέδνπ ηεο
πξνζέγγηζεο ησλ ζπζηεκάησλ ην νπνίν εζηηάδεηαη ζην ζηέιερνο
επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ, πξνζθέξνληαο επαγγεικαηηθή
ηερλνγλσζία ηειεπηαίαο γεληάο, πνπ είλαη εχθνια αμηνπνηήζηκε γηα ηελ
θαζεκεξηλή ηνπ δξάζε θαη πνπ νπζηαζηηθά άκεζα ηνπ αλαβαζκίδεη
επηρεηξεκαηηθέο, δεκηνπξγηθέο θαη εγεηηθέο ηθαλφηεηέο ηνπ. ηφρνο ηνπ
CSAP Πξνγξάκκαηνο είλαη λα δεκηνπξγήζεη αλψηεξα ζηειέρε
επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ ηθαλά λα δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά
ηελ πνιππινθφηεηα θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πνιπζρηδείο
απαηηήζεηο θαη ζηνλ αληαγσληζκφ πνπ δηέπεη ηηο αγνξέο ζε παγθφζκην
επίπεδν. Πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα δσληαλήο παξαθνινχζεζεο απφ
απφζηαζε γηα άηνκα πνπ δελ θαηνηθνχλ ζηελ Αηηηθή θαη ζπλεπψο δελ
απαηηείηαη ε παξνπζία ησλ ζην Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο. χληνκεο
πιεξνθνξίεο ζηελ http://www.csap.gr/gr/News/News/?aid=44 .
Αλαιπηηθά, ην CSAP παξνπζηάδεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
http://www.csap.gr/ ζηελ νπνία πξνζθέξνληαη επηπιένλ ππνηξνθίεο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο - Κέληξν Δξεπλψλ νη νπνίεο θαιχπηνπλ
θαη έσο ην 100% ησλ δηδάθηξσλ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ
ηζηνζειίδα : http://www.csap.gr/gr/News/News/?aid=43 .

Πηιοηηθή εθαρκογή αλοητηού ειεθηροληθού
καζήκαηος ζηελ υεθηαθή επητεηρεκαηηθόηεηα
Γηαθξαηηθφ εηαηξηθφ ζρήκα, απνηεινχκελν απφ
Φνξείο
Δθπξνζψπεζεο
Δπηρεηξήζεσλ
θαη
Παλεπηζηήκηα απφ ηελ Διιάδα, Ηηαιία, Ηζπαλία, θαη
ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, θαη κε επηθεθαιήο εηαίξν ην
Ηλζηηηνχην Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γεληθήο
πλνκνζπνλδίαο
Δπαγγεικαηηψλ
Βηνηερλψλ
Δκπφξσλ Διιάδαο (ΗΜΔ ΓΔΒΔΔ), πινπνηεί ην έξγν
κε ηίηιν : “Open Up Entrepreneurship (OpEn)”, ζηα
πιαίζηα ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο Erasmus+.
Σν έξγν Open Up ζηνρεχεη ζηελ θάιπςε πηζαλψλ
θελψλ γλψζεο θαη δεμηνηήησλ πθηζηάκελσλ ή
κειινληηθψλ επηρεηξεκαηηψλ ζηνλ ρψξν ηεο ςεθηαθήο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ε απηή ηελ θαηεχζπλζε
αμηνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Open Up θαηλνηφκεο
πξαθηηθέο θαη ηερλνινγηθά εξγαιεία γηα ηελ ζρεδίαζε
θαη
αλάπηπμε
δηεπηζηεκνληθψλ
Αλνηρηψλ
Δθπαηδεπηηθψλ Πφξσλ ζηήξημεο ηεο ςεθηαθήο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
πγθεθξηκέλα,
ζρεδηάζηεθε
αλνηρηφ δηαδηθηπαθφ κάζεκα θαη αλαπηχρζεθε ην
θαηάιιειν αλνηρηφ πνιπγισζζηθφ (Αγγιηθά, Διιεληθά,
Ηηαιηθά θαη Ηζπαληθά) εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ είλαη
δηαζέζηκν ηψξα κέζσ πιαηθφξκαο ηειεθπαίδεπζεο
ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Σν αλνηρηφ κάζεκα, ζπλνιηθήο
δηάξθεηαο 32 δηδαθηηθψλ σξψλ (8 εβδνκάδσλ),
δνκείηαη ζηηο αθφινπζεο 3 ζεκαηηθέο ελφηεηεο:
Αλάπηπμε ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο
Αλάπηπμε Πξνζσπηθψλ Ηθαλνηήησλ
Αλάπηπμε Φεθηαθψλ Ηθαλνηήησλ
Δληφο ηνπ Ηνπιίνπ 2017 πξνγξακκαηίδεηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί ε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ αλνηρηνχ
απηνχ καζήκαηνο ζε ζηνρεπκέλεο θαηεγνξίεο
σθεινπκέλσλ, φπσο είλαη νη λένη-εο επηρεηξεκαηίεο,
αιιά θαη νη ζπνπδαζηέο/απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη επηζπκνχλ λα αλαπηχμνπλ ζην
κέιινλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Όζνη επηζπκνχλ
λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πηινηηθή απηή εθαξκνγή
κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ αλαιπηηθφηεξα αιιά θαη λα
εγγξαθνχλ απφ ηελ Γεπηέξα 03/07/2017 γηα λα
παξαθνινπζήζνπλ 1 ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο 3 ζεκαηηθέο
ελφηεηεο ζηελ Αγγιηθή Γιψζζα, κέζσ ηνπ ζπλδέζκνπ
ηεο
δηαδηθηπαθήο
πιαηθφξκαο
ηειεθπαίδεπζεο
http://openup.upatras.gr/modules/auth/newuser.php,
πνπ είλαη δηαζέζηκνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ
http://www.openup-project.eu/
Ζ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο
είλαη ζηηο 31/08/2017.

