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Πξόγξακκα
επηρνξήγεζεο ηεο πξώηεο πξόζιεςεο
κηζζσηνύ-ώλ από απηναπαζρνινύκελνπο λένπο θαη
επηρεηξήζεηο λέσλ, ειηθίαο έσο 35 εηώλ
ΒΔΘ: Να
Μαθεδνλία ζηα θόπηα
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«Ζ παξαθαηαζήθε ηεο Μαθεδνλίαο είλαη ειιεληθή θαη είλαη
αδηαπξαγκάηεπηε. Ζ εθρψξεζε ηνπ νλφκαηνο Μαθεδνλία ζηα
θφπηα, κε βεβηαζκέλεο, κάιηζηα, θηλήζεηο πξνθεηκέλνπ λα
θιείζεη φπσο - φπσο έλα δήηεκα πνπ παξακέλεη άιπην γηα
δεθαεηίεο, είλαη πέξα απφ ηε ινγηθή» αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ
ν πξφεδξνο ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο
θαη α΄ αληηπξφεδξνο ηεο ΚΔΔ Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο
ηνλίδνληαο πσο ην ζθνπηαλφ δήηεκα, πνπ απερεί ζηηο ςπρέο
ησλ Διιήλσλ, απαηηεί επαηζζεζία απφ ηελ πιεπξά ηεο
θπβέξλεζεο, ε νπνία, ζεκεησηένλ, έρεη ππνρξέσζε λα
πεηχρεη ηελ κεγαιχηεξε εζληθή ζπλελλφεζε θαη ζπλαίλεζε.
«Σν δήηεκα απαηηεί νπζηαζηηθέο ιχζεηο, θαηά ζπλέπεηα
ζνβαξνχο ρεηξηζκνχο. Γελ ρξεηάδνληαη θφθθηλεο γξακκέο πνπ
θαηαπαηψληαη φηαλ εμππεξεηεί, νχηε κεγαινζηνκίεο γηα
ιχζεηο πνπ έξρνληαη κέζα ζην επφκελνπο κήλεο. Ο δξφκνο
κέρξη λα θηάζνπκε ζε κία βηψζηκε ιχζε έρεη αγθάζηα»
επηζεκαίλεη ν θ. Παπαδφπνπινο, ππνγξακκίδνληαο πσο
πέξαλ ηνπ νλφκαηνο ζα πξέπεη λα ζπδεηεζνχλ φιεο νη
επαίζζεηεο, παξάπιεπξεο πηπρέο ηνπ δεηήκαηνο, φπσο ε
παξαράξαμε ηεο ηζηνξίαο, ε ρξήζε ησλ ζπκβφισλ, ε
αιπηξσηηθή πξνπαγάλδα ησλ θνπίσλ θ.α.
«Σα εζληθά ζέκαηα ζπληζηνχλ κηα πνιχ ζνβαξή ππφζεζε.
Απαηηνχλ ππεπζπλφηεηα θαη φρη ζπαζκσδηθέο θηλήζεηο θαη
επηινγέο απφ ηελ πιεπξά ησλ θπβεξλψλησλ πνπ ζα
„ζπληξνθεχνπλ‟ φκσο θαη ηνπο κειινληηθνχο Έιιελεο
πνιίηεο» θαηαιήγεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ.

Ηκεξίδα ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Αμηνιόγεζεο Θεζζαινλίθε, 26 Ιαλνπαξίνπ 2018
Ζ Διιεληθή Δηαηξεία Αμηνιφγεζεο δηνξγαλψλεη εκεξίδα κε
ζέκα:"Αμηνιόγεζε γηα ηελ Αλάπηπμε: Δθαξκνγή ηεο
Παγθόζκηαο Αηδέληαο Αμηνιόγεζεο ζε επξσπατθό θαη
εζληθό επίπεδν". Παξαζθεπή 26 Ιαλνπαξίνπ 2018, 09:0013:00, Γεκαξρείν Θεζζαινλίθεο, Βαζ. Γεσξγίνπ Α‟ 1,
Θεζζαινλίθε,Αίζνπζα Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, 1νο φξνθνο.
Ζ εθδήισζε απεπζχλεηαη ζε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα, αιιά θαη επξχηεξα, ζε φζνπο ελδηαθέξνληαη
γηα ηελ αμηνιφγεζε. ην πιαίζην ηεο εκεξίδαο, ηελ νπνία ζα
ηηκήζνπλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ν Γήκαξρνο
Θεζζαινλίθεο θ. Γηάλλεο Μπνπηάξεο θαη ν Πξόεδξνο
ηεο European Evaluation Society (EES) θ. Bastiaan de
Laat, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε επίζεκε αλαθνίλσζε ηεο
δηεμαγσγήο ηνπ 13νπ πλεδξίνπ ηεο EES, ζηε
Θεζζαινλίθε, ζηηο 1-5 Οθησβξίνπ 2018*. Γηα εξσηήκαηα
θαη πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε
ζηελ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε secretariat@hellenicevaluation.org, ή
ζην ηειέθσλν +30 6932 5486 97.
Η είζνδνο είλαη ειεύζεξε.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζπλέδξην ηεο
EES,
κπνξείηε
λα
επηζθεθζείηε
ηελ
ηζηνζειίδα
www.ees2018.eu

