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Γηνξγάλσζε εκηλαξίσλ Τγηεηλήο θαη
Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ από ην 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 Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ
εο
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 Θεκάησλ
Μεηαπνίεζεο θαη Τπεξεζηψλ, ηαηηζηηθήο, Δξεπλψλ θαη
Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ ΒΔΘ, αξκφδηνο θ.Γ.Γειεράηζηνο,
ζην ηειέθσλν : 2310-241383
θαη ζην email:smeindustry@veth.gov.gr.
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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
–
Ζιεθηξνληθέο
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 "ΔΡΜΖ
Γεύηεξν βήκα - έιεγρνο ηακεηαθήο ελεκεξόηεηαο
Σξίην βήκα - ειεθηξνληθή πιεξσκή ηνπ θόζηνπο απόθηεζεο
Φεθηαθήο Τπνγξαθήο.
Σέηαξην βήκα - ηαπηνπνίεζε & ελεξγνπνίεζε
Η ελεξγνπνίεζε ηεο Φεθηαθήο Τπνγξαθήο γίλεηαη ζην
Δπηκειεηήξην κε ηελ βνήζεηα ηνπ αξκφδηνπ ππαιιήινπ απφ εηδηθή
ζέζε εξγαζίαο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο Σκήκα Θεκάησλ
Μεηαπνίεζεο θαη Τπεξεζηψλ, ηαηηζηηθήο, Δξεπλψλ θαη Γεκνζίσλ
ρέζεσλ ηνπ ΒΔΘ, ηει.2310241383.

Πώο ζα εθαξκόδνληαη ηα λέα πξόζηηκα γηα ηελ αδήισηε εξγαζία
χκθσλα κε ηελ απφ 09.08.2018 αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ε
Τπνπξγφο Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Έθε Αρηζηφγινπ, ππέγξαςε ηελ απφθαζε γηα ηελ
ελεξγνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4554/2018, πνπ ςεθίζηεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2018 κε επξεία πιεηνςεθία απφ ηε Βνπιή.
Ζ ππνπξγηθή απφθαζε πεξηιακβάλεη ηνπο φξνπο εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 5 έσο 8 ηνπ Ν.4554/2018, γηα ηελ αιιαγή ηεο
αξρηηεθηνληθήο ηνπ πξνζηίκνπ γηα ηελ αδήισηε εξγαζία.
πγθεθξηκέλα θαζνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθαξκνγή:
• ηνπ πξνζηίκνπ ησλ 10.500 επξψ γηα θάζε αδήισην εξγαδφκελν
• ηεο ππνρξεσηηθήο αλαδξνκηθήο ηξίκελεο αζθάιηζεο ηνπ αδήισηνπ εξγαδφκελνπ
• ηεο έθπησζεο ηνπ πξνζηίκνπ, εθφζνλ ν εξγνδφηεο πξνζιάβεη ηνλ αδήισην εξγαδφκελν κε ζχκβαζε πιήξνπο εξγαζίαο:
- Γηα ζχκβαζε 3 κελψλ ην πξφζηηκν κεηψλεηαη ζηηο 7.000 επξψ
- Γηα ζχκβαζε 6 κελψλ ην πξφζηηκν κεηψλεηαη ζηηο 5.000 επξψ
- Γηα ζχκβαζε 1 έηνπο ην πξφζηηκν κεηψλεηαη ζηηο 3.000 επξψ
• ησλ δηαδηθαζηψλ αλαίξεζεο ηεο έθπησζεο ζε πεξίπησζε πνπ ν εξγνδφηεο δελ δηαηεξήζεη ηνλ ίδην αξηζκφ πξνζσπηθνχ ή
κεηαβάιιεη ηνπο φξνπο εξγαζίαο ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ.
Τπελζπκίδεηαη, ηέινο, φηη ν Ν.4554/2018 πξνβιέπεη πσο ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ηνπ εξγνδφηε, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη εληφο ηξηψλ
(3) εηψλ απφ ηνλ πξψην έιεγρν, ην πξφζηηκν ησλ 10.500 επξψ αλά εξγαδφκελν, επηβάιιεηαη πξνζαπμεκέλν θαηά 100% γηα ηελ
πξψηε κεηά ηελ αξρηθή παξάβαζε θαη θαηά 200% γηα θάζε κεηαγελέζηεξε παξάβαζε.
Με ηελ απφθαζε απηή ηίζεηαη ζε πιήξε εθαξκνγή ε λέα αξρηηεθηνληθή ηνπ πξνζηίκνπ πνπ αλαβαζκίδεη ζπλνιηθά ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θπξψζεσλ γηα ηελ αδήισηε εξγαζία θαη, παξάιιεια, απνδίδεη δηθαηνζχλε ζηνλ αδήισην
εξγαδφκελν.

