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Κέληξν
επηρεηξήζεηο

Γηακεζνιάβεζεο

ηνπ

ΒΔΘ

γηα

Γηακεζνιάβεζε ζεκαίλεη ιηγόηεξν θόζηνο γηα ηνλ
επηρεηξεκαηία, αιιά θαη ηαρύηεξε ιεηηνπξγία ζηελ
απνλνκή δηθαηνζύλεο
‘Πφληνπο’ θαίλεηαη λα θεξδίδεη ν ζεζκφο ηεο δηακεζνιάβεζεο
απφ πνιίηεο πνπ ηνλ επηιέγνπλ σο ηξφπν επίιπζεο ησλ
δηαθνξψλ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκήζνπλ ρξήκαηα,
ρξφλν θαη λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο κία εθηειεζηή
απφθαζε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο ν δηάδηθνο δαπαλά ην
1/3 ησλ ζπλνιηθψλ εμφδσλ πνπ ζα ρξεηαδφηαλ πξνθεηκέλνπ
λα ηειεζηδηθήζεη ε ππφζεζή ηνπ.
Σελ ψξα ινηπφλ πνπ ε δηακεζνιάβεζε αξρίδεη λα απνθηά
νινέλα θαη πεξηζζφηεξνπο πνπ ηελ επηιέγνπλ, ην Βηνηερληθφ
Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο έζεζε ζε ιεηηνπξγία ην δηθφ ηνπ
Κέληξν Γηακεζνιάβεζεο ζε κία πξνζπάζεηα, λα ζέζεη έλα
αθφκε εξγαιείν ζηε δηάζεζε ησλ κειψλ θαη κε κειψλ ηνπ.
Αμίδεη, κάιηζηα, λα ζεκεησζεί πσο γηα πξψηε θνξά, ε
δηακεζνιάβεζε γίλεηαη ππνρξεσηηθή, ελφςεη ηεο θαηάζεζεο
πξνο ςήθηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηα θφθθηλα επηρεηξεκαηηθά
δάλεηα, βάζεη ηνπ νπνίνπ ν δηακεζνιαβεηήο ζα ζπληνλίδεη
ηελ φιε δηαδηθαζία κε ζθνπφ ηελ απνκείσζε ηνπ θφθθηλνπ
δαλείνπ.
«Ζ δηακεζνιάβεζε θεξδίδεη έδαθνο ηα ηειεπηαία ρξφληα σο
κηα απνδεθηή θαη πξνηηκεηέα ελαιιαθηηθή κέζνδνο επίιπζεο
δηαθνξψλ ιφγσ ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο επί ηεο ζπλήζνπο
λνκηθήο δηαδηθαζίαο, θαζψο είλαη πην γξήγνξε, πην επέιηθηε,
πην νηθνλνκηθή θαη κε πεξηζζφηεξε εμεηδίθεπζε. Σν ΒΔΘ,
ινηπφλ, ζε κία πξνζπάζεηα λα ζηεξίμεη ηα κέιε θαη κε κέιε
ηνπ θαη παξάιιεια λα εληζρχζεη ην ζεζκφ ηεο
δηακεζνιάβεζεο, μεθίλεζε, ζηηο 13 Μαξηίνπ ηε ιεηηνπξγία
ηνπ Κέληξνπ Γηακεζνιάβεζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, κε
δηακεζνιαβεηέο, πνπ πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο
θαη είλαη δηαπηζηεπκέλνη απφ ην ππνπξγείν Γηθαηνζχλεο»
ηφληζε ν πξφεδξνο ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ
Θεζζαινλίθεο θαη α΄ αληηπξφεδξνο ηεο ΚΔΔ, Παλαγηψηεο
Παπαδφπνπινο θαηά ηε δηάξθεηα ζπλέληεπμεο Σχπνπ γηα ηελ
παξνπζίαζε ηνπ Κέληξνπ Γηακεζνιάβεζεο.
«Ήδε απφ ηηο πξψηεο εκέξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ,
ππάξρεη έληνλν ελδηαθέξνλ, ελψ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη
ηα πξψηα ξαληεβνχ. Μεγάιν, δε, είλαη ην ελδηαθέξνλ θαη απφ
δηαπηζηεπκέλνπο δηακεζνιαβεηέο πνπ έρνπλ θαηαζέζεη
αηηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην κεηξψν
δηακεζνιαβεηψλ» αλέθεξε ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ
ππνγξακκίδνληαο πσο ε πξψηε ελεκέξσζε ζα παξέρεηαη
δσξεάλ ζηνλ ελδηαθεξφκελν.
εκεηψλεηαη
πσο
ζηα
πξψηα
ξαληεβνχ
πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ
νη
ελδηαθεξφκελνη
δήηεζαλ
πιεξνθνξίεο γηα ηε δηακεζνιάβεζε αλαθνξηθά κε ηελ
επίιπζε νθεηιψλ πξνο ηξάπεδεο (θφθθηλα δάλεηα), ηακεία θαη
πξνκεζεπηέο.
Σν ΒΔΘ, απνηειεί πξσηνπφξν ζηνλ ελ ιφγσ ζεζκφ θαζψο
είλαη ην πξψην επηκειεηήξην ζηε Βφξεηα Διιάδα πνπ