Ξεθίλεζε ηελ Σεηάξηε 17 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη ώξα 11:00, ε
ππνβνιή αηηήζεσλ γηα ηε ζπκκεηνρή εξγνδνηψλ ζην λέν
πξφγξακκα ηνπ ΟΑΔΓ «Πξόγξακκα επηρνξήγεζεο ηεο
πξώηεο
πξόζιεςεο
κηζζσηνύ-ώλ
από
απηναπαζρνινύκελνπο λένπο θαη επηρεηξήζεηο λέσλ,
ειηθίαο έσο 35 εηώλ» 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.
Ωθεινύκελνη 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. Ζ δηάξθεηα ηνπ
ζπλνιηθνχ πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη: -ηνπο δεθανθηψ (18)
κήλεο γηα ηελ πξφζιεςε αλέξγσλ ειηθίαο έσο 29 εηψλ, - ζηνπο
δψδεθα (12) κήλεο γηα ηελ πξφζιεςε αλέξγσλ ειηθίαο 30 εηψλ
θαη άλσ. Ωο πνζό επηρνξήγεζεο νξίδεηαη ην 50% ηνπ
κεληαίνπ κηζζνινγηθνύ θαη κε κηζζνινγηθνύ θόζηνπο ηνπ
σθεινύκελνπ
κε
αλώηαην
όξην
ηα
500
επξώ
κεληαίσο. Γηθαηνύρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη: 1. Αηνκηθνί
επηρεηξεκαηίεο ειηθίαο έσο 35 εηψλ πνπ δελ απαζρνινχλ θαη
δελ απαζρφιεζαλ νπνηεδήπνηε ζην παξειζφλ πξνζσπηθφ. 2.
Δπηρεηξήζεηο
νπνηαζδήπνηε
λνκηθήο
κνξθήο
πνπ
δελ απαζρνινχλ θαη δελ απαζρφιεζαλ νπνηεδήπνηε ζην
παξειζφλ πξνζσπηθφ θαη ζην εηαηξηθό ή κεηνρηθό ηνπο
θεθάιαην ζπκκεηέρνπλ λένη ειηθίαο έσο 35 εηώλ, κε
πνζνζηό άλσ ηνπ 50% (αηνκηθά ή αζξνηζηηθά). 3. Φνξείο
Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο (Κ.ΑΛ.Ο), πνπ δελ
απαζρνινχλ θαη δελ απαζρφιεζαλ νπνηεδήπνηε ζην
παξειζφλ πξνζσπηθφ θαη ζηηο νπνίεο ηελ πιεηνςεθία ησλ
κεξηδίσλ άλσ ηνπ 50% (αηνκηθά ή αζξνηζηηθά), θαηέρνπλ λένη
ειηθίαο έσο 35 εηψλ. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν
δηθαηνχρνο επηζπκεί λα δεκηνπξγήζεη πεξηζζφηεξεο απφ κία
ζέζεηο απαζρφιεζεο, κπνξεί λα εληαρζεί γηα ην ζχλνιν ησλ
ζέζεσλ ζην πξφγξακκα, εθφζνλ πξνβεί ζε πξόζιεςε ηνπ
πξνζσπηθνύ ηαπηόρξνλα. Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ δηαζέηνπλ
θσδηθνχο πξφζβαζεο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ ΟΑΔΓ
θαη επηζπκνχλ λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα, εθφζνλ
ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο, ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά αίηεζε
ππαγσγήο – εληνιή θελήο ζέζεο – ππεχζπλε δήισζε, ε νπνία
είλαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ
(www.oaed.gr). Οη δπλεηηθά δηθαηνχρνη πνπ ελδηαθέξνληαη λα
απαζρνιήζνπλ επηδνηνχκελν πξνζσπηθφ ζε ππνθαηάζηεκα
ηνπο, ζα ππνβάιινπλ ηελ ειεθηξνληθή αίηεζε ππαγσγήο ζην
ΚΠΑ αξκνδηφηεηαο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο. Απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνβνιή ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο είλαη νη
ελδηαθεξφκελνη λα είλαη Πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ζηηο
Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο ηνπ ΟΑΔΓ (εθφζνλ έρνπλ παξαιάβεη
θιεηδάξηζκν απφ ην ΚΠΑ2 ηεο πεξηνρήο ηνπο) θαη λα δηαζέηνπλ
θσδηθνχο πξφζβαζεο (Ολνκαζία Υξήζηε θαη πλζεκαηηθφ). Ζ
δαπάλε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνβιέπεηαη λα
θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΟΑΔΓ. Οη φξνη θαη νη
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην αλσηέξσ πξφγξακκα
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθφηεξα ζηε ζρεηηθή Γεκφζηα Πξφζθιεζε
πνπ είλαη αλαξηεκέλε ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΟΑΔΓ
(www.oaed.gr).

Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο ζηνλ Διιεληθό Βηνκεραληθό Σνκέα
Σν Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ θαη Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο
(ΚΑΠΔ) ζε ζπλεξγαζία κε ην χλδεζκν Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ
Σξνθίκσλ (ΔΒΣ) δηνξγαλψλνπλ Ζκεξίδα κε ζέκα «Δμνηθνλφκεζε
Δλέξγεηαο ζηνλ Διιεληθφ Βηνκεραληθφ Σνκέα» ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ EU-MERCI (www.eumerci.eu), ηελ Παξαζθεπή 26
Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη ψξα 10:00 – 15:30, ζην Ξελνδνρείν Crowne
Plaza ζηελ Αζήλα (Μηραιαθνπνχινπ 50). Ζ Ζκεξίδα απεπζχλεηαη
ζηνλ επξχηεξν βηνκεραληθφ ηνκέα ηεο Διιάδαο, εζηηάδνληαο ζηε
Βηνκεραλία Σξνθίκσλ θαη επηθεληξψλεηαη ζε ηξεηο θαίξηνπο
ππιψλεο πνπ εληζρχνπλ ηελ αχμεζε ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο
ζηνλ ειιεληθφ βηνκεραληθφ ηνκέα: ζηα λνκνζεηηθά θαη νηθνλνκηθά
εξγαιεία, ζηα ππνζηεξηθηηθά έξγα ηεο Δ.Δ. θαη ηερλνινγίεο
εμνηθνλφκεζεο θαη ηέινο, ζε θαιέο πξαθηηθέο απφ ηελ εθαξκνγή
κέηξσλ ή αμηνπνίεζεο εξγαιείσλ εμνηθνλφκεζεο. Ζ ζπκκεηνρή
ζηελ
εκεξίδα
είλαη
δσξεάλ,
θαηφπηλ
εγγξαθήο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScS1BCSW8ys6aWw
MrTXum-yCoAXLVDDiSgVkhtRiKAvdv7UVw/viewform.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
site:
http://www.cres.gr/cres/index.html, ηει: +030 210 6603300, email: cres@cres.gr.
Αλαθνίλσζε Παξάηαζεο Τπνβνιήο
Αηηήζεσλ κέρξη 22/1/2018
Σν Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ θαη ην Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο
ηεο Κχπξνπ έπεηηα απφ αηηήκαηα ελδηαθεξνκέλσλ νη νπνίνη ιφγσ
ησλ δηαθνπψλ ησλ ενξηψλ δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ιάβνπλ
έγθαηξε πιεξνθφξεζε γηα ην πξφγξακκα αλαθνηλψλνπλ ηελ
παξάηαζε ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ην
Δμ Απνζηάζεσο
Μεηαπηπρηαθφ ζηελ Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ θαη
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο κέρξη θαη ηε Γεπηέξα
22/1. Γελ πξφθεηηαη λα δνζεί πεξαηηέξσ παξάηαζε ζηε δηαδηθαζία
ππνβνιήο αηηήζεσλ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο : Παλεπηζηήκην
Πεινπνλλήζνπ,
Γξακκαηεία
Σκήκαηνο
Κνηλσληθήο
θαη
Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο,Σειέθσλα: 27410-74999, 27410-74992
(θ.Βηβή
Αζπξνχδε,
Ζιεθηξνληθφ
Σαρπδξνκείν: pmssepsecr@uop.gr ή pasproudi@uop.gr,Ηζηνζειίδα: https://dsep.uop.gr/p
ms/.
Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο, Σκήκα Δμ Απνζηάζεσο
Δθπαίδεπζεο,Σειέθσλα:
+357
22842020,Ζιεθηξνληθφ
Σαρπδξνκείν: DL.admissions@unic.ac.cy,
Ηζηνζειίδα:
https://www.unic.ac.cy/DL

Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ ζηε Φνξνινγηθή θαη
Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε ηξαηεγηθώλ Απνθάζεσλ
Σν Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ
ν
Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, μεθηλάεη ηνλ 2 Κχθιν Μεηαπηπρηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ζηε Φνξνινγηθή θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή
Γηνίθεζε ηξαηεγηθψλ Απνθάζεσλ. Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ 2νπ
Κχθινπ γηα ηειέρε Δπηρεηξήζεσλ μεθηλά ηνλ Μάξηην 2018 θαη ην
πεξηζψξην ππνβνιήο αηηήζεσλ είλαη έσο ηελ Σεηάξηε 31
Ηαλνπαξίνπ 2018. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απεπζπλζείηε ζηε
Γξακκαηεία
ηνπ
Σκήκαηνο
Οξγάλσζεο
θαη
Γηνίθεζεο
Δπηρεηξήζεσλ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (Δγλαηίαο 156,
Ζκηψξνθνο
Γξαθείν
10).
ηει.:
2310
891283,
email:
mtf@uom.edu.gr, website: http://mtf.ode.uom.gr/.
Enterprise Greece Πξόγξακκα Γξάζεο 2018
Γηνξγάλσζε δηεζλώλ εθζέζεσλ θιάδνπ δνκηθώλ πιηθώλ
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 θνηλνπνίεζε ζην Βηνηερληθφ
Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο ην Πξφγξακκα Γξάζεο 2018 –
Γηνξγάλσζε Γηεζλψλ Δθζέζεσλ Κιάδνπ Γνκηθψλ Τιηθψλ. Σν
αληίζηνηρν πιηθφ δηαηίζεηαη ζηα γξαθεία ηνπ ΒΔΘ Αξηζηνηέινπο 27,
νο
3 φξνθνο, ηει. 2310241383 θαη έρεη δεκνζηεπζεί ζηνλ ζχλδεζκν:
http://www.enterprisegreece.gov.gr/gr/eksoterikoemporio/programma-drashs/draseis-probolhs-&-proothhshs