ΟΑΔΓ: Δλλέα πξνγξάκκαηα απαζρόιεζεο αλνηρηά γηα
αηηήζεηο
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΟΑΔΓ, ηα
«πξνγξάκκαηα πνπ είλαη αλνηθηά πξνο ππνβνιή αηηήζεσλ»
είλαη ηα αθφινπζα:
1. Πξφγξακκα επηρνξήγεζεο επηρεηξήζεσλ γηα ηελ
απαζρφιεζε 10.000 αλέξγσλ λέσλ ειηθίαο 18-29 εηψλ, κε
έκθαζε ζηνπο πηπρηνχρνπο αλσηάησλ εθπαηδεπηηθψλ
ηδξπκάησλ παλεπηζηεκηαθνχ θαη ηερλνινγηθνχ ηνκέα. Οη 6.000
ζέζεηο εξγαζίαο αθνξνχλ απνθιεηζηηθά εγγεγξακκέλνπο
αλέξγνπο, πηπρηνχρνπο αλσηάησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ
παλεπηζηεκηαθνχ θαη ηερλνινγηθνχ ηνκέα θαη νη ππφινηπεο
4.000 ζέζεηο αθνξνχλ εγγεγξακκέλνπο αλέξγνπο ινηπψλ
εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ. Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε
ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, Φνξείο Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο
Οηθνλνκίαο θαη γεληθά εξγνδφηεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ
αζθνχλ ηαθηηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζε φιε ηε ρψξα. Ο
ΟΑΔΓ επηρνξεγεί ην 50% ηνπ κεληαίνπ κηζζνινγηθνχ θαη κε
κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ηνπ σθεινχκελνπ, κε αλψηαην φξην ηα
500 επξψ κεληαίσο. Ωθεινχκελνη -κε έκθαζε ζηνπο
πηπρηνχρνπο
αλσηάησλ
εθπαηδεπηηθψλ
ηδξπκάησλ
παλεπηζηεκηαθνχ θαη ηερλνινγηθνχ ηνκέα ειηθίαο 18-29 εηψληνπ πξνγξάκκαηνο είλαη άλεξγνη, εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν
αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ
κελψλ, καθξνρξφληα άλεξγνη, εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν
αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 12
κελψλ, θαη άλεξγνη, εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν αλέξγσλ ηνπ
ΟΑΔΓ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ κίαο εκέξαο πξηλ
απφ ηελ ππφδεημή ηνπο απφ ηα αξκφδηα ΚΠΑ2, δηθαηνχρνη ηνπ
Κνηλσληθνχ Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγχεο (ΚΔΑ). Σν πξφγξακκα
μεθίλεζε ζηηο 28 Ηνπλίνπ 2018.
2. Πξφγξακκα επηρνξήγεζεο ηεο πξψηεο πξφζιεςεο
κηζζσηνχ απφ απηναπαζρνινχκελνπο λένπο θαη επηρεηξήζεηο
λέσλ, ειηθίαο έσο 35 εηψλ, πνπ αζθνχλ ηαθηηθή νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηα. Σν πξφγξακκα παξέρεη επηρνξήγεζε ζε
απηναπαζρνινχκελνπο λένπο θαη επηρεηξήζεηο λέσλ ειηθίαο
έσο 35 εηψλ, πνπ δελ απαζρνινχλ θαη δελ είραλ απαζρνιήζεη
ζην παξειζφλ πξνζσπηθφ, γηα ηελ πξψηε πξφζιεςε
αλέξγσλ
ζε
ζέζεηο
κηζζσηήο
εξγαζίαο
πιήξνπο
απαζρφιεζεο. Ωο πνζφ επηρνξήγεζεο νξίδεηαη ην 50% ηνπ
κεληαίνπ κηζζνινγηθνχ θαη κε κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ηνπ
σθεινχκελνπ κε αλψηαην φξην ηα 500 επξψ κεληαίσο.
Ωθεινχκελνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη άλεξγνη ειηθίαο 18 εηψλ
θαη άλσ, εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ πξηλ απφ ηελ
ππφδεημή ηνπο απφ ηα αξκφδηα ΚΠΑ2. Ξεθίλεζε ζηηο 17
Ηαλνπαξίνπ 2018.
3. Πξφγξακκα επηρνξήγεζεο επηρεηξήζεσλ γηα ηελ
απαζρφιεζε 15.000 αλέξγσλ ειηθίαο 30-49 εηψλ. Απφ ηηο
15.000
ζέζεηο,
νη
5.000
αθνξνχλ
απνθιεηζηηθά
εγγεγξακκέλνπο
αλέξγνπο
δηθαηνχρνπο
Κνηλσληθνχ
Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγχεο (ΚΔΑ). Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη
ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, Φνξείο Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο
Οηθνλνκίαο θαη γεληθά ζε εξγνδφηεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ
αζθνχλ ηαθηηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζε φιε ηε ρψξα.
Έλαξμε 21 Ννεκβξίνπ 2017. Ζ επηρνξήγεζε γηα θάζε εκέξα
πιήξνπο απαζρφιεζεο αλέξρεηαη: α) ζην πνζφ ησλ 15 επξψ
γηα ηελ πξφζιεςε εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ πνπ δηαζέηνπλ
θάξηα αλεξγίαο ζε ηζρχ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ
ηξηψλ κελψλ πξηλ απφ ηελ ππφδεημή ηνπο απφ ηα αξκφδηα
ΚΠΑ2, θαη φρη πέξαλ ησλ 25 εκεξψλ ηνλ κήλα, β) ζην πνζφ
ησλ 18 επξψ γηα ηελ πξφζιεςε καθξνρξφληα αλέξγσλ πνπ
δηαζέηνπλ θάξηα αλεξγίαο ζε ηζρχ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
ηνπιάρηζηνλ δψδεθα κελψλ πξηλ απφ ηελ ππφδεημή ηνπο απφ
ηα αξκφδηα ΚΠΑ2, θαη φρη πέξαλ ησλ 25 εκεξψλ ηνλ κήλα, γ)
ζην πνζφ ησλ 22 επξψ γηα ηελ πξφζιεςε εγγεγξακκέλσλ
αλέξγσλ
δηθαηνχρσλ
ηνπ
Κνηλσληθνχ
Δηζνδήκαηνο
Αιιειεγγχεο (ΚΔΑ), ρσξίο ηα θαηψηαηα ρξνληθά φξηα αλεξγίαο
ησλ δχν πξνεγνχκελσλ πεξηπηψζεσλ (1, 2) θαη φρη πέξαλ
ησλ 25 εκεξψλ ηνλ κήλα, δ) ζην πνζφ ησλ 15 επξψ γηα ηελ
πξφζιεςε εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ, ειηθίαο 30 έσο 49 εηψλ,
σθεινχκελσλ
ηνπ
Πξνγξάκκαηνο
«Καηάξηηζε
θαη
Πηζηνπνίεζε Αλέξγσλ 29-64 εηψλ ζε θιάδνπο αηρκήο».
Ξεθίλεζε ζηηο 21 Ννεκβξίνπ 2017.