ιεηηνπξγεί Κέληξν Γηακεζνιάβεζεο ελψ φληαο, ηδηαίηεξα
επαηζζεηνπνηεκέλν ζηε δηακεζνιάβεζε, ην 2012, ίδξπζε ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηθεγνξηθφ χιινγν Θεζζαινλίθεο, ην
Δκπνξηθφ
θαη
Βηνκεραληθφ
Δπηκειεηήξην
θαη
ην
Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην ηεο πφιεο, ην Ηλζηηηνχην
Καηάξηηζεο Γηακεζνιαβεηψλ Θεζζαινλίθεο.
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«Σν ΒΔΘ ζηεξίδεη ην ζεζκφ ηεο δηακεζνιάβεζεο νπζηαζηηθά θαη
κε ζπλέπεηα. Με ηε δεκηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Γηακεζνιάβεζεο
πινπνηεί θάηη πνπ ζα έπξεπε λα θάλνπλ θαη άιινη» αλέθεξε ν
πξφεδξνο ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Θεζζαινλίθεο, Νίθνο
Βαιεξγάθεο ζεκεηψλνληαο «πσο φηαλ θάηη μεθηλά, ζα
πξνρσξήζεη».
«Με ηε δηακεζνιάβεζε δίλεηαη ε επθαηξία ζηνλ ελδηαθεξφκελν
λα επηιέμεη ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ θαη φρη λα απνθαζίζεη
ν δηθαζηήο» δήισζε ν θ. Βαιεξγάθεο παξέρνληαο παξάιιεια
ηε ζηήξημε ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Θεζζαινλίθεο ζην
εγρείξεκα ηνπ ΒΔΘ.
ε ζρεηηθφ εξψηεκα μεθαζάξηζε πσο ε δηακεζνιάβεζε αθνξά
ηδησηηθέο δηαθνξέο θαη εθηηκά πσο είλαη δχζθνιν λα επεθηαζεί
θαη ζε δηαθνξέο κε ην δεκφζην.
Δπίιπζε δηαθνξώλ κε πξνλνκηαθέο ηηκέο
«Όηαλ ην 2010 ςεθηδφηαλ ν Νφκνο 3898/2010 γηα ηελ εηζαγσγή
ηνπ ζεζκνχ ηεο δηακεζνιάβεζεο, θαλέλαο δελ ζα θαληαδφηαλ φηη
ζα έπξεπε λα πεξάζνπλ 5 ρξφληα γηα λα αξρίζεη λα αθνχγεηαη
θαη λα εθαξκφδεηαη» ζεκείσζε ε ππεχζπλε ηνπ Κέληξνπ
Γηακεζνιάβεζεο ΒΔΘ, δηθεγφξνο παξ’ Αξείσ Πάγσ,
δηαπηζηεπκέλε
δηακεζνιαβήηξηα
αζηηθψλ,
εκπνξηθψλ,
νηθνγελεηαθψλ ππνζέζεσλ θαη ειεθηξνληθήο δηακεζνιάβεζεο,
Όιγα Ν. Σζηπηζέ.
«Απφ ηα ηέιε ηνπ 2015, δηαπηζηψλνπκε κία ζηξνθή ησλ πνιηηψλ
ζε επηινγή άιισλ ηξφπσλ επίιπζεο δηαθνξψλ θαη ηδηαίηεξα
πξνο ζηε δηακεζνιάβεζε, ε νπνία είλαη θαη απφ ηηο πην
ζπκθέξνπζεο ιχζεηο απφ φιεο ηηο απφςεηο. ε απηή ηελ επηινγή,
θπζηθά, ζπλεγφξεζε θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε, θαζψο πνιινί απφ
φζνπο ζα ήζειαλ λα πξνζθχγνπλ ζηε δηθαηνζχλε, δελ έρνπλ ηελ
νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίμνπλ απηή ηελ επηινγή»
επηζήκαλε ε θα.Σζηπηζέ ηνλίδνληαο πσο ην ΒΔΘ πξνζθέξεη ζηα
κέιε ηνπ αιιά θαη κε κέιε, κέζσ ηνπ Κέληξνπ Γηακεζνιάβεζεο,
ην πξνλφκην λα επηιχζνπλ κε πξνλνκηαθέο ηηκέο ηηο δηαθνξέο
ηνπο
χκθσλα κε ηελ θα. Σζηπηζέ «ε δηακεζνιάβεζε δίλεη
πξαγκαηηθά ηελ ιχζε ζηελ θξίζε, θαζψο κηινχκε γηα έλαλ ζεζκφ
πνπ είλαη άθξσο νηθνλνκηθφο ζε ζεκείν πνπ λα δαπαλάηαη κφλν
ην 1/3 ησλ ζπλνιηθψλ εμφδσλ πνπ ζα ρξεηαδφηαλ έλαο δηάδηθνο
γηα λα ηειεζηδηθήζεη ε ππφζεζή ηνπ θαη λα έρεη κία εθηειεζηή
απφθαζε. Δπηπιένλ έρνπκε νηθνλνκία ρξφλνπ θαζψο δε
ρξεηάδεηαη θαηά κέζν φξν 5-8 ρξφληα γηα λα ηειεζηδηθήζεη κία
ππφζεζε, αιιά κφλν 8 κε 24 ψξεο».
Δπηγξακκαηηθά ηα ππφινηπα νθέιε ηεο δηακεζνιάβεζεο είλαη ην
απφξξεην ηεο δηαδηθαζίαο, ε εμνκάιπλζε αθφκε θαη
απνθαηάζηαζε ζρέζεσλ ησλ κεξψλ, ε θαηάιεμε ζε ιχζεηο πνπ
λα ζπκθέξνπλ θαη ηηο δχν πιεπξέο αληί ηελ χπαξμε απφθαζεο
ππέξ ελφο κφλν δηαδίθνπ.