Enterprise Greece Πξόζθιεζε ζπκκεηνρήο ζηελ
δηεζλή έθζεζε δνκηθώλ πιηθώλ MOSBUILD 2018
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, δηνξγαλψλεη ηελ Δζληθή
ζπκκεηνρή ζηε Γηεζλή Έθζεζε MOSBUILD 2018, ε νπνία
ζα ιάβεη ρψξα απφ 3 έσο 6 Απξηιίνπ 2018 ζηελ Μφζρα
Ρσζίαο. Ζ Γηεζλήο Έθζεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζην
εθζεζηαθφ θέληξν EXPOCENTRE θαη πεξηιακβάλεη ηνπο
θιάδνπο δνκηθά πιηθά θαη πιηθά θαηαζθεπαζηψλ θαη design
θαη εζσηεξηθή δηαθφζκεζε. Ζ ζηήξημε ηεο Enterprise
Greece (40%) ζα εθαξκνζζεί είηε ζην ηηκνιφγην ελνηθίνπ
ρψξνπ , είηε ζην ηηκνιφγην θαηαζθεπαζκέλνπ ρψξνπ ηνπ
νξγαλσηή, κέρξη ηνπ επηπέδνπ «Verona»(πιένλ εηδηθψλ
επηβαξχλζεσλ) γηα πεξίπηεξν έσο 24ηκ. Σν θφζηνο
ζπκκεηνρήο βαξχλεη εμ‟ νινθιήξνπ ηνλ εθζέηε. Οη
ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη καδί κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο
(ε αίηεζε ζπκκεηνρήο κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη
ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Enterprise Greece :
www.enterprisegreece.gov.gr απφ ηνλ ζχλδεζκν ΑΗΣΖΖ)
πξνο ηελ Enterprise Greece SA, λα ζπκπιεξψζνπλ θαη ηελ
αληίζηνηρε αίηεζε ζπκκεηνρήο πξνο ηνπο νξγαλσηέο καδί
κε ηελ θαηαβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ ελνηθίνπ. εκεηψλεηαη φηη
ε αίηεζε ζπκκεηνρήο ησλ νξγαλσηψλ απνηειεί αλέθθιεηε
δέζκεπζε θαηαβνιήο ηνπ αληίζηνηρνπ ελνηθίνπ θαη ε
απνζηνιή ησλ αληίζηνηρσλ πξνθαηαβνιψλ ζα πξέπεη λα
γίλεη θαηά ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνπο νξγαλσηέο
εκεξνκελίεο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: +30 210
3355700, +30 2310 510047, 6936814335, fax: +30 210
3242079,
+30
2310510046
6936814335
email:
k.bouzos@enterprisegreece.gov.gr,
site:
www.enterprisegreece.gov.gr , www.mosbuild.com
«ΦΔΣΙΒΑΛ ΚΔΡΝΑΜΔ ΔΛΛΑΓΑ» - Αλαδεηθλύνληαο
ηνπο δόκνπο ηνπ θξεηηθνύ κειηνύ
ηηο 23, 24 & 25 Φεβξνπαξίνπ 2018, ζην Δθζεζηαθφ Κέληξν
Αγπηάο Υαλίσλ πξαγκαηνπνηείηαη ην Φεζηηβάι «ΚΔΡΝΑΜΔ
ΔΛΛΑΓΑ», πνπ δηνξγαλψλεη ν ΔΟ ζε ζπλεξγαζία κε
ηνπο Μειηζζνθνκηθνχο πιιφγνπο Αλαηνιηθήο Κξήηεο,
Υαλίσλ θαη Λαζηζίνπ. Λφγσ ηνπ φηη ε Κξήηε είλαη έλαο
κεγάινο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο, ζηελ Έθζεζε ζα
ζπκκεηάζρνπλ μελνδφρνη, εζηηάηνξεο θαη ηα δίθηπα
δηαλνκψλ απφ Διιάδα θαη Κξήηε, πξνθεηκέλνπ λα
γλσξίζνπλ πξντφληα θαη θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο ζε ρψξν
4.000ηκ. ε ρώξν 1.000ηκ, ζα παξνπζηαζζνχλ νη Γξόκνη
ηνπ Κξεηηθνύ Μειηνύ ζπλδπαζκέλν κε θξεηηθά ηπξηά θαη
θξεηηθά βφηαλα. Πάλσ απφ 250 εηηθέηεο κειηνύ, 30
εηηθέηεο ηπξηνύ θαη 20 εηηθέηεο αξσκαηηθώλ βνηάλσλ
από ην λνκό Υαλίσλ ζε ρψξν 200ηκ ζα ζπκκεηάζρνπλ
ζην θεζηηβάι. ε ρψξν 80ηκ ζα ππάξρεη πιήξσο
εμνπιηζκέλε θνπδίλα φπνπ ζα παξνπζηαζηνχλ πξνηάζεηο
γηα ηα μελνδνρεία ηεο Κξήηεο φπσο ην Κξεηηθφ πξσηλφ
βαζηζκέλν ζην κέιη, ηπξί θαη αξσκαηηθά βφηαλα.
Ζ
νξγαλσηηθή επηηξνπή πξνζθαιεί ηηο ελδηαθεξφκελεο
επηρεηξήζεηο λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Φεζηηβάι Κεξλάκε
Διιάδα Υαληά έηζη ψζηε λα αλαδείμνπλ ηα πξντφληα ηνπο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη ηε ζπκκεηνρή ζην
Φεζηηβάι κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ ππεχζπλε ηεο
δηνξγάλσζεο, θα Γήκεηξα Υαληδή ζηα ηειέθσλα:
2103610265, 2103622205 θαη 6981313209 ή κέζσ email
ζην
info@edpa.gr
,
ζην
facefook
:
www.facebook.com/kernameelladaxania

42νο Γηεζλήο Γηαγσληζκόο Οίλσλ, Μπνξληώ, 2122/04/2018
ηηο 21 θαη 22 Απξηιίνπ 2018, πξφθεηηαη λα δηεμαρζεί ν 42νο
Γηεζλήο Γηαγσληζκφο «Challenge International du Vin», ζην
Μπνξληψ Γαιιίαο. ηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ αλακέλεηαη λα
παξνπζηαζηνχλ άλσ ησλ 5.000 νίλσλ απφ 30 ρψξεο, νη
νπνίνη ζα δνθηκαζηνχλ απφ 800 γεπζηγλψζηεο θαη ζα
απνλεκεζνχλ 1.300 ρξπζά, αξγπξά θαη ράιθηλα κεηάιιηα.
Δπηπιένλ, ζα ππάξμνπλ εηδηθά βξαβεία γηα ηε Γαιιία θαη ην
εμσηεξηθφ γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο (εξπζξφ, ξνδέ,
ιεπθφ μεξφ θα) γηα ηνπο νίλνπο πνπ ζα ζπγθεληξψζνπλ ηελ
πςειφηεξε βαζκνινγία. Δπηπιένλ, ζα απνλεκεζεί έλα εηδηθφ
βξαβείν « Βio» γηα ηνπο νίλνπο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο πνπ
ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ. Η πξνζεζκία
ππνβνιήο αηηήζεσλ εθπλέεη ηελ 31ε Ιαλνπαξίνπ 2018
θαη νη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιινπλ
ηε
ζπκκεηνρή
ηνπο
ειεθηξνληθά
ζηνλ ηζηφηνπν:
www.challengeduvin.com.
Γξαθείν ΟΔΤ Παξηζίσλ,
Γηεχζπλζε:17,
Rue
Auguste
Vacquerie,
75116,Paris,Πφιε:ΠΑΡΗΗ,Ωξάξην (ψξα Διιάδνο):10.0017.30Σειέθσλν: (00331) 47202660, 4709215, 47201245,
ΦΑΞ:(00331)
40701904,Ζι.Σαρπδξνκείν:
ecocomparis@mfa.gr , Website: http://www.agora.mfa.gr/fr61