4. Πξφγξακκα γηα ηελ απαζρφιεζε 2.000 αλέξγσλ Αηφκσλ κε
Αλαπεξία (ΑκεΑ), απεμαξηεκέλσλ απφ εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο,
απνθπιαθηζκέλσλ, λεαξψλ παξαβαηηθψλ αηφκσλ ή λεαξψλ
αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θνηλσληθφ θίλδπλν. Σν πξφγξακκα
απεπζχλεηαη ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, ζπλεηαηξηζκνχο, Φνξείο
Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο, φπσο νξίδνληαη ζην
άξζξν 3 ηνπ λ. 4430/2016 (Α‟ 205), θαη γεληθά ζε εξγνδφηεο ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ αζθνχλ ηαθηηθά νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα,
θαζψο θαη ζε επηρεηξήζεηο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α΄ θαη Β΄
Βαζκνχ γηα ηελ απαζρφιεζε ΑκεΑ. Ξεθίλεζε ζηηο 21
επηεκβξίνπ 2017.
5. Πξφγξακκα ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο 40.000
ακεηβνκέλσλ κε Γειηίν Παξνρήο Τπεξεζηψλ, κε κεηαηξνπή ηεο
ζχκβαζεο παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ ζε ζχκβαζε
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Γηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη
ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, Φνξείο Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο
Οηθνλνκίαο θαη γεληθά εξγνδφηεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ
αζθνχλ ηαθηηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζε φιε ηε ρψξα θαη
απαζρνινχλ ακεηβφκελνπο εξγαδφκελνπο κε Γειηία Παξνρήο
Τπεξεζηψλ. Ξεθίλεζε 25 Οθησβξίνπ 2017.
6. Πξφγξακκα γηα ηελ απαζρφιεζε 10.000 καθξνρξφληα
αλέξγσλ ζε επηρεηξήζεηο, θνξείο θαη νξγαληζκνχο ηνπ
Γεκνζίνπ, θαζψο θαη επηρεηξήζεηο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
Ωθεινχκελνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη άλεξγνη ειηθίαο 55-67
εηψλ, εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δψδεθα κελψλ. Ζ δηάξθεηα ηεο
επηρνξήγεζεο νξίδεηαη ζηνπο δψδεθα κήλεο κε δπλαηφηεηα
επέθηαζεο γηα επηπιένλ δψδεθα κήλεο, χζηεξα απφ αίηεζε
πνπ ζα ππνβάιεη ε δηθαηνχρνο επηρείξεζε. Σν χςνο ηεο
επηρνξήγεζεο νξίδεηαη ζην 50% ηνπ κεληαίνπ κηζζνινγηθνχ θαη
κε κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ηνπ σθεινχκελνπ κε αλψηαην φξην
ηα 600 επξψ κεληαίσο. Ξεθίλεζε ζηηο 5 επηεκβξίνπ 2017.
7. Πξφγξακκα επηρνξήγεζεο επηρεηξήζεσλ θαη εξγνδνηψλ γηα
ηελ απαζρφιεζε ζε ζέζεηο πιήξνπο απαζρφιεζεο 10.000
δηθαηνχρσλ «επηηαγήο επαλέληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο». ην
πξφγξακκα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ νη άλεξγνη ηαθηηθήο
επηδφηεζεο θαη νη δηθαηνχρνη επηδφµαηνο µαθξνρξφλησλ
αλέξγσλ, εθφζνλ απνθαζίζνπλ λα µεηαηξέςνπλ ην επίδνµα
αλεξγίαο ηνπο ζε «επηηαγή επαλέληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο».
Σν πξφγξαµµα επηρνξεγεί γηα 12 µήλεο εξγνδφηεο ηνπ
ηδησηηθνχ ηνµέα πνπ απαζρνινχλ έσο 10 άηνµα ζε πιήξε
απαζρφιεζε θαη ελδηαθέξνληαη λα πξνζιάβνπλ δηθαηνχρνπο
ηεο «επηηαγήο επαλέληαμεο». Ξεθίλεζε ζηηο 27 Μαξηίνπ 2017.
8 – 9. Γχν πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξφζιεςε ζε ζέζεηο πιήξνπο
απαζρφιεζεο ζπλνιηθά 15.000 αλέξγσλ, ειηθίαο άλσ ησλ 50
εηψλ, ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, ζπλεηαηξηζκνχο, Κνηλσληθέο
πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο, Κνηλσληθνχο πλεηαηξηζµνχο
Πεξηνξηζµέλεο Δπζχλεο (ΚΟΗΠΔ) θαη γεληθά εξγνδφηεο ηνπ
ηδησηηθνχ ηνµέα. Οη 5.000 ζέζεηο αθνξνχλ αλέξγνπο άλσ ησλ
50 εηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε µεηνλεθηηθή θαη ηδηαίηεξα µεηνλεθηηθή
ζέζε, είλαη δειαδή εγγεγξαµµέλνη ζην µεηξψν αλέξγσλ ηνπ
ΟΑΔΓ γηα ρξνληθφ δηάζηεµα άλσ ησλ έμη µελψλ θαη ησλ 12
µελψλ αληίζηνηρα θαη νη νπνίνη ζα πξνζιεθζνχλ ζε
επηρεηξήζεηο µε πξνζσπηθφ άλσ ησλ 20 ζέζεσλ πιήξνπο
απαζρφιεζεο. Οη 10.000 ζέζεηο αθνξνχλ εγγεγξαµµέλνπο ζην
µεηξψν αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ γηα ρξνληθφ δηάζηεµα άλσ ησλ
ηξηψλ µελψλ θαη ζην πξφγξαµµα µπνξνχλ λα ζπµµεηάζρνπλ
εξγνδφηεο πνπ θαηά ηνλ µήλα ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ
απαζρνινχλ πξνζσπηθφ έσο 20 άηνµα µε πιήξε
απαζρφιεζε. Ξεθίλεζαλ ζηηο 23 Φεβξνπαξίνπ 2017.
Tourist guide of Greece-ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ
ηζηνζειίδα παξνρήο ηνπξηζηηθώλ γεγνλόησλ θαη εθζέζεσλ
ηελ ηζηνζειίδα World Tourism Exhibitions ππάξρνπλ νη
εκεξνκελίεο πεξηζζφηεξσλ απφ 600 ηνπξηζηηθψλ γεγνλφησλ ζε
90 ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηεζλψλ εθζέζεσλ
ηνπξηζκνχ Wtm 2018 London, PhiIoxenia 2018 Thessaloniki, Bit
2019 Milan, Itb 2019 Berlin, θ.α. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
κπνξείηε λα επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα www.world-tourismexhibitions.com θαη λα νξγαλψζεηε ηηο ζπκκεηνρέο ζαο θαη ηα
ηαμίδηα ζαο ζηηο επεξρφκελεο εθζέζεηο ηνπξηζκνχ.

Οξηζηηθόο Καηάινγνο Δπηρεηξεκαηηθώλ ρεδίσλ ηεο
Γξάζεο «Νενθπήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηα»

Δπηηαρπληήο
Δμσζηξέθεηαο
SPACE2IDGO
ζπκκεηνρήο έσο 7 επηεκβξίνπ 2018

Ζ Απφθαζε ηεο Δηδηθήο Γξακκαηέσο Σνκεαθψλ ΔΠ ηνπ
ΔΣΠΑ θαη Σ , Δπγελίαο Φσηνληάηα κε Α.Π.:
4888/1623/Α3/02.08.2018/ΑΓΑ:Ω4ΚΝ465ΥΗ8-2ΒΕ κε Θέκα:
Οξηζηηθφο Καηάινγνο Δπηρεηξεκαηηθψλ ρεδίσλ ηεο Γξάζεο
«Νενθπήο
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα»
ηνπ
ΔΠ
«Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία
(ΔΠΑλΔΚ)», ΔΠΑ 2014 – 2020 - Βαζκνινγηθή Καηάηαμε –
Απνξξηθζέληα- Δληαγκέλα πεξηιακβάλεη:
- Σελ ηειηθή βαζκνινγηθή θαηάηαμε, ησλ πέληε ρηιηάδσλ
εμαθνζίσλ είθνζη έμη (5.626) ππνβιεζεηζψλ αηηήζεσλ
ρξεκαηνδφηεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο
αμηνιφγεζεο θαη βαζκνιφγεζήο ηνπο, αλά νκάδα
πεξηθεξεηψλ (Παξάξηεκα Η ηεο Απφθαζεο).
- Σελ απφξξηςε, σο κε επηιέμηκσλ, ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ
ηεηξαθνζίσλ πελήληα έμη (4.456) επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ,
κε ζπλνιηθφ αηηνχκελν πξνυπνινγηζκφ 250.345.819,77
επξψ (Παξάξηεκα ΗΗ ηεο Απφθαζεο).
- Σελ θαηάξηηζε Οξηζηηθνχ Πίλαθα κε ρίιηα εθαηφλ
εβδνκήληα
(1.170)
επηρνξεγνχκελα
(εληαγκέλα)
επηρεηξεκαηηθά
ζρέδηα
ζπλνιηθνχ
επηρνξεγνχκελνπ
πξνυπνινγηζκνχ 66.630.421,86 επξψ (Παξάξηεκα ΗΗΗ ηεο
Απφθαζεο).
Ζ παξνχζα απφθαζε αθνξά ζε νξηζηηθή απφθαζε
απφξξηςεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ ζηε Γξάζε. Ζ
πξνζεζκία δηθαηψκαηνο άζθεζεο/ππνβνιήο ελζηάζεσλ
είλαη απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο απφθαζεο έσο 20
επηεκβξίνπ 2018. Ζ Απφθαζε απηή έρεη αλαξηεζεί ζην
πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη δεκνζηεχζεθε ζηηο ηζηνζειίδεο
ηεο ΔΤΓ ΔΠΑλΔΚ http://www.antagonistikotita.gr , ηνπ
ΔΠΑ www.espa.gr , ηνπ ΔΦΔΠΑΔ www.efepae.gr θαη ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο www.mindev.gov.gr.