Ηκεξίδα κε ζέκα: Θεζζαινλίθε 2030 – παξνπζηάδνληαο έλα
λέν κνληέιν αλάπηπμεο ηεο πόιεο
Ο Γήκαξρνο Θεζζαινλίθεο Γηάλλεο Μπνπηάξεο θαη ε
Αληηδήκαξρνο Αζηηθήο Αλζεθηηθφηεηαο θαη Αλαπηπμηαθψλ
Πξνγξακκάησλ Λίλα Ληάθνπ ζαο πξνζθαινχλ ζε εκεξίδα κε
ζέκα: «Θεζζαινλίθε 2030 – παξνπζηάδνληαο έλα λέν κνληέιν
αλάπηπμεο ηεο πφιεο» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Πέκπηε 30
Μαξηίνπ 2017 θαη ψξεο 10.30 – 14.00 ζηελ αίζνπζα Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ Γεκαξρηαθνχ Μεγάξνπ (Βαζηιέσο Γεσξγίνπ Α΄
νο
1, 1 φξνθνο). Πιεξνθνξίεο: Σει. 2313317158, 2313317164,
email: d.bakis@thessaloniki.gr .

Πώο λα νηθνδνκνύκε έλα πνηνηηθό, ηνπηθό, ηνπξηζηηθό
ζύζηεκα
Σελ Γεπηέξα 27 Μαξηίνπ 2017 θαη ψξα 18:30, δηεμάγεηαη
απφ ην Δπηκειεηήξην Υαιθηδηθήο ζηνλ Πνιχγπξν, νκηιία
κε ζέκα «Πψο λα νηθνδνκνχκε έλα πνηνηηθφ, ηνπηθφ,
ηνπξηζηηθφ ζχζηεκα» κε θεληξηθφ νκηιεηή ηνλ
Κνηλσληνιφγν θαη ζπγγξαθέα θ. Μηράιε Υαξαιακπίδε. Ζ
εκεξίδα ζα ιάβεη ρψξα ζην πλεδξηαθφ Κέληξν ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ Υαιθηδηθήο ζηνλ Πνιχγπξν.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: +30 2371024200,
θαμ: +30 2371021355, email: info@epichal.gr
Δλεξγεηαθή Ηκεξίδα κε ηίηιν «Έξεπλα θαη
εθκεηάιιεπζε πδξνγνλαλζξάθωλ: Πξννπηηθέο
αλάπηπμεο γηα ηελ Διιεληθή Οηθνλνκία»
Ζ Διιεληθή Δηαηξεία Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο (Hellenic
Association for Energy Economics) ζπλδηνξγαλψλεη
ελεξγεηαθή εκεξίδα κε ζέκα: «Έξεπλα θαη εθκεηάιιεπζε
πδξνγνλαλζξάθσλ: Πξννπηηθέο αλάπηπμεο γηα ηελ
Διιεληθή Οηθνλνκία» καδί κε ην Δκπνξηθφ θαη
Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ
θαη ηελ ΔΓΔΤ
(Διιεληθή Γηαρεηξηζηηθή Δηαηξείαο Τδξνγνλαλζξάθσλ ΑΔ
– κε κνλαδηθφ κέηνρν ην Διιεληθφ θξάηνο) ηελ Σεηάξηε
29 Μαξηίνπ 2017 θαη ψξα 10.30 ζην θηίξην ηνπ ΔΒΔΑ,
νο
αηζ. ΔΡΜΖ (Αθαδεκίαο 7, 6
φξνθνο. Αζήλα).
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην site: www.haee.gr .