ASIA FRUIT LOGISTICA & ASIAFRUIT CONGRESS,
Υνλγθ Κνλγθ, 05. – 07.09.2018
ε
12 Γηεζλήο Έθζεζε θαη πλέδξην Φξνύησλ θαη
Λαραληθώλ.
Γηνξγάλσζε
Διιεληθνύ
Οκαδηθνύ
Πεξηπηέξνπ από ην Διιελνγεξκαληθό Δπηκειεηήξην
Καη ην 2018, νη ειιεληθέο θαη θππξηαθέο επηρεηξήζεηο ζα
έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Διιεληθό
Οκαδηθό
Πεξίπηεξν
ηνπ
Διιελνγεξκαληθνύ
εο
Δπηκειεηεξίνπ, ζηε δηάξθεηα ηεο 12 Γηεζλνχο Έθζεζεο
Φξνχησλ θαη Λαραληθψλ, ASIA FRUIT LOGISTICA, ε νπνία
δηνξγαλψλεηαη εηεζίσο ζην Δθζεζηαθφ Κέληξν Asia WorldExpo Center ηνπ Υνλγθ Κνλγθ, απφ ηνλ Δθζεζηαθφ
Οξγαληζκφ ηνπ Βεξνιίλνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Asiafruit
Magazine, ζπλνδεπφκελε απφ ην ASIAFRUIT CONGRESS,
ην νπνίν δηεμάγεηαη κία εκέξα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο έθζεζεο.
Κάζε επηρείξεζε, πνπ ελδηαθέξεηαη λα ιάβεη κέξνο ζην
Διιεληθό Οκαδηθό Πεξίπηεξν ηνπ Διιελνγεξκαληθνύ
Δπηκειεηεξίνπ, θαιείηαη λα δειψζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο
κέρξη ηηο 31 Ιαλνπαξίνπ 2018, ζπκπιεξψλνληαο θαη
απνζηέιινληαο ζην berlinmesse@ahk.com.gr, θα Α.
Θενθαλίδνπ, ηει.: 210 64 19 037, θηλ. 6944 266 603. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ASIA FRUIT
LOGISTICA θαη ηε δηνξγάλσζε ηνπ Διιεληθνχ Οκαδηθνχ
Πεξηπηέξνπ,
κπνξείηε
λα
απεπζπλζείηε
ζην
Διιελνγεξκαληθφ Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην,
επίζεκν αληηπξφζσπν ηεο Έθζεζεο Asia Fruit Logistica
ζηελ Διιάδα θαη Κχπξν, Αζήλα, ηει.: 210 64 19 037,
Θεζ/λίθε, ηει.: 2310 32 77 33 θαη ζηελ ηζηνζειίδα:
www.german-fairs.gr. Γηα online αγνξά θαξηώλ εηζόδνπ
ζε κεησκέλε ηηκή πξνπώιεζεο επηζθεθζείηε ηελ
ηζηνζειίδα: www.asiafruitlogistica.com/tickets
Γεξκαληθέο & Γηεζλείο Δθζέζεηο
Σν
Διιελνγεξκαληθφ
Δκπνξηθφ
θαη
Βηνκεραληθφ
Δπηκειεηήξην έρεη αλαξηήζεη Καηάινγν Γεξκαληθψλ θαη
Γηεζλψλ Δθζέζεσλ γηα ην 2018. Σν θφζηνο αλά θαηάινγν
είλαη ζηα 15 επξψ, ελψ ζηα 10 ηεκάρηα ε ηηκή είλαη ζηα 75
επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.). Δάλ είζηε κέινο
ιακβάλεηε έλαλ θαηάινγν δσξεάλ. Δθφζνλ επηζπκείηε λα
παξαγγείιεηε κπνξείηε λα ζπκπιεξψζεηε θαη λα απνζηείιεηε
ην πξναπαηηνχκελν έληππν. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
site: http://griechenland.ahk.de/gr , ηει: 0030 210 64 19 000,
e-mail: ahkathen@ahk.com.gr

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΑΡΜΔΝΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Δξεβάλ απέζηεηιε δειηίν γηα ηελ
ειεχζεξε Οηθνλνκηθή Εψλε ζην Meghri ηεο Αξκελίαο. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζην Δξεβάλ (http://agora.mfa.gr/am54), email: ecocomyerevan@mfa.gr, ηει. +37411530446, site: www.expo.am.
ΓΔΡΜΑΝΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Βεξνιίλν, απέζηεηιε έγγξαθν κε
ζέκα «Δλεκεξσηηθφ Οηθνλνκηθφ Γειηίν Γ‟ Σξηκήλνπ 2017». Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζην
Βεξνιίλν
(http://www.agora.mfa.gr/infofilesmenu/office/823), email: ecocom-berlin@mfa.gr
ή ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr.
ΡΩΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Μφζρα, απέζηεηιε Δλεκεξσηηθφ
Γειηίν (4 - 15 Ηαλνπαξίνπ 2018). Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γξαθείνπ
ΟΔΤ
ηεο
Διιάδαο
ζηε
Μφζρα
(www.agora.mfa.gr/kr91), email: ecocom-moscow@mfa.gr ή ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr .

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 21 – 25 Φεβξνπαξίνπ 2018 πξφθεηηαη
λα
πξαγκαηνπνηεζεί
Γηεζλήο
Έθζεζε
«SCHOOL,
STATIONERY, PAPER, OFFICE SUPPLIES AND TOY FAIR»
απφ ηελ εηαηξεία “SINE Fuarcilik A.S. ” ζηελ Σνπξθία –
ISTANBUL- 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: ΥΟΛΗΚΩΝ, ΓΡΑΦΗΚΖ
ΤΛΖ, ΥΑΡΣΗΚΩΝ, ΔΗΓΩΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΚΑΗ ΠΑΗΥΝΗΓΗΩΝ.
Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ππάξρεη εηδηθή νξγάλσζε απφ ην
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο Σνπξθίαο, ε νπνία δηαξθεί 4 κέξεο
θαη πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν θαζψο θαη
ζπλαληήζεηο κε ηνπο παξαγσγνχο- επηρεηξεκαηίεο. Καηά ηε
δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληψλ ηεο Έθζεζεο (20- 23 Φεβξνπαξίνπ
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
(20-23
Φεβξνπαξίνπ 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 07/02/2018 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.

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
Η

5 ΔΥΠΟΣΡΟΦ
Πόιε: Κέληξν Ξηθαζθίαο – Διιεληθφ Αζήλα
Ηκεξνκελία: 26-29 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Σξφθηκα θαη Πνηά.
Πιεξνθνξίεο: Site: www.rmi.gr, E-mail: info@expotrof.gr ,
Σει: 210 9610135
FASHION EXPO
Πόιε: Αζήλα
Ηκεξνκελία: 27-29 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: κφδα .
Πιεξνθνξίεο: www.fashionexpo.gr , Σει: 210 8623220, Fax:
210 8623130
Η

27 AGROTICA 2018
Πόιε: ΓΔΘ – HELEXPO, Θεζζαινλίθε
Ηκεξνκελία: 1-4 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Αγξνηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο.
Πιεξνθνξίεο: Σει: 2310 291101, Fax: 2310 291551,
E-mail: agrotica@helexpo.gr, Site: http://agrotica.helexpo.gr/
INFACOMA & AQUATHERM 2018
Πόιε: Δθζεζηαθφ Κέληξν MEC Παηαλίαο, Αζήλα, Διιάδα
Ηκεξνκελία: 9-12 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Γφκεζε,αλαθαίληζε, κφλσζε,θνπθψκαηα –
θιηκαηηζκφο, ζέξκαλζε,ελέξγεηα,πηζίλα
Πιεξνθνξίεο: site: www.infacoma.helexpo.gr θαη
www.aquatherm.helexpo.gr.
HORECA
Πόιε: Δθζεζηαθφ Κέληξν MEC Παηαλίαο, Αζήλα, Διιάδα
Ηκεξνκελία: 9-12 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Ξελνδνρεία, Δζηηαηφξηα & Καθέ – Μπαξ
Πιεξνθνξίεο:
site:http://www.horecaexpo.gr/?lang=el&gclid=EAIaIQobChMI
kLTr2tvj2AIVlgrTCh0WjQA_EAAYASAAEgJfwfD_BwE , ηει:
210 5242100, e-mail: magazines@forumsa.gr
CLIMATHERM ENERGY
Πόιε: Metropolitan Expo, Αζήλα, Διιάδα
Ηκεξνκελία: 22-25 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: ελεξγεηαθφο θιάδνο.
Πιεξνθνξίεο:site:http://climatherm.gr/?gclid=EAIaIQobChMIr
6LN3qXP2AIVEhMbCh2fHQRYEAAYASAAEgK7u_D_BwE
ηει.: 2109356110, 2109315073, email: info@climatherm.gr
ΦΔΣΙΒΑΛ «ΚΔΡΝΑΜΔ ΔΛΛΑΓΑ»
Πόιε: Υαληά, Διιάδα
Ηκεξνκελία: 23-25 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε Μειηνχ, Σπξηνχ & Βνηάλσλ
Πιεξνθνξίεο: site:
https://www.facebook.com/kernameelladaxania , ηει: 210
3610265, 210 3622205, e-mail: info@edpa.gr
DETROP BOUTIQUE
Πόιε: ΓΔΘ, Θεζζαινλίθε, Διιάδα
Ηκεξνκελία: 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: Θεζζαινλίθε, Διιάδα
Ηκεξνκελία: 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