ENTERPRISE GREECE - Πρόζθιεζε ζσκκεηοτής ζε επητεηρεκαηηθές ζσλαληήζεης ηοσ θιάδοσ Γοκηθώλ Τιηθώλ, κε
αγοραζηές από ΗΑΔ, Κοσβέχη, Μπατρέηλ, Καηάρ, αοσδηθή Αραβία θαη ηελ Αίγσπηο
Ζ Διιεληθή Δηαηξεία Δπελδχζεσλ θαη Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ Α.Δ.- Enterprise Greece, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο θαη κε ζηφρν
ηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ αχμεζε ησλ Διιεληθψλ εμαγσγψλ, πξνγξακκαηίδεη, κε ηελ
ππνζηήξημε ηεο ΓΔΘ – HELEXPO, ηε δηεμαγσγή επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαληήζεσλ ζηε Θεζζαινλίθε, ζηηο 2 θαη 3 Οθησβξίνπ 2017, γηα
ηνλ θιάδν Γνκηθψλ Τιηθψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζε ζπλεξγαζία κε ηα θαηά ηφπνπο γξαθεία ΟΔΤ ησλ Διιεληθψλ Πξεζβεηψλ,
πξνζθαιεί ζηελ Διιάδα αγνξαζηέο απφ ΖΑΔ, Κνπβέηη, Μπαρξέηλ, Καηάξ, ανπδηθή Αξαβία θαη Αίγππην, πξνθεηκέλνπ λα έιζνπλ ζε
επαθή κε ελδηαθεξφκελεο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο.. ε πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε λα ζπκκεηάζρεηε, ζην πξφγξακκα επηρεηξεκαηηθψλ
ζπλαληήζεσλ, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεηε, ην ζρεηηθφ έληππν εγγξαθήο (Registration Form) θαη λα ην απνζηείιεηε καδί κε ζχληνκν
πξνθίι ηεο εηαηξείαο ζαο ζηα αγγιηθά, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: promotion@enterprisegreece.gov.gr ην αξγφηεξν έφς ηελ
Παραζθεσή 28 Ιοσιίοσ 2017.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηηο θπξίεο Ε. Λέγγα ζην ηειέθσλν 210 3355798
(z.legga@enterprisegreece.gov.gr ) & Α. Σξππνζθνχθε, ζην ηειέθσλν 210 3355778 (a.triposkoufi@enterprisegreece.gov.gr).

Δπητεηρεκαηηθά Νέα
ΙΑΠΩΝΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Σφθπν, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ
έγγξαθν κε ζέκα «πκθσλία Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο Δ.Δ. –
Ηαπσλίαο. Δθηηκήζεηο επηπηψζεσλ».
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζην Σφθπν (www.agora.mfa.gr/jp70)
, Email: ecocomtokyo@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ: www.veth.gov.gr
ΑΛΒΑΝΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηα Σίξαλα, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ
δειηίν Ηνπλίνπ 2017, ην νπνίν πεξηιακβάλεη εηδήζεηο
νηθνλνκηθνχ, εκπνξηθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηα Σίξαλα (www.agora.mfa.gr/al5)
, email:
ecocomtirana@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr
ΠΓΓΜ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηα θφπηα, απέζηεηιε Γειηίν
νηθνλνκηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο επηθαηξφηεηαο γηα ηελ ΠΓΓΜ
ζηηο 5 Ηνπιίνπ 2017.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηα θφπηα: www.agora.mfa.gr
, e-mail: ecocomskopje@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr

Δθζέζεης ζηελ Διιάδα
ε

2 ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΚΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ
ΓΗΜΟΤ ΙΔΡΑ ΠΟΛΔΩ ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ
Πόιε: Ληκάλη Μεζνινγγίνπ
Ηκεροκελία: 28 – 31 Ηνπιίνπ 2017
Δθζέκαηα: Γεληθή έθζεζε πξνβνιήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ
Πιεροθορίες: e-mail: expomes2017@gmail.com , ηει: 26310
25561, 6906667800
ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ EXPO 2017
Πόιε: Πξνβιήηα Ν. Μνπδαληψλ
Ηκεροκελία: 2-6 Απγνχζηνπ 2017
Δθζέκαηα: ηνπηθά πξντφληα
Πιεροθορίες: ηει: 23710 24200- 24300
Η

52 ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΚΘΔΗ ΥΔΙΡΟΣΔΥΝΙΑ & ΑΓΡΟΣΙΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΔΜΑΣΗ
Πόιε: Ρφδνο
Ηκεροκελία: 11-23 Απγνχζηνπ 2017
Δθζέκαηα: Διιεληθή ρεηξνηερλία θαη αγξνηηθή αλάπηπμε
Πιεροθορίες: ηει: 210 9610135, site: www.kremasti-expo.gr
Η

82 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
Πφιε : Θεζζαινλίθε
Ζκεξνκελία : 9-17 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Γεληθή Έθζεζε
Πιεξνθνξίεο: ηει: 2310291111, fax: 2310 284732, site:
www.helexpo.gr

Γηεζλείς Δθζέζεης
INTERNATIONALE FUNKAUSSTELLUNG BERLIN (IFA)
Πόιε: Βεξνιίλν, Γεξκαλία
Ηκεροκελία: 01 -06 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Ζιεθηξνληθά θαηαλαισηηθά αγαζά, Λεπθέο
ζπζθεπέο, Multimedia, Πιεξνθνξηθή, Broadcasting, Φεθηαθή
θσηνγξάθηζε
Πιεροθορίες: Σει: 210 6419037, 2310 327733, Site:
www.german-fairs.gr
IFA GLOBAL MARKETS 2017
Πόιε: Βεξνιίλν, Γεξκαλία
Ηκεροκελία: 3-6 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: πιαηθφξκα B2B ζπλαληήζεσλ
Πιεροθορίες: http://b2b.ifaberlin.com/TradeVisitors/Overview/ , http://b2b.ifaberlin.com/IFA/IFAKeynotesConventions/IFASummit/index.jsp
INTERGIFT - BIJUTEX - MADRICJOYA
Πόιε: Μαδξίηε, Ηζπαλία
Ηκεροκελία: 20 – 24 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: δψξα, θνζκήκαηα
Πιεροθορίες: www.ifema.es
POWTECH
Πφιε : Νπξεκβέξγε
Ζκεξνκελία : 26-28 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα : Σερλνινγίεο πνχδξαο, θφθθσλ θαη ζηεξεψλ φγθσλ
Πιεξνθνξίεο: site:
https://www.powtech.de/en/ausstellerprodukte
SAHARA EXHIBITION
Πόιε: Κάηξν, Αίγππηνο
Ηκεροκελία: 27-30 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Γεσξγηθή έθζεζε
Πιεροθορίες: ηει: 202-33472049-33447980-33464216, θαμ:
202-33471155, e-mail: http://www.saharaexpo.com/
MARMOMACC
Πόιε: Ρψκε, Ηηαιία
Ηκεροκελία: 28 επηεκβξίνπ – 01 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: κάξκαξα, πέηξεο θαη ζρεηηθέο ηερλνινγίεο
Πιεροθορίες: www.marmomacc.it, www.agora.mfa.gr/it75
ELEKTROTECHNIEK
Πόιε: Οπηξέρηε Οιιαλδία
Ηκεροκελία: 29 επηεκβξίνπ – 2 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Ζιεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο
Πιεροθορίες: site: http://www.elektrotechniekonline.nl/en/Bezoeker/Route-en-contact/Contact.aspx , e-mail:
visitorsinformation@vnuexhibitions.com ,
ηει: 0031(0)30 - 295 2731
ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ – ΓΔΩΡΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ & ΔΚΘΔΗ
ΚΗΠΟΤ
Πόιε: Λεπθσζία (Κξαηηθή Έθζεζε) , Κχπξνο
Ηκεροκελία: 29 επηεκβξίνπ – 1 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: αγξνηηθφο θαη γεσξγηθφο εμνπιηζκφο - εμνπιηζκφο
θήπνπ
Πιεροθορίες: site: https://www.agroexpo.net/blank-1 , ηει:
00357 22 485420 , fax: 00357 22 485933, e-mail:
info@displayartgroup.com
EQUIPLAST
Πόιε: Βαξθειψλε, Ηζπαλία
Ηκεροκελία: 2-6 Οθησβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: πιαζηηθά
Πιεροθορίες: www.equiplast.com