πκκεηνρή ηνπ ΟΒΙ ζην ATHENS SCIENCE FESTIVAL
29.03.2017 έωο 02.04.2017
Ο Οξγαληζκφο Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο (ΟΒΗ), κφλνο
αξκφδηνο θνξέαο ζηελ Διιάδα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
Δπξεζηηερληψλ θαη ησλ Βηνκεραληθψλ ρεδίσλ, ζα
ζπκκεηάζρεη ζην ATHENS SCIENCE FESTIVAL 2017 ,
ηελ Πέκπηε 30 Μαξηίνπ, απφ ηηο ψξεο 17.00 έσο 19.00.
Αίζνπζα INNOVATHENS Κφκβνο Καηλνηνκίαο θαη
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, Πεηξαηψο
100, Γθάδη. ην Φεζηηβάι Καηλνηνκίαο ζα αλαιπζνχλ
απφ εμεηδηθεπκέλνπο νκηιεηέο νη πηπρέο ησλ ζηξαηεγηθψλ
πξνζηαζίαο ηεο βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ζην ειιεληθφ
θαη δηεζλέο επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Σν ελ ιφγσ
θεζηηβάι ζα δηαξθέζεη απφ 29.03.2017 έσο 02.04.2017
θαη νξγαλψλεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ
«Δπηζηήκε Δπηθνηλσλία –SciCo», ην Βξεηαληθφ
πκβνχιην, ηελ Σερλφπνιε ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, ην
χλδεζκν Τπνηξφθσλ ηνπ Ηδξχκαηνο Χλάζε θαη ηε
Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγία θαη ζε
ζπλεξγαζία κε πιεηάδα αθαδεκατθψλ, εξεπλεηηθψλ
θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο Athens
Science Festival 2017, website: http://www.athensscience-festival.gr .

πλέδξην κε ζέκα: « Η Αγνξά Δλέξγεηαο ζηελ Ννηηναλαηνιηθή
Δπξώπε Γίθηπα & Μεηαθνξά /Γηαλνκή & Πξνκήζεηα Φπζηθνύ
Αεξίνπ // CNG - πκπηεζκέλν Φπζηθό Αέξην»
Σν Δλεξγεηαθφ Βήκα Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ην Γηεζλέο
Παλεπηζηήκην Διιάδνο, ζαο πξνζθαινχλ ζην ζπλέδξην κε ζέκα: « Ζ
Αγνξά Δλέξγεηαο ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε Γίθηπα & Μεηαθνξά //
Γηαλνκή & Πξνκήζεηα Φπζηθνχ Αεξίνπ // CNG - πκπηεζκέλν Φπζηθφ
Αέξην». Ζ εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Γηεζλέο Παλεπηζηήκην
ηεο Διιάδνο, ηελ Σξίηε 28 Μαξηίνπ 2017, ζηηο 14:00. Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα : www.energy@forumthess.org .
Δθδήιωζε «Οη Γπλαίθεο έλα βήκα κπξνζηά»Γπλαηθώλ Δπαγγεικαηηώλ & Δπηρεηξεκαηηώλ

Γηθηύωζε

ε

Ζ εθδήισζε δηνξγαλψλεηαη γηα 3 ζπλερφκελε ρξνληά απφ ηνλ
νξγαληζκφ BUSINESS MENTALITY ζην πιαίζην ηνπ GLOBAL
MONEY WEEK 2017, ηελ Σεηάξηε 29 Μαξηίνπ 2017 ζηηο 18.00 ζην
café Θέα/tro άλσζελ Βαζηιηθνχ Θεάηξνπ. Πιεξνθνξίεο γηα ηελ
εθδήισζε
ζηελ
ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε
:
https://www.facebook.com/events/3472163590066722/.
Δπηκνξθωηηθό πξόγξακκα «Γλωξηκία κε ηνλ Οξζόδνμν
ιαβηθό Κόζκν : Ιζηνξία, Πνιηηηζκόο θαη Γηαρξνληθέο ρέζεηο
κε ηνλ Διιεληζκό»
Ζ Γνκή Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαινλίθεο κε επζχλε ησλ ιαβνιφγσλ Καζεγεηψλ ησλ
ηκεκάησλ Θενινγίαο ηνπ Α.Π.Θ., Πνηκαληηθήο θαη Κνηλσληθήο
Θενινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. θαη Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ
πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο δηνξγαλψλεη εαξηλφ
εμάκελν ηνπ ηξέρνληνο αθαδεκατθνχ έηνπο 2016-2017 ην
Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο «Γλσξηκία κε ηνλ Οξζφδνμν ιαβηθφ
Κφζκν: Ηζηνξία, Πνιηηηζκφο θαη Γηαρξνληθέο ρέζεηο κε ηνλ
Διιεληζκφ». Σν Πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε : α) Δπαγγεικαηίεο πνπ
έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο ιάβνπο θαη έρνπλ αλάγθε κηαο
ηαρχξξπζκεο θαη πεξηεθηηθήο γλσξηκίαο καδί ηνπο, β) Δθπαηδεπηηθνχο
Α/βάζκηαο θα Β/βάζκηαο Δθπαίδεπζεο, γ) Απνθνίηνπο ηξαηησηηθψλ
ρνιψλ θαη ρνιψλ σκάησλ Αζθαιείαο θαη δ) Γεληθά ζε
απφθνηηνπο Α.Δ.Η. θαη Α.Σ.Δ.Η. Σα ζεκηλάξηα πνπ πξνυπνζέηνπλ ηε
θπζηθή παξνπζία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηε
Θενινγηθή ρνιή ηνπ Α.Π.Θ. κεηαμχ Απξηιίνπ θαη Ηνπλίνπ 2017. Σν
θφζηνο ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 130
επξψ. Αηηήζεηο γίλνληαη δεθηέο απφ 6 Μαξηίνπ 2017 έσο 30 Μαξηίνπ
2017 θαη κφλνλ ειεθηξνληθά. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη
αηηήζεηο νη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα επηζθεθηνχλ ηελ ηζηνζειίδα
ηεο
Γνκήο
Γηα
Βίνπ
Μάζεζεο
Α.Π.Θ.
:
http://diaviou.auth.gr/orthodox_slavs ή κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε
ηε γξακκαηεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο, θαηά πξνηίκεζε ειεθηξνληθά, ζηε
δηεχζπλζε ippapado@theo.auth.gr θαη iliasev@theo.auth.gr θαη ζην
ηειέθσλν 2310998072 θαη 2310991369 θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο
κεηαμχ 12.00 θαη 14.00.
νο