Γηεζλείο Δθζέζεηο
LIFTECH EXPO
Πόιε: Κάηξν, Αίγππηνο
Ηκεξνκελία: 1- 3 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Αλειθπζηήξεο, Κπιηφκελεο ζθάιεο, Σερλνινγίεο θαη
Αμεζνπάξ
Πιεξνθνξίεο: site: http://liftechexpo.com/en/ , ηει:
(+202)28431025, e-mail: info@ltf-eg.com
PRODEXPO
Πόιε: Μφζρα, Ρσζία
Ηκεξνκελία: 5-9 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Φαγεηφ, πνηφ & πξψηεο χιεο ηξνθίκσλ
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.prod-expo.ru/en/ , ηει: +7
(499) 795-37-23,
e-mail: voronin@expocentr.ru
FURNEX EXHIBITION
Πόιε: Κάηξν, Αίγππηνο
Ηκεξνκελία: 8-11 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έπηπια & Γηαθφζκεζε
Πιεξνθνξίεο: site: http://furnexthehome.com/ , ηει:
+20(2)2418-7114,
e-mail: info@furnexthehome.com
EURASIA BOATSHOW
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 10-18 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Θαιάζζηα νρήκαηα, εμνπιηζκφο θαη αμεζνπάξ
Πιεξνθνξίεο:site: http://cnravrasyaboatshow.com/index.aspx
ηει: +90 212 465 74 74
BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO - BIT
Πόιε: Μηιάλν, Ηηαιία
Ηκεξνκελία: 11-13 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Γηεζλή ηνπξηζηηθή αληαιιαγή
Πιεξνθνξίεο: site: http://bit.fieramilano.it/, ηει: +39 02
4997.6641, e-mail: monica.torti@fieramilano.it
theMICAM
Πόιε: Μηιάλν, Ηηαιία
Ηκεξνκελία: 11-14 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Γηεζλή έθζεζε ππνδεκάησλ
Πιεξνθνξίεο:
site:
http://www.themicam.com/,
02438291, e-mail: info@themicam.com

ηει:

MIPEL
Πόιε: Μηιάλν, Ηηαιία
Ηκεξνκελία: 11-14 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Γεξκάηηλα είδε θαη αμεζνπάξ κφδαο
Πιεξνθνξίεο: site: http://mipel.com/, ηει: +390258328232, email: barbieriridet@mipel.it
EGYPT PETROLEUM SHOW- EGYPS
Πόιε: Κάηξν, Αίγππηνο
Ηκεξνκελία: 12-14 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε πεηξειαίνπ & θπζηθνχ αεξίνπ
Πιεξνθνξίεο: site: https://www.egyps.com/ , ηει: +2
01001783246,
e-mail: noha-egyps@acg-itf.com
BIOFACH 2018
Πόιε: Νπξεκβέξγε, Γεξκαλία
Ηκεξνκελία: 14 – 17 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: πξντφληα βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο θαη νξγαληθέο /
νηθνινγηθέο ηξνθέο
Πιεξνθνξίεο: ηει:+302106410405, fax: +302106410602
site:www.nuernbergmesse.gr
http://www.facebook.com/NuernbergMesseOfficial/Representa
tiveForHellas

Γηεζλείο Γηαγσληζκνί

Γηεζλείο Γηαγσληζκνί (ζπλέρεηα)

ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ

ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ

Σo Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε φθηα
απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν κε πξνθεξχμεηο θξαηηθψλ
δηαγσληζκψλ Ηαλνπαξίνπ 2018 πνπ αθνξνχλ:
1.« Spetsializirana bolnitsa za aktivno lechenie po detski
bolesti prof. Ivan Mitev EAD» (Δηδηθφ Παηδηαηξηθφ Ννζνθνκείν
«Prof. Ivan Mitev») 000662790, «Πξνκήζεηα θαξκαθεπηηθψλ
πξντφλησλ»
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 604500.00
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 25/01/2018, 16:30
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ
Πιεξνθνξίεο:
email:
pediatria_sbal@abv.bg
,
site:
http://www.detskabolnica.com,
Tel.: +35928054230,Fax:
+35929521650
Γηεχζπλζε
πξνθίι
ηνπ
αγνξαζηή:
http://www.detskabolnica.com/index.php?

6.«Obshtina
Sozopol
(Γήκνο
Sozopol)
000057236,
«Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ »
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 325000.00
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 16/02/2018, 17:00
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ
Πιεξνθνξίεο:
email:
obshtina@sozopol.bg
,
site:
http://www.sozopol.bg/
,Tel.:
+35955025773,Fax:
+35955025773
Γηεχζπλζε
πξνθίι
ηνπ
αγνξαζηή:
http://www.sozopol.bg/index.php?option=com_content

2.«MBAL ”Hristo Botev” AD – Vratsa» (Γεληθφ Ννζνθνκείν
«Hristo Botev» AD – Vratsa) 106518890, «Πξνκήζεηα
ηαηξηθψλ αλαισζίκσλ»
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 1686577.79
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 01/02/2018, 16:00
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ
Πιεξνθνξίεο:email:mbal_vratza@abv.bg
,
site:
www.mbalvratsa.org
Tel.:
+359879396746,Fax:
+35992923072
Γηεχζπλζε
πξνθίι
ηνπ
αγνξαζηή:
http://mbalvratsa.org/?r=home/t240/t381/t1796&lang=bg
3.«Obshtina Sliven» (Γήκνο Sliven) 000590654, «Πξνκήζεηα
ηξνθίκσλ γηα ηηο αλάγθεο βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ θαη
θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ»
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 1538609.65
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 15/02/2018, 17:00
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ
Πιεξνθνξίεο: email: g_tujarova@abv.bg , site: www.sliven.bg
Tel.: +35944611100,Fax: +35944662350
Γηεχζπλζε
πξνθίι
ηνπ
αγνξαζηή:
http://www.sliven.bg/index.csp?f=PublicOrders
4.«Ministerstvo na zdraveopazvaneto» (Τπνπξγείν Τγείαο)
000695317, «Πξνκήζεηα θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ »
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 2040812.29
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 12/02/2018, 17:30
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ
Πιεξνθνξίεο: email: rstavreva@mh.government.bg , site:
https://www.mh.government.bg/bg/profil-nakupuvacha ,Tel.: +35929301314, Fax: +35929301451
Γηεχζπλζε πξνθίι ηνπ αγνξαζηή:
https://www.mh.government.bg/bg/profil-nakupuvacha/protseduri-pozop/protseduri-po-reda-na-zop/dostavka-na-radioaktivnilekarstveni-produkti-2018/
5.«Obshtina Varna» (Γήκνο Varna) 000093442, «Πξνκήζεηα
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ»
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 260000.00
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 12/02/2018, 17:30
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ
Πιεξνθνξίεο: email: op@varna.bg , site: www.varna.bg ,Tel.:
+35952820839,Fax: +35952820846
Γηεχζπλζε
πξνθίι
ηνπ
αγνξαζηή:
http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=645