Ο επξσπατθφο επηηαρπληήο εμσζηξέθεηαο Μηθξνκεζαίσλ
Δπηρεηξήζεσλ SPACE2IDGO Accelerator, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη
ην Corallia, ζε ζπλεξγαζία κε θνξπθαίνπο νξγαληζκνχο απφ ηελ
Δπξψπε θαη ηελ PricewaterhouseCoopers (PwC), πξνζθαιεί
Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα δηεηζδχζνπλ ζε
αγνξέο ρσξψλ εθηφο Δ.Δ. λα εθδειψζνπλ ην ζρεηηθφ ελδηαθέξνλ
ηνπο έσο ηηο 7 επηεκβξίνπ 2018. Ο Accelerator απεπζχλεηαη ζε
θαηλνηφκεο ΜκΔ πνπ ελδηαθέξνληαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο
δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ νη δηαζηεκηθέο ηερλνινγίεο θαη
εθαξκνγέο ζηνπο ηνκείο ησλ Μεηαθνξψλ, ηεο Δλέξγεηαο, ησλ
Logistics, ησλ Γεκηνπξγηθψλ Βηνκεραληψλ θαη ηεο Δπθπνχο
Γεσξγίαο. θνπφο ηνπ είλαη λα ηνλψζεη ηελ εμσζηξέθεηα ησλ
ΜκΔ θαη λα ηνπο πξνζθέξεη λέεο επθαηξίεο γηα ζχλαςε
εκπνξηθψλ ζρέζεσλ, αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ,
θαζψο θαη αχμεζε ησλ εμαγσγψλ. ην πιαίζην ηνπ
πξνγξάκκαηνο έρνπλ ζρεδηαζηεί πέληε επηρεηξεκαηηθέο
απνζηνιέο ζηηο εμήο ρψξεο: Κίλα, Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα,
Καλαδά, Κνινκβία θαη Υηιή. Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ
ζηνλ SPACE2IDGO Accelerator ζα έρνπλ πξφζβαζε ζην
εξγαιείν «360ν Diagnostic» ηεο PwC, κε ζθνπφ ηελ πιήξε
αλάιπζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη πξννπηηθψλ ηνπο, θαζψο θαη ζε
εμεηδηθεπκέλα εθπαηδεπηηθά
workshops
κε ζέκαηα ηε
Γηεζλνπνίεζε θαη ηξαηεγηθή Δμαγσγψλ. Πέξα απφ ηα
εμεηδηθεπκέλα workshops, ε PwC ζα δηαζπλδέζεη ηηο εηαηξείεο κε
θνξπθαίνπο παίθηεο ηεο θάζε ρψξαο, κέζσ ησλ ηνπηθψλ ηεο
παξαξηεκάησλ. ην ηέινο θάζε απνζηνιήο, ε PwC ζα
παξαθνινπζήζεη ηελ εμέιημε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην
SPACE2IDGO Accelerator θαη ζα παξέρεη κία ηειηθή αμηνιφγεζε
επί ηεο πνξείαο δηεζλνπνίεζεο ηνπ θάζε νξγαληζκνχ,
πξνζθέξνληαο επηπιένλ ζπκβνπιέο θαη πξνηάζεηο. Σελ
Δπξσπατθή πξσηνβνπιία SPACE2IDGO ζπληνλίδνπλ ηα
θνξπθαία clusters: Aerospace Valley, Madrid Aerospace Cluster,
si-Cluster, SkyWin, TERN, gi-Cluster, Logistics in Wallonia,
Basque Energy Cluster θαη ALSIA θαη ε δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη
απφ ην πξφγξακκα COSME ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα βξείηε ζην ζχλδεζκν
http://www.corallia.org/images/SPACE2IDGO-CallForSMEsBrochure-2018-07-20.pdf
.
Γηα
δειψζεηο
ζπκκεηνρήο
επηθνηλσλήζηε κε ηελ νκάδα ηνπ SPACE2IDGO Accelerator ζην
e-mail space2id@corallia.org (Πεγή: Corallia InnoEcoNews
Αχγνπζηνο 2018) .

Protergia- 7νο Γηεζλήο Νπρηεξηλόο Ηκηκαξαζώληνο
Θεζζαινλίθεο ζηηο 13 Οθησβξίνπ 2018
“Σα γελλαία παηδηά είλαη αλίθεηα!”. Γίλεηε κέινο ηεο πην
δπλαηήο νκάδαο θαη ηξέμηε γηα θαιφ ζθνπφ κε ηελ νκάδα
Ο
δξνκέσλ ΔΛΔΠΑΠ, ην άββαην 13 Οθησβξίνπ 2018 ζηνλ 7
Γηεζλή Νπρηεξηλφ Ζκηκαξαζψλην Θεζζαινλίθεο θαη Γξφκνπ
Τγείαο θαη Γπλακηθνχ Βαδίζκαηνο 5.000κ., βνεζψληαο ηα
γελλαία παηδηά λα παξακείλνπλ αλίθεηα. Ζ ΔΛΔΠΑΠ
μεθίλεζε λα δέρεηαη αηηήζεηο δξνκέσλ πνπ ζα ηξέμνπλ κε ηελ
ν
νκάδα ηεο ζηνλ 7 Γηεζλή Νπρηεξηλφ Ζκηκαξαζψλην
Θεζζαινλίθεο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη αηηήζεηο
ζπκκεηνρήο ζηo site: www.elepap.gr , ηει: 2310 318 218 θαη
2310 318 228 θαη ζην e-mail: info_thes@elepap.gr.
Πξνζεζκία νινθιήξσζεο εγγξαθώλ έσο ηελ Πέκπηε 14
επηεκβξίνπ 2018.

Southeast Europe Energy Forum, 7 επηεκβξίνπ 2018,
Θεζζαινλίθε
Σν Διιελνακεξηθαληθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Γεμακελή θέςεο γηα ηελ
Δλεξγεηαθή Οηθνλνκία (HAEE) δηνξγαλψλεη ζπλέδξην κε
επίθεληξν ηελ ελέξγεηα θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο
Διιάδαο θαη ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ, κε ζέκα: «Southeast
Europe Energy Forum», ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί κία
εκέξα πξηλ απφ ηελ επίζεκε έλαξμε ηεο Γηεζλνχο Έθζεζεο
Θεζζαινλίθεο, ηελ Παξαζθεπή 7 επηεκβξίνπ 2018, ζην
μελνδνρείν MET Hotel, ζηε Θεζζαινλίθε. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
site:
https://www.haee.gr/events/internationalevents/2018/southeast-europe-energy-forum/speakers/
,
ηει: +30 210 92 30 422, e-mail: info@haee.gr .

Αηηήζεηο

Διιεληθόο Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο θαη Δθπαίδεπζεο “Halal”
θαη Λνηπέο Τπεξεζίεο-ανπδηθή Αξαβία
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Διιεληθήο Πξεζβείαο ζηε Σδέληα ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο(ηει.
00966126690824, email: ecocom-jeddah@mfa.gr ) καο
ελεκέξσζε φηη, ε εηαηξεία BQC-Business Quality Certificationεηαηξεία
πνπ
δξαζηεξηνπνηείηαη
θαη
ζηελ
ρνξήγεζε
πηζηνπνηεηηθνχ “Halal”, δξαζηεξηνπνηείηαη σο ν Διιεληθφο
Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο θαη Δθπαίδεπζεο κε ζπλερή παξνπζία
ζηελ Διιάδα θαη ζε 15 άιιεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ κε
θπξηφηεξεο ηελ ανπδηθή Αξαβία θαη ην Ηξάλ, ελψ είλαη θαη κέινο
ηνπ Αξαβν-Διιεληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Δκπνξίνπ θαη Αλαπηχμεσο.
Όζνλ αθνξά ηελ αγνξά ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο βξίζθεηαη ηα
ηειεπηαία ηξία ρξφληα ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνλ αξκφδην
ανπδαξαβηθφ Οξγαληζκφ, αξκφδην γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηξνθίκσλ
θαη θαξκάθσλ( SFDA- Saudi Food and Drug Authority), ελψ θαηά
ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα ζηειέρε ηνπ Οξγαληζκνχ εθπαηδεχνληαη
ζηελ Διιάδα. Ο ελ ιφγσ Διιεληθφο Φνξέαο είλαη ζε ζέζε λα
πξνζθέξεη ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο, αμηφπηζηα θαη κε ζπλέπεηα
ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ ελδηαθέξνληαη λα εμάγνπλ φισλ
ησλ εηδψλ ηα ηξφθηκα θαη θπξίσο θξέαο ζηηο ρψξεο ηνπ Αξαβηθνχ
Κφιπνπ θαη εηδηθφηεξα ζηε ανπδηθή Αξαβία. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο επηθνηλσλία κε ηνλ αξκφδην θ. Σειέκαρν Αγγειίηζα,
Γηεπζπληή Πηζηνπνίεζεο: site: https://bqc.gr/ , ηει: +30 211 221
3726, e-mail: agelitsas@bqc.gr , info@bqc.gr .