2 Παλειιήληνο δηαγωληζκόο ζπνπδαζηώλ αξρηκαγείξωλ ΙΔΚ
έξξεο, 8-9 Απξηιίνπ 2016 , Ξελνδνρείν “Elpida resort & spa”
Σν IN-EDIT επηζηξέθεη ζηε Θεζζαινλίθε γηα ηέηαξηε
ρξνληά
Σν δηεζλέο θεζηηβάι κνπζηθνχ ληνθηκαληέξ IN-EDIT
Festival, ζα δηνξγαλσζεί 30 Μαξηίνπ-5 Απξηιίνπ
ζηνλ θηλεκαηνγξάθν Οιχκπηνλ (πι.Αξηζηνηέινπο), γηα
ηέηαξηε ζπλερή ρξνληά.
πιεξνθνξίεο θαη πξσηφηππν πιηθφ γηα ην In-Edit Greece
2017 - Thessaloniki Edition.
Web: www.in-edit.gr , Facebook
Page: InEditGreece,Facebook,
Event: https://www.facebook.com/events/3874600682724
62/, Twitter:@InEditGreece
Instagram: Ineditgreece,
Vimeo: https://vimeo.com/ineditgreece

Σν Γεκφζην ΗΔΚ εξξψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Οκνζπνλδία
Δπαγγεικαηηθψλ – Βηνηερληθψλ - Δκπνξηθψλ σκαηείσλ Ν. εξξψλ
ν
(Ο.Δ.Β.Δ..) δηνξγαλψλεη ην 2 Παλειιήλην δηαγσληζκφ Μαγεηξηθήο.
ε απηφλ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ δσξεάλ ζπνπδαζηέο φισλ ησλ
ΗΔΚ ηεο ρψξαο, κε ηελ επνπηεία ησλ εθπαηδεπηψλ ηνπο,
δηαθεθξηκέλσλ Chef. Σελ εθδήισζε ζα ηηκήζεη γηα δεχηεξε θνξά ν θ.
θνχξαο Αζαλάζηνο σο βαζηθφο θξηηήο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηζηνξηθφο
θαη καθξνβηφηεξνο Chef ηεο Πξνεδξίαο ηεο Γεκνθξαηίαο. Καηά ηε
δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο πξνγξακκαηίζηεθε λα γίλνπλ ζπλαληήζεηο
δηεπζπληψλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θαη επηρεηξήζεσλ ζίηηζεο κε
ηνπο βξαβεπζέληεο, θαζψο θαη κε ηνπο εθπαηδεπηέο ηνπο. Θα δνζεί ε
δπλαηφηεηα θαξπνθφξνπ δηαιφγνπ κε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα
επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο εμέιημεο θαη ζηαδηνδξνκίαο, κε κηα
δπλακηθή γηα επαγγεικαηηθή ζπλεξγαζία – απαζρφιεζε.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο : www.food-serres.blogsp_ot.com ,
www.facebook.com/787805178019084 .