Γηαγφληζκοί ζηελ Διιάδα
17/07/2017 ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΔΡΓΟΛΑΒΟΤ ΠΛΤΖ ΚΑΗ ΗΓΔΡΧΜΑΣΟ ΑΚΑΘΑΡΣΟΤ
ΗΜΑΣΗΜΟΤ ΣΖΛ.2132054241
19/07/2017 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΤΝΣΖΡΖΖ
ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ
ΚΑΗ
ΚΤΛΗΟΜΔΝΧΝ
ΚΛΗΜΑΚΧΝ
ΣΖΛ.2310381080
20/07/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΝΣΖΡΖΖ
ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ ΣΖΛ.2313320584

ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ

483

21/07/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΡΑΦΗΚΖ
ΤΛΖ ΚΑΗ ΤΛΗΚΧΝ ΔΚΣΤΠΧΖ ΣΖΛ.2221353743

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ

495

24/07/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΓΔΘ HELEXPO
A.E. ΣΖΛ.2310284732
25/07/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΛΑΒΧΝ ΣΧΝ ΦΤΚΣΗΚΧΝ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΧΝ
ΣΖΛ.2310381080
25/07/2017 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΜΑΚΧΝ ΝΔΦΔΛΟΠΟΗΖΖ ΔΝΖΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΧΝ ΣΖΛ.2313320556
25/07/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΠΛΔΓΜΑΣΧΝ ΣΖΛ.2413504379

HELEXPO - ΓΔΘ

03/08/2017 ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ "ΑΝΑΠΛΑΖ
ΠΛΑΣΔΗΑ ΑΓΗΟΤ ΠΤΡΗΓΧΝΑ" ΣΖΛ.2313317788
10/08/2017 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ ΣΖΛ.2313300500
12/08/2017 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΛΑΗΟΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ ΣΖΛ.2103483161
12/08/2017 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΠΔΡΔΓΧΝ ΣΖΛ.2103483161
12/08/2017 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΔΣΔΣΧΝ ΣΖΛ.2103483161
16/08/2017 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΗΧΝ ΚΑΗΝΟΤΡΓΗΧΝ ΚΑΠΣΗΚΧΝ
ΠΟΛΤΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛ.2313300500
20/08/2017 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΠΛΟΚΑΜΠΗΝΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ PICKUP 4X4 ΚΑΗ
ΓΗΑΞΟΝΗΚΟΤ ΦΟΡΣΖΓΟΤ ΜΔ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΗΒΧΣΑΜΑΞΑ ΚΑΗ ΓΔΡΑΝΟ
ΣΖΛ.2313317531
21/08/2017 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 130.000 ΔΣ ΣΟΛΧΝ ΑΚΖΔΧΝ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ
ΠΑΡΑΛΛΑΓΖ ΣΖΛ.2103483161

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
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424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΧ
3ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΧ
ΓΗΟΗΚΖΖ 3εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
5ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΘΔΑΛΗΑ ΚΑΗ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ

ΓΖΜΟ ΓΔΛΣΑ
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ "ΘΖΔΑ"
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ "ΘΖΔΑ"
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ "ΘΖΔΑ"
ΓΖΜΟ ΓΔΛΣΑ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ "ΘΖΔΑ"

Δπηζθεθζείηε κέζφ ηες ηζηοζειίδας ηοσ Δπηκειεηερίοσ κας www.veth.gov.gr

Σελ ειεθηροληθή πιαηθόρκα ποσ προζθέρεη Τπερεζίες Ηιεθηροληθού σλεγόροσ ηοσ Βηοηέτλε
ζηο www.bizhelp.gr γηα οποηοδήποηε πρόβιεκα αληηκεηφπίδεηε κε Γεκόζηα Τπερεζία ή ζέιεηε λα
σποβάιιεηε οποηοδήποηε ερώηεκα.

Σελ ειεθηροληθή πιαηθόρκα ποσ προζθέρεη Τπερεζίες Ηιεθηροληθής Γηθηύφζες b2bmall ή ζηο
www.b2bmall.eu, προθεηκέλοσ λα ελεκερώλεζηε θαη λα προκεζεύεζηε προχόληα κειώλ ηοσ
επηκειεηερίοσ.