Δγθύθιηνη – Απνθάζεηο ΑΑΓΔ
Απφ ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ έρνπλ
απνζηαιεί ζην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο θαη
είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ νη παξαθάησ εγθχθιηνη
– απνθάζεηο :
ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ
«Έθπησζε αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ εηαίξνπ πξνζσπηθήο
εηαηξίαο πνπ δελ αζθεί αηνκηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα
θαη ιακβάλεη ακνηβέο γηα ππεξεζίεο δηαρεηξηζηή ή ακνηβέο σο
κέινο Γ..Α.Δ.».
ΑΡ. ΠΡΩΣ. ΓΔΑΦ 1077946 ΔΞ 2018
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηειέθσλν: 210 3375315-6,
210 3375311-312, fax: 210 3375001,
e-mail : d12.a@yo.syzefxis.gov.gr , d12.b@yo.syzefxis.gov.gr,
site: www.aade.gr
ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ
«Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ απφ
ππεξαμία απφ πψιεζε θαη επαλακίζζσζε αθηλήηνπ (sale and
lease back), γηα ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί πξηλ ηηο
1.1.2014 θαη ην νπνίν δελ έρεη ππαρζεί ζηελ απηνηειή
θνξνιφγεζε ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4172/2013».
ΑΡ. ΠΡΩΣ.: ΓΔΑΦ 1117701 ΔΞ 2018/ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΒΔΘ: 3126
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηειέθσλν: 210 3375312, fax:
210 3375001, e-mail: d12.b@yo.syzefxis.gov.gr , site:
www.aade.gr
ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ
Οδεγίεο γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο δηαγξαθήο ή επηζηξνθήο
εηζαγσγηθψλ ή εμαγσγηθψλ δαζκψλ REM-REP
ΑΡ. ΠΡΩΣ.: ΓΣΓ Γ 1118928 ΔΞ 2018/ ΑΡ.ΠΡΩΣ. ΒΔΘ: 3127
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηειέθσλν 210 6987438, fax:
210 6987459, e-mail: dtd@2001.syzefxis.gov.gr , site:
www.aade.gr
ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ
ΠΟΛ.1145/2018 ηεο ΑΑΓΔ: Οδεγίεο γηα θνξνινγηθά θίλεηξα
θαη θνξνινγηθέο απαιιαγέο.
Γεκνζηεχζεθε ζην ζχλδεζκν
https://www.aade.gr/default/files/201807/pol_%201145_2018_0.pdf
ε ΠΟΛ.1145/2018 ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ
(ΑΑΓΔ) κε Θέκα «Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζρεηηθά κε ηελ
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 71Α, 71Β θαη 71Γ ηνπ
λ. 4172/2013, θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 27 θαη 354 ηνπ λ.
4512/2018 (ΦΔΚ Α΄5)». Με ηελ ελ ιφγσ εγθχθιην παξέρνληαη
νδεγίεο γηα ηα θνξνινγηθά θίλεηξα ησλ άξζξσλ 71Α, 71Β θαη
71Γ ηνπ λ. 4172/2013 (ΚΦΔ), θαζψο θαη γηα ηηο θνξνινγηθέο
απαιιαγέο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ινηπψλ θνξνινγηθψλ
θηλήηξσλ πνπ επήιζαλ κε ηα άξζξα 27 θαη 354 λ. 4512/2018.

BACK 2 BUSINESS
ηηο 11 επηεκβξίνπ 2018 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην
μελνδνρείν Grand Hotel Italia, ζηελ πφιε Κινπδ-Ναπφθα ηεο
Ρνπκαλίαο, εθδήισζε κε ζέκα: «Back 2 Business-Joint
International Trade Networking». Υάξε ζε απηή ηελ θνηλή
δηεζλή πξσηνβνπιία , ζα έξζνπλ ζε επαθή ηα εκπνξηθά
επηκειεηήξηα, νη επηρεηξεκαηηθέο ελψζεηο, ηα ηκήκαηα
εκπνξίνπ ηεο πξεζβείαο θαη νη εγέηεο ησλ ηνπηθψλ
επηρεηξήζεσλ γηα λα πξνσζήζνπλ ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ
εκπφξην θαη ηηο επελδχζεηο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο
ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπλαληήζεηο κε εγέηεο ηεο βηνκεραλίαο
θαη ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη κε δπλεηηθνχο
επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο. Γηα δήισζε ζπκκεηνρήο
αθνινπζείζηε
ηνλ
παξαθάησ
ζχλδεζκν:
https://forms.hubilo.com/back-2-business-cluj-registration .Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site: http://www.back2businessint.com/events/ , ηει: +44 203 8654131, e-mail:
info@farazadproductions.com .

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΑΙΓΤΠΣΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζην Κάηξν, απέζηεηιε Δλεκεξσηηθφ
Γειηίν γηα ηηο Οηθνλνκηθέο θαη Δπηρεηξεκαηηθέο Δηδήζεηο
Αηγχπηνπ γηα ηνλ κήλα Ηνχιην ηνπ 2018.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζην Κάηξν (www.agora.mfa.gr ), ηει: +202-27948482,
27952036, email: ecocom-cairo@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ΒΔΘ www.veth.gov.gr .
ΙΡΑΚ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ζην
Δξκπίι ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Βαγδάηε, απέζηεηιε
Δλεκεξσηηθφ Γειηίν γηα ηηο Οηθνλνκηθέο θαη Δπηρεηξεκαηηθέο
Δηδήζεηο (Σεχρνο 19) γηα ηνλ Ηνχιην ηνπ 2018.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζην Δξκπίι (www.agora.mfa.gr/iq122 ), e-mail: ecocomerbil@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr.
ΟΤΚΡΑΝΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζην Κίεβν, απέζηεηιε Δηήζηα Έθζεζε
γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Οπθξαλίαο θαη ηηο ειιελν-νπθξαληθέο
νηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο ζρέζεηο γηα ην έηνο 2017.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζην
Κίεβν
(www.mfa.gr/kiev
),
Email: embassy.kiev@mfa.gr , greece@kiev.relc.com , gremb
.kie@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 Δλεκεξσηηθφ
Γειηίν Νo 21 Ηνχιηνο 2018 κε ζέκα «Δπηζθφπεζε νηθνλνκηθψλ,
εκπνξηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ εηδήζεσλ γηα ηελ πΓΓΜ». Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηα θφπηα: www.agora.mfa.gr , ηει: +389 2 3129456,
3129458, θαμ: +389 2 3129441, e-mail: ecocomskopje@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr .
ΡΟΤΜΑΝΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζην Βνπθνπξέζηη,
απέζηεηιε:
1.Δλεκεξσηηθφ έγγξαθν κε ζέκα «Κιαδηθή κειέηε γηα ηνλ
ηνκέα θαηαζθεπψλ θαη ππνδνκψλ ζηε Ρνπκαλία».
2. Γειηίν Οηθνλνκηθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Δηδήζεσλ γηα ηε
Ρνπκαλία κελφο Ηνπιίνπ 2018
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζην Βνπθνπξέζηη ( www.agora.mfa.gr ) , ηει: 0040-212100748, 2115724, θαμ: 0040-21-2119893, email: ecocombucharest@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr
ΑΟΤΓΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ
Γεληθνχ Πξνμελείνπ ηεο Διιάδνο ζηελ Σδέληα, απέζηεηιε
Δλεκεξσηηθφ Γειηίν κε ζέκα:
«Διιεληθφο Φνξέαο
Πηζηνπνίεζεο θαη Δθπαίδεπζεο „Halal‟ θαη Λνηπέο Τπεξεζίεο».
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 00966 12 66 90 824,
email: ecocom-jeddah@mfa.gr ,site: www.agora.mfa.gr ή ηελ
ηζηνζειίδα ηεο ΒΔΘ www.veth.gov.gr.