 π λέ δ ξ η ν Γ η α β ν ύ ιε π ζ ε ο : Π ξ ν ώ ζ ε ζ ε η ε ο
 π κ κ ό ξ θω ζ ε ο , η ω λ Α π ν η ε ιε ζ κ α η η θ ώ λ
Δ ζ ω ηε ξ η θ ώ λ Δ ιέ γρ ω λ θ α η η ε ο Γ ε ν λη ν ιν γί α ο
ζ η η ο Δ ι ι ε λη θ έ ο Δ π η ρ ε η ξ ή ζ ε η ο κ ε ζ η ό ρ ν η ε λ
Κ α η α π ν ιέ κ ε ζ ε η ε ο Γ η α θζ ν ξ ά ο
27-28-29 Μαξηίνπ 2017 ΑΘΗΝΑ θαη 30-31
Μαξηίνπ ζηε Θεζζαινλίθε
Ο Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο
(ΟΟΑ) ππνζηεξίδεη ηελ πινπνίεζε ηνπ Διιεληθνχ Δζληθνχ
ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο πνπ
έρεη σο ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο δσξνδνθίαο ζηελ
Διιάδα. ην πιαίζην απηφ, ν Σνκέαο Καηαπνιέκεζεο ηεο
Γηαθζνξάο ηνπ ΟΟΑ δηνξγαλψλεη πλέδξην Γηαβνχιεπζεο
ζηελ Αζήλα, ζηηο 27 - 29 Μαξηίνπ 2017 θαη 30-31 Μαξηίνπ
ζηε Θεζζαινλίθε, γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο,
ησλ απνηειεζκαηηθψλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ θαη ηεο
δενληνινγίαο ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. ην πλέδξην απηφ
ζα παξεπξεζνχλ δηεζλείο εκπεηξνγλψκνλεο απφ ηνλ ΟΟΑ
θαη ηα θξάηε κέιε ηνπ νξγαληζκνχ, εκπεηξνγλψκνλεο απφ
ηελ ειιεληθή Κπβέξλεζε θαζψο θαη έκπεηξνη επαγγεικαηίεο
απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, κε ζεκαληηθή εκπεηξία ζε ζέκαηα
ζπκκφξθσζεο θαη πξφιεςεο ηεο δηαθζνξάο. Κάζε κέξα ηνπ
πλεδξίνπ είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ησλ δηαθφξσλ
ελδηαθεξνκέλσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα:


Δηαηξείεο θάζε κεγέζνπο πνπ επηζπκνύλ λα
θαηαξηίζνπλ Πξόγξακκα πκκόξθωζεο.



Δηαηξείεο πνπ επηζπκνύλ λα βειηηώζνπλ ηα
πξνγξάκκαηα
ζπκκόξθωζεο
θαηά
ηεο
δηαθζνξάο πνπ ήδε δηαζέηνπλ.



Δπηρεηξεκαηηθέο
Οξγαλώζεηο
θαη
Δπαγγεικαηηθέο Δλώζεηο πνπ επηζπκνύλ λα
θαηεπζύλνπλ επηρεηξήζεηο θαη λα δηεξεπλήζνπλ
κνληέια γηα ηε κειινληηθή ζπλεξγαζία
δεκόζηνπ-ηδηωηηθνύ
ηνκέα,
παξαδείγκαηνο
ράξηλ
κέζω
πξωηνβνπιηώλ
ζπιινγηθήο
δξάζεο.

Οη παξνπζηάζεηο ζα είλαη δηαδξαζηηθέο κε πξαγκαηηθά
παξαδείγκαηα θαη ζπδεηήζεηο ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο, πνπ ζα
ζαο πξνζθέξνπλ πνιχηηκεο θαη πξαθηηθέο νδεγίεο, νη νπνίεο
κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηελ εηαηξεία ζαο, ηελ
επηρείξεζε, ην ηκήκα ή ηελ επαγγεικαηηθή έλσζε. Οη
πεξηζζφηεξεο ζπλεδξίεο ζα αληιήζνπλ πιηθφ απφ ην ρέδην
ηνπ ΟΟΑ ζρεηηθά κε ηηο «Βέιηηζηεο Πξαθηηθέο θαη
Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο: Πξνψζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο, ησλ
απνηειεζκαηηθψλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ θαη ηεο δενληνινγίαο
ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο κε ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
δηαθζνξάο». Γειψζεηο ζπκκεηνρήο θαη ηπρφλ εξσηήζεηο
κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη ζηελ Υξηζηίλα
Αλαγλσζηνπνχινπ
Christina.ANAGNOSTOPOULOU@oecd.org.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πλέδξην,
παξαθαινχκε φπσο επηθνηλσλήζεηε κε ηελ θα Υξηζηίλα
Σξεκφληη (kristina.tremonti@oecd.org / +30 210 340 1227) ή
ηελ θα Claire Leger (claire.leger@oecd.org / +33 1 45 24 78
47) Η Ηκεξίδα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Γεληθή
Γξακκαηεία Δλεκέξωζεο θαη Δπηθνηλωλίαο, Φξαγθνύδε
11 & Αιεμάλδξνπ Πάληνπ, Καιιηζέα, Αζήλα θαη ζην
Grand Palace Hotel, Μνλαζηεξίνπ 305 – Θεζζαινλίθε.

Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή ζηελ κύξλε ηεο Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 08 – 12 Απξηιίνπ 2017 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί ε Έθζεζε «PLAST PAK» απφ ηελ εηαηξεία
Tuyap Fuar Fuarcilik
ζηελ Σνπξθία – κχξλε – ζην Izmir
International Fair Center - κε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ
θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ
δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο:
Βηνκεραλίαο Πιαζηηθψλ Μεραλήκαηα, εμνπιηζκνχ, Υεκηθά θαη
Πξψηεο Ύιεο. . Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληψλ ηεο Έθζεζεο
(07 – 10 Απξηιίνπ 2017) ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο
Σνπξθίαο 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 (07 – 10 Απξηιίνπ 2017) (δηακνλή 3
λπρηψλ). ε πεξίπησζε πνπ νη επηζθέπηεο επηζπκνχλ λα
ηαμηδέςνπλ ιηγφηεξεο κέξεο ή ζε δηαθνξνπνηεκέλεο εκεξνκελίεο,
ζα πξέπεη λα θαιχςνπλ νη ίδηνη ηα έμνδά ηνπο. Οη εηαηξείεο πνπ
ζέινπλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έθζεζε ζα πξέπεη λα
πξνγξακκαηίζνπλ ην ηαμίδη ηνπο πξνηνχ ιάβνπλ ηελ ηειηθή
έγθξηζε απφ ην ελ ιφγσ ππνπξγείν 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 31/03/2017 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://plastpakfuari.com/en/
Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 20 – 23 Απξηιίνπ 2017 πξφθεηηαη λα
th
πξαγκαηνπνηεζεί Έθζεζε «6 ISTANBUL HUNTING ARMS &
OUTDOOR EXPO» απφ ηελ εηαηξεία Efem Fuarcilik θαη ζηελ
Σνπξθία – ISTANBUL – ζην Istanbul Fair Center, κε ηελ
επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε
πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο: Δίδε έλδπζεο , θπλεγεηηθά
φπια – ζθπιηά, ηδησηηθή αζθάιεηα, εμνπιηζκφο αιηείαο. Καηά ηε
δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληψλ ηεο Έθζεζεο (19 – 22 Απξηιίνπ
2017) ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο Σνπξθίαο 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 (19
– 22 Απξηιίνπ 2017) (δηακνλή 3 λπρηψλ). ε πεξίπησζε πνπ νη
επηζθέπηεο επηζπκνχλ λα ηαμηδέςνπλ ιηγφηεξεο κέξεο ή ζε
δηαθνξνπνηεκέλεο εκεξνκελίεο, ζα πξέπεη λα θαιχςνπλ νη ίδηνη
ηα έμνδά ηνπο. Οη εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ
έθζεζε ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίζνπλ ην ηαμίδη ηνπο πξνηνχ
ιάβνπλ ηελ ηειηθή έγθξηζε απφ ην ελ ιφγσ ππνπξγείν 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 08/04/2017 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://istanbulprohunt.com/en-us

πλέδξην Διαηνιάδνπ θαη Δπηηξαπέδηαο Διηάο
ν

Ο Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ ζαο πξνζθαιεί ζην 7 Φεζηηβάι Διαηνιάδνπ & Διηάο (31 Μαξηίνπ, 1 & 2 Απξηιίνπ
2017)ζην ηάδην Δηξήλεο & Φηιίαο (Πεηξαηάο). θνπφο απηήο ηεο γηνξηήο είλαη λα γλσξίζνπλ νη επηζθέπηεο λένη, γνλείο, νηθνγέλεηεο,
παηδηά - πνηνηηθά ειαηνθνκηθά πξντφληα θαη πξντφληα απφ ηηο ηνπηθέο θαη παξαδνζηαθέο θνπδίλεο ησλ λεζηψλ, ησλ πεδηλψλ θαη ησλ
νξεηλψλ πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο : Σει. 2103610265, 210363205, Fax. 2103610276, edpa2@edpa.gr

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
FRESKON
Πόιε: Θεζζαινλίθε, Διιάδα
Ηκεξνκελία: 27 – 29 Μαξηίνπ 2017
Δθζέκαηα: Φξέζθα θξνχηα θαη ιαραληθά
Πιεξνθνξίεο: tel.: 2310 291111, fax: 2310 284732, site:
www.freskon.helexpo.gr, e-mail: exhibitions@helexpo.gr
SPORTEXRO MARATHON
Πόιε: Θεζζαινλίθε, ΓΔΘ HELEXPO
Ηκεξνκελία: 30 Μαξηίνπ – 01 Απξηιίνπ 2017
Δθζέκαηα: Αζιεηηθά είδε θαη εμνπιηζκφο
Πιεξνθνξίεο: ηει.: 2310 291548, 2310291232, fax: 2310 291553,
site: www.sportexpo.helexpo.gr, e-mail: sportexpo@helexpo.gr
DOMOTEC 2017
Πόιε: Metropolitan Expo, αεξνδξφκην Δι. Βεληδέινο - Αζήλα
Ηκεξνκελία: 7 – 9 Απξηιίνπ 2017
Δθζέκαηα: πξντφληα δφκεζεο, αλαθαίληζεο θαη εμνηθνλφκεζεο
ελέξγεηαο
Πιεξνθνξίεο: ηει.: 2111801801, θαμ: 2111801810, site:
www.texpo.gr, email: c.karamanos@texpo.gr
nd