7.«SBALOZ “d-r M. Markov-Varna” EOOD» (Δηδηθφ
Ογθνινγηθφ Ννζνθνκείν “d-r M. Markov-Varna” EOOD),
000090154, «Πξνκήζεηα ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ»
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 290000.00
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 12/02/2018, 16:00
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ
Πιεξνθνξίεο: email: sbalozvarna_zop@abv.bg , site:
http://www.varnaoncology.org , Tel.: +35952975859, Fax:
+35952614141
Γηεχζπλζε
πξνθίι
ηνπ
αγνξαζηή:
http://www.varnaoncology.org
8.«Obshtina Veliko Tarnovo» (Γήκνο Veliko Tarnovo)
000133634, «Πξνκήζεηα επίπισλ»
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 513402.75
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 08/02/2018, 17:00
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ
Πιεξνθνξίεο:
email:
mop_vt@abv.bg
,
site:
https://www.veliko-tarnovo.bg
,Tel.:
+35962619503,Fax:
+35962619231
Γηεχζπλζε πξνθίι ηνπ αγνξαζηή: https://www.velikotarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/551
9.«Mnogoprofilna oblastna bolnitsa za aktivno lechenie “D-r
Stefan Cherkezov” AD» ( Γεληθφ Ννζνθνκείν «Dr. Stefan
Cherkezov» AD) 104510514, «Πξνκήζεηα θαξκαθεπηηθψλ
πξντφλησλ».Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 1210685.60
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 08/02/2018, 16:00
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ.Πιεξνθνξίεο: email: mobal_sch@yahoo.com
,
site:
http://mobaltarnovo.nit.bg,Tel.:+35962640922,Fax:
+35962640829.
Γηεχζπλζε
πξνθίι
ηνπ
αγνξαζηή:
https://mobaltarnovo.nit.bg/proczeduri-po-zop/hemodializa2018/
10.«MBAL – Svoge EOOD» (Γεληθφ Ννζνθνκείν «Svoge»
EOOD) 000770093, «Πξνκήζεηα ελφο αμνληθνχ ηνκνγξάθνπ»
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 350000.00
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 08/02/2018, 16:00
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ. Πιεξνθνξίεο: email: mbalsvoge@abv.bg ,
site: http://www.mbal-svoge.com/ , Tel.: +35972622174, Fax:
+35972622577
Γηεχζπλζε πξνθίι ηνπ αγνξαζηή: : http://www.mbalsvoge.com/profil-na-kupuvacha/aktualni/link-10/
11.«Kompleksen onkologishen tsentar – Veliko Tarnovo
EOOD» (Ογθνινγηθφ Κέληξν Veliko Tarnovo) 104524994,
«Πξνκήζεηα ηαηξηθψλ αλαιψζηκσλ θαη εξγαζηεξηαθψλ
αληηδξαζηεξίσλ».Πξνυπνινγηζκφο
(άλεπ
ΦΠΑ):
BGN
471111.00.
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ:
02/02/2018, 16:30. Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν
βνπιγάξηθα.
Κφζηνο:
Γσξεάλ.
Πιεξνθνξίεο:
email:
zoponkovt@abv.bg
, site: www.onkologyvt.com
Tel.:
+359878622487,Fax: +35962622487
Γηεχζπλζε
πξνθίι
ηνπ
αγνξαζηή:
http://www.onkologyvt.com/procurments/19122017-2/

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα
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29/01/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΣΩΝ
ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΖΛ. 2313 308154
30/01/2018
ΠΡΟΚΛΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖ
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΤΠΟΓ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΗΚΖ
ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΑ ΣΟ 2018 ΣΖΛ.2313 331328
13/02/2018
ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ
ΓΔΝΓΡΟΓΟΥΩΝ ΣΑ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Σ.Π.
ΣΖΛ. 2313 2313 318342
22/02/2018
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΦΗΛΜ ΣΖΛ. 213 2163049
13/03/2018 ΜΔΣΑΘΔΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΡΑΓΗΟΒΟΛΗΓΩΝ ΜΔ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟΤ
ΘΔΖ ΜΔΩ ΓΟΡΤΦΟΡΩΝ ΣΖ ΔΜΤ ΣΖΛ. 210 8705010
16/03/2018 ΓΗΔΘΝΖ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΡΑΓΗΟΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΡΑΓΗΟΪΟΣΟΠΩΝ ΣΖΛ. 2313 323119

Γ.Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ''Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ
- Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ''
ΠΚΜ ΠΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ – ΓΔΝΗΚΖ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ
ΤΠΟΓΟΜΩΝ
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Γ.Ν. ''ΑΚΛΖΠΗΔΗΟ ΒΟΤΛΑ''
ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ

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

Σελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα πνπ πξνζθέξεη Τπεξεζίεο Ηιεθηξνληθνύ πλεγόξνπ ηνπ Βηνηέρλε
ζην www.bizhelp.gr γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα αληηκεησπίδεηε κε Γεκόζηα Τπεξεζία ή ζέιεηε λα
ππνβάιιεηε νπνηνδήπνηε εξώηεκα.

Σελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα πνπ πξνζθέξεη Τπεξεζίεο Ηιεθηξνληθήο Γηθηύσζεο b2bmall ή ζην
www.b2bmall.eu, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώλεζηε θαη λα πξνκεζεύεζηε πξντόληα κειώλ ηνπ
επηκειεηεξίνπ.