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
Ο

4 ΦΔΣΙΒΑΛ ΓΑΣΡΟΝΟΜΙΑ 2018 «ΚΔΡΝΑΜΔ ΚΙΛΚΙ»
Πόιε: Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην, Κηιθίο
Ηκεξνκελία: 30 Απγνχζηνπ-02 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Πξνψζεζε επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηνπηθψλ
πξντφλησλ
Πιεξνθνξίεο: Site: http://www.ccikilkis.gr/ , www.e-kilkis.gr,
ηει: +30 2341024580-81, εζσηεξηθφ 121 & 102, θαμ: +30
2341020924, e-mail: info@ebekilkis.gr
Η

83 ΓΔΘ
Πόιε: Θεζζαινλίθε, Διιάδα
Ηκεξνκελία: 8-16 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Δλέξγεηα, Σερλνινγία, Δπηρεηξήζεηο,
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, Καηλνηνκία, Απηνθίλεηα, Βηβιία θαη
Καηαζθεπέο.
Πιεξνθνξίεο: Site: www.helexpo.gr , Παλαγηώηεο
Υαηδετσάλλνπ ,Τπεχζπλνο 83εο ΓΔΘ, Σ: 2310 291 548, 232
F: 2310 291 553, Email: tif3@helexpo.gr
AGROfest ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ
Πόιε: Ληβαδεηά, Βνησηία
Ηκεξνκελία: 19-23 επηεκβξίνπ
Δθζέκαηα: Μεραλήκαηα, εμνπιηζκνί, εθφδηα, παξαδνζηαθά
πξντφληα .
Πιεξνθνξίεο: Site: http://www.viotiachamber.gr , ηει: 2261028281.

ε

16 ΔΜΠΟΡΟΒΙΟΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΚΑΡΓΙΣΑ 2018
Πόιε: Καπλαπνζήθεο Καξδίηζαο, Πεξηθεξεηαθή Οδφο
Καξδίηζαο-Σξηθάισλ. Ηκεξνκελία: 12-16 Οθησβξίνπ
Δθζέκαηα: Αγξνηνπξηζκφο, πξσηνγελήο ηνκέαο, ηξφθηκα θαη
πνηά, γεσξγία, θηελνηξνθία, νηθηαθφο θαη επαγγεικαηηθφο
εμνπιηζκφο, ελέξγεηα, ηερλνινγία πεξηβάιινληνο, ελαιιαθηηθέο
κνξθέο ελέξγεηαο θαη απηνθίλεην
Πιεξνθνξίεο: Site: https://www.karditsaexpo.gr/ , ηει: +30
210 2772244, e-mail: info@karditsaexpo.gr
ΔΚΘΔΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ-ΣΟΤΡΙΜΟΤ-ΓΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΝΟΤ
Πόιε: Εάππεην Μέγαξν, Αζήλα. Ηκεξνκελία: 19-21
Οθησβξίνπ
Δθζέκαηα: Έθζεζε ηνπξηζκνχ, γαζηξνλνκίαο θαη νίλνπ
Πιεξνθνξίεο: Site: http://europegastronomyathens2018.com/ , ηει: (+30) 2110129575, e-mail:
info@mact.gr
KOSMIMA 2018
Πόιε: Δθζεζηαθφ Κέληξν ΓΔΘ, Θεζζαινλίθε
Ηκεξνκελία: 20-22 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Κνζκήκαηα, σξνιφγηα, πνιχηηκνη ιίζνη,
κεραλήκαηα & εμνπιηζκφο .
Πιεξνθνξίεο: Site: https://kosmima.helexpo.gr/

9 ΈΜΠΟΡΟ-ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΙΑΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ
ΠΙΔΡΙΑ (9Η ΔΒΔΠ-ΚΜ 2018)
Πόιε: Οηθηζκφο Αλδξνκάρεο, Καηεξίλε, Πηεξία
Ηκεξνκελία: 28 επηεκβξίνπ-03 Οθησβξίνπ
Δθζέκαηα: Δπηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, Γεληθή Έθζεζε
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.champier.gr/ , ηει: 23510
23211 εζση.. 3 & 7, e-mail: champier@otenet.gr

GRAND TOURIST EXPO 2018
Πόιε: Ησάλληλα, Διιάδα. Ηκεξνκελία: 25-28 Οθησβξίνπ
2018
Δθζέκαηα: Ξελνδνρεηαθέο Δπηρεηξήζεηο & Δμνπιηζκφο,
Αεξνπνξηθέο & Ναπηηιηαθέο Δηαηξίεο, Σαμηδησηηθά γξαθεία,
ηνπηθά πξντφληα, Αξραηνινγηθνί ρψξνη, Μνπζεία, πήιαηα
Πιεξνθνξίεο: Site: www.kyklos-ektheseis.gr , ηει: 2651037114 e-mail: kyklosek@otenet.gr

ATHENS HOME EXPO
Πόιε: Αζήλα, Διιάδα, .
Ηκεξνκελία: 29 επηεκβξίνπ- 7 Οθησβξίνπ 2018
ε
Δθζέκαηα: 43 Έθζεζε ζπηηηνχ.
Πιεξνθνξίεο: Site: http://www.athenshomeexpo.gr/ ηει:
210.2621444 e-mail: info@romvos.gr

ERGO MARATHON EXPO 2018
Πόιε: Κιεηζηφ Γήπεδν Φαιήξνπ, Αζήλα. Ηκεξνκελία: 8– 10
Ννεκβξίνπ
Δθζέκαηα: Αζιεηηζκφο, δηαηξνθή, πγεία & ηνπξηζκφο
Πιεξνθνξίεο: Site: www.be-best.gr , ηει: 216 9390312,
e-mail: info@be-best.gr

Η

ε

7 ΔΚΘΔΗ MARKET EXPO
Πόιε: Metropolitan Expo, Αζήλα
Ηκεξνκελία: 5-7 Οθησβξίνπ (Πξνζεζκία ζπκκεηνρήο έσο 17
Απγνχζηνπ)
Δθζέκαηα: Σξφθηκα θαη πνηά
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.marketexpo.gr/ , ηει: (+30)
2103542900 e-mail: info@metropolitanexpo.gr
ε

26 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ «KAVALAEXPO 2018»
Πόιε: Δπηκειεηήξην Καβάιαο, Νέα Καξβάιε, Καβάια
Ηκεξνκελία: 5-9 Οθησβξίνπ
Δθζέκαηα: Πξνψζεζε επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ
Πιεξνθνξίεο: site: www.kcci.gr , ηει: 2510 222212, e-mail:
info@chamberofkavala.gr
(Γήισζε ζπκκεηνρήο κέρξη 31/7/2018)
SYSKEVASIA 18
Πόιε: Metropolitan Expo, Αζήλα.
Ηκεξνκελία: 12-15 Οθησβξίνπ 2018.
Δθζέκαηα: Έθζεζε πζθεπαζηψλ, Μεραλεκάησλ,
Δθηππψζεσλ & Logistics.
Πιεξνθνξίεο: Site: http://syskevasia-expo.gr/ ,
http://www.graphicarts.gr/portal/showitem.php?artlid=8187
PLASTICA 18
Πόιε: Metropolitan Expo, Αζήλα.
Ηκεξνκελία: 12-15 Οθησβξίνπ.
Δθζέκαηα: Έθζεζε Πιαζηηθψλ, Μεραλεκάησλ, Καινππηψλ &
Αλαθχθισζεο.
Πιεξνθνξίεο: Site: http://plastica-expo.gr/,
http://www.graphicarts.gr/portal/showitem.php?artlid=8187

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Πξνύζα ηεο Σνπξθίαο, 2427 Οθησβξίνπ
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε
ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή
εο
απνζηνιή ζηα πιαίζηα ηεο 4 Γηεζλήο Έθζεζεο Μαξκάξνπ,
th
Φπζηθψλ Λίζσλ-Γξαλίηεο θαη Μεραλεκάησλ (BURSA 4
INTERNATIONAL MARBLE BLOCK FAIR), ζηελ Πξνχζα ηεο
Σνπξθίαο, ζηηο 24-27 Οθησβξίνπ 2018 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηεο TUYAP. Σν Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε
ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία θαιχπηνπλ ην θφζηνο ηνπ μελνδνρείνπ
4 ή 5 αζηέξσλ γηα δχν λχρηεο κε πξσηλφ, ην θφζηνο
κεηαθνξάο απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ζηελ Πξνχζα κε
θαηακαξάλ θαη απφ ην μελνδνρείν ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν θαη
αληηζηξφθσο θαζεκεξηλά θαζψο θαη δσξεάλ εηζηηήξην γηα ηελ
είζνδν ζηελ έθζεζε. Οη εηαηξίεο πνπ ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ
ηελ αλσηέξσ έθζεζε παξαθαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ
επηζπλαπηφκελε 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. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ έθζεζε γηα παιηά θαη λέα
κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ είλαη έσο δχν άηνκα. Σα κέιε ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε φζεο εθζέζεηο
επηζπκνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ζ θαηάζεζε γίλεηαη
ζηελ ALPHA BANK ζηνλ ινγαξηαζκφ 120002002011660
(IBAN GR 64 0140 1200 1200 0200 2011 660). Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site: www.etee.gr , ηει: 211
7000264-7, e-mail: info@etee.gr, fairs@etee.gr.

Γηεζλείο Δθζέζεηο

Γηεζλείο Δθζέζεηο (πλέρεηα)

IBC
Πόιε: Άκζηεξληακ, Οιιαλδία
Ηκεξνκελία: 14-18 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Mέζα ελεκέξσζεο, ςπραγσγία & ηερλνινγία
Πιεξνθνξίεο: site: https://show.ibc.org/ , ηει: +44(0) 20
7832 4100, e-mail: show@ibc.org

METEOROLOGICAL TECHNOLOGY WORLD EXPO
Πόιε: „Άκζηεξληακ, Οιιαλδία
Ηκεξνκελία: 09-11 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Σερλνινγίεο θαη ππεξεζίεο πξφβιεςεο ηνπ θαηξνχ θαη
κέηξεζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο
Πιεξνθνξίεο: site:
http://www.meteorologicaltechnologyworldexpo.com/en/index.php
ηει: +44 1306 743744, E-mail:
simon.willard@ukimediaevents.com

CHINA COMMERCIAL EXHIBITION
Πόιε: Κάηξν, Αίγππηνο
Ηκεξνκελία: 21-23 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Κηλεδηθά πξντφληα
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.expressarab.net , ηει:
+(202) 2273-4086, +(20) 102-2778888, e-mail:
nfo@expressarab.net
VAKBEURS FOODSPECIALITEITEN
Πόιε: Οπηξέρηε, Οιιαλδία
Ηκεξνκελία: 02-03 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Δκπνξηθή έθζεζε εηδψλ δηαηξνθήο
Πιεξνθνξίεο: site:
https://www.vakcentrum.nl/paginas/openbaar/overvakcentrum/bijeenkomsten/vakbeurs-foodspecialiteiten ,ηει:
(0348) 41 97 71, E-mail: info@kdwn.nl
WOTS
Πόιε: Οπηξέρηε, Οιιαλδία
Ηκεξνκελία: 02-05 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Σερλνινγία, επηζηήκε θαη βηνκεραληθή
επεμεξγαζία
Πιεξνθνξίεο: site: https://wots.nl ,ηει: (033) 465 75 07,
E-mail: info@wots.nl

Ο

JAARBEUS OVERHEID 360
Πόιε: Οπηξέρηε, Οιιαλδία
Ηκεξνκελία: 10 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: έθζεζε εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ ICT ζηνλ
θπβεξλεηηθφ ηνκέα
Πιεξνθνξίεο: site: https://www.overheid360.nl/ , ηει: +31 30
295 2999, E-mail: laurent.joosen@jaarbeurs.nl
KAMPEER & CARAVAN JAARBEURS
Πόιε: Οπηξέρηε, Οιιαλδία
Ηκεξνκελία: 10-14 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: έθζεζε θαηαζθελψζεσλ θαη ηξνρφζπηησλ
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.kampeerencaravanjaarbeurs.nl/nlNL/Exposant.aspx , ηει: +31 (0)30 295 29 99, E-mail:
info@jaarbeurs.nl
SAIE
Πόιε: Μπνιφληα, Ηηαιία
Ηκεξνκελία: 17-20 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έπηπια-Γηαθφζκεζε
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.saiebologna.it/it/ , ηει: + 39
051.325511, e-mail: info@saiebologna.it

VT WONEN & DESIGN BEURS
Πόιε: Άκζηεξληακ, Οιιαλδία
Ηκεξνκελία: 02-07 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε ζρεδίνπ θαη δηαθφζκεζεο
Πιεξνθνξίεο: site: https://www.vtwonen.nl/wonen-designbeurs/ ,ηει: 088-556-4597, E-mail:
hello@vtwonenendesignbeurs.nl

ROMANIAN TOURISM FAIR II
Πόιε: Βνπθνπξέζηη, Ρνπκαλία
Ηκεξνκελία: 18-21 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε Σνπξηζκνχ γηα Ρνπκαλία
Πιεξνθνξίεο: e-mail: romexpo@romexpo.ro , ηει: +40 21
207.70.00, Fax: +40 21 207.70.70

MAP-EXPO
Πόιε: Ατληρφθελ, Οιιαλδία
Ηκεξνκελία: 03-04 Οθησβξίνπ 2018. Δθζέκαηα:
Θεξαπεπηηθά θαη αξσκαηηθά θπηά
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.map-expo.com/ , ηει: 31
(0)40 246 3626, E-mail: info@map-expo.com

SALON INTERNATIONAL TOURISM & TRAVEL SHOW
Πόιε: Μφληξεαι, Καλαδάο
Ηκεξνκελία: 19- 21 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Σνπξηζκφο
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.salontourismevoyages.com/en/ ,
ηει: +1 514 5279221, e-mail: info@expomediainc.com

Η

44 ΓΙΔΘΝΗ ΈΚΘΔΗ ΟΙΚΙΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ
ΟΙΚΙΑΚΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ, ΜΔΣΑΠΟΙΗΣΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΑΙ
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΔΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ
Πόιε: θφπηα. Ηκεξνκελία: 05-10 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Οηθηαθφο εμνπιηζκφο, κεηαπνηεηηθά πξντφληα θαη
κεραλήκαηα. Πιεξνθνξίεο: Site: www.skopjefair.com.mk ,
ηει: +389 (0) 2 3218 350, e-mail:
mebel@skopjefair.com.mk
BUILD COMPLETE
Πόιε: Οπηξέρηε, Οιιαλδία
Ηκεξνκελία: 09-11 Οθησβξίνπ 2018. Δθζέκαηα:
Καηαζθεπέο
Πιεξνθνξίεο: site:
https://booking.evenementenhal,nl/nl/bouw-compleethardenberg-2018/hardenberg, ηει: +31 (0) 523 28 98 98, Email: hardenberg@evenementenhal.nl
ENERGIE
Πόιε: Brabanthallen, Οιιαλδία
Ηκεξνκελία: 09-11 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Tερλνινγία εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη
βηψζηκε ελέξγεηα
Πιεξνθνξίεο: site: https://www.vakbeursenergie.nl/nl/ ,
ηει: 0294 - 74 50 70, E-mail: beurs@54events.nl

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ SIAL 2018
Πόιε: Παξίζη, Γαιιία
Ηκεξνκελία: 21-25 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Σξφθηκα . Πιεξνθνξίεο: site: www.sialparis.com,
ηει: +33 (0)1 76 77 13 33, e-mail: exhibit@sialparis.com
OFFSHORE ENERGY
Πόιε: Άκζηεξληακ, Οιιαλδία. Ηκεξνκελία: 22-24 Οθησβξίνπ
2018. Δθζέκαηα: Έθζεζε ελέξγεηαο
Πιεξνθνξίεο: site: https://www.offshore-energy.biz/home , ηει:
+31 (0) 10 209 2600
PVC EXPO MOSCOW
Πόιε: Μφζρα, Ρσζία. Ηκεξνκελία: 23-25 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Αληιίεο, ζπκπηεζηέο, βαιβίδεο
Πιεξνθνξίεο: site: www.pvcexpo.ru ηει: 7 (499) 750-08-28 ext.
6201, e-mail: Raisa.Gazaryan@ite-russia.ru
FOODPANORAMA EXPO
Πόιε: Λεπθσζία, Κχπξνο
Ηκεξνκελία: 08-09 Γεθεκβξίνπ 2018 (Παξάηαζε πξνζεζκίαο
ζπκκεηνρήο έσο 31/08/2018 κε έθπησζε 10%).
Δθζέκαηα:
ηξφθηκα
θαη
πνηά.
Πιεξνθνξίεο:
site:
www.foodpanoramaexpo.com
,
E-mail:
kchristodoulou@foodpanoramaexpo.com , ηει: +357 97 618820,
+357 22 013827

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα
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20/08/18 Α.Γ. 30Γ/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ, ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΓΔΤΜΑΣΩΝ ΣΖΛ.2413
504379

637

20/08/18
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 24
ΣΔΜΑΥΗΩΝ ΜΠΑΣΑΡΗΩΝ, ΓΗΑ ΓΤΟ ΔΗΓΖ ΑΠΗΝΗΓΩΣΖ ΣΖΛ.2313 320533
20/08/18 3Ζ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΤΗΜΩΝ ΚΗΝΖΖ ΣΖΛ.2313 320533
24/08/18 Α.Γ. 22/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΣΖΛ.213 2077407
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27/08/18
ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΗΚΟΤ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΩΝ - ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΦΩΣΟΖΜΑΝΖ
ΚΡΑΣΗΚΩΝ ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΩΝ ΣΖΛ.210 9972506
05/09/18
Α.Γ. 03/2018
ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΣΟΤ ΚΤΛΗΚΔΗΟΤ ΣΖΛ.210 7675444
12/09/18 Α.Γ. 37/18 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΗΓΩΝ
ΚΤΛΗΚΔΗΩΝ
ΚΑΗ
ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ
ΑΡΣΟΚΔΤΑΜΑΣΩΝ
ΦΟΛΗΑΣΟΔΗΓΩΝ ΚΑΗ ΔΗΓΩΝ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΓΟΡΠΗΩΝ
ΣΖΛ.210 8705010
17/09/18 Α.Γ. 33/18 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΩΝ ΣΖΛ.210 8705010
21/09/18
Α.Γ. 34/18
ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΔΝΗΚΖ
ΔΠΗΚΔΤΖ ΓΤΟ ΣΔΜΑΥΗΩΝ ΤΛΗΚΟΤ ΛΟΛ, NSN: 1615145330577, MAIN
GEAR BOX, Δ/Π SUPER PUMA ΣΖΛ.210 8705010
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ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ
«ΚΟΤΣΛΗΜΠΑΝΔΗΟ &
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΔΗΟ»
ΓΗΟΗΚΖΖ 3Ζ ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
3Ζ ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΝΗΚΑΗΑ ΠΔΗΡΑΗΑ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ «Ζ
ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»
ΤΠΑ

ΔΗΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ
ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΡΑΣΟΤ
ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ
ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

Δπηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο www.veth.gov.gr, γηα πιεξέζηεξε ελεκέξσζή ζαο ζε
ζέκαηα επηρεηξεκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο: Πξνκεξχμεηο πξνγξακκάησλ, Διιεληθέο θαη Γηεζλείο Δθζέζεηο, Εεηήζεηο
πλεξγαζηψλ, Δπηρεηξεκαηηθέο Απνζηνιέο, πλέδξηα, θ.α
Νέεο ππεξεζίεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο (ΚΔΔΔ) πξνο ηηο επηρεηξήζεηο - κέιε ησλ
Δπηκειεηεξίσλ: Γχν λέεο πξσηνπφξεο ηερλνινγηθά ππεξεζίεο, νη νπνίεο είλαη πξνζβάζηκεο θαη κέζσ ηεο
ηζηνζειίδαο ηνπ ΒΔΘ (www.veth.gov.gr), πξνζθέξεη ε Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ (ΚΔΔΔ) ζην ζχλνιν ησλ
Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ-κειψλ ησλ Δπηκειεηεξίσλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ ππεξεζία εύξεζεο επελδπηηθώλ
πξνγξακκάησλ (http://investmenttools.uhc.gr/ ) θαη ηελ ππεξεζία ειεθηξνληθήο (εμ απνζηάζεσο)
εθπαίδεπζεο (http://elearning.uhc.gr/) Με ηελ πξψηε ππεξεζία, 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. Με ηελ ππεξεζία ειεθηξνληθήο (εμ
απνζηάζεσο) αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ειεθηξνληθή
βηβιηνζήθε, ζηελ νπνία έρεη αλαπηπρζεί κεγάινο αξηζκφο καζεκάησλ αζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο.