2 GOURMET OLIVE AND DELICACIES EXHIBITION
Πόιε:Lab Attoir, Θεζζαινλίθε
Ηκεξνκελία: 05-07 Μαΐνπ 2017
Δθζέκαηα: γαζηξνλνκία
Πιεξνθνξίεο: site: www.gourmetoliveexhibition.com , email:
info@gourmetoliveexhibition.com

Γηεζλείο Δθζέζεηο
CONSTRUCTIONS NDERTIME & 3Η KLIMATHERMIKA
Πόιε: Σίξαλα, Αιβαλία
Ηκεξνκελία: 7-9 Απξηιίνπ 2017
Δθζέκαηα: κνλσηηθά, δνκηθά πιηθά, ρξψκαηα, θνπθψκαηα,
αλειθπζηήξεο
Πιεξνθνξίεο: www.panairindertime.al , www.klimathermika.al , ηει..
+355698718426 (Αιβαλία) θαη +302109733275 (Διιάδα).

Ιζηνζειίδα AGORA ηνπ Τπνπξγείνπ Δμωηεξηθώλ
Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ
θαη Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ δεκηνχξγεζε ηε δηαδηθηπαθή πχιε
«AGORA»
επηδηψθνληαο
ηελ
ελίζρπζε
ηεο
εμσζηξέθεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ έλαξμε
ιεηηνπξγίαο ηεο ην 2007, νξηνζεηεί έλα ηθαλφ ρξνληθφ
εχξνο απνηίκεζεο ηεο πξνζθνξάο ηεο. Ζ άληιεζε
ζηνηρείσλ απφ ην AGORA δηεπξχλεη ην δσηηθφ πεδίν
επηθνηλσλίαο θαη φζκσζεο κεηαμχ ηνπ δηθηχνπ ησλ
Γξαθείσλ Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ
(ΟΔΤ) θαη ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ Β1 Γ/λζε
ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ,
ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηελ αμηνιφγεζε, ηελ επνπηεία
θαη ην ζπληνληζκφ ησλ Γξαθείσλ ΟΔΤ, είλαη ππεχζπλε
γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο AGORA. Ζ
Ζιεθηξνληθή Πχιε ηξνθνδνηείηαη θαζεκεξηλά
κε
πιεξνθνξίεο απφ 55 Γξαθεία ΟΔΤ. Ζ αλαβαζκηζκέλε
δηαδηθηπαθή πχιε
AGORA (http://agora.mfa.gr/
πξνζθέξεη ζηελ ειιεληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα: Γεληθέο
πιεξνθνξίεο
γηα
ηελ νηθνλνκία
ηεο
ρψξαο
δηαπίζηεπζεο ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ, πξνζθνξέο ή
δεηήζεηο επηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο, αλάινγα κε ην
πξντφλ ή ηελ ππεξεζία ή θαη ηε ρψξα ελδηαθέξνληνο
θαζψο θαη εχρξεζηε κεραλή αλαδήηεζεο, ζηνηρεία
δηκεξψλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ, ζεζκηθφ θαη επελδπηηθφ
πιαίζην,
δεκφζηνπο
δηαγσληζκνχο,
πξνκήζεηεο,
πξνθεξχμεηο
ηερληθψλ
έξγσλ,
επηρεηξεκαηηθέο
απνζηνιέο θαη εθζέζεηο, έξεπλεο αγνξάο θαη θιαδηθέο
κειέηεο, ηξέρνπζεο νηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο εμειίμεηο,
ηνπο θνξείο θαη ηηο ππεξεζίεο μέλσλ ρσξψλ, Δηήζηεο
εθζέζεηο, ελεκεξσηηθά δειηία, Οδεγνί Δπηρεηξείλ,
ηαηηζηηθά
ζηνηρεία,
Ζκέξεο
πιεξνθφξεζεο
επηρεηξεκαηηψλ, εχρξεζηε αλαδήηεζε εθδειψζεσλ
εμσζηξέθεηαο (Γηεζλείο Δθζέζεηο, Δπηρεηξεκαηηθέο
Απνζηνιέο θαη Δθδειψζεηο Πξνψζεζεο Πξντφλησλ/
Τπεξεζηψλ θ.α), Αλαξηήζεηο θαη εηδήζεηο γηα ηελ
ειιεληθή νηθνλνκία θαη ην εμαγσγηθφ εκπφξην.
Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΟΛΛΑΝΓΙΑ

PLAST PAK
Πόιε: κχξλε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 8-12 Απξηιίνπ 2017
Δθζέκαηα: Βηνκεραλία πιαζηηθψλ, κεραλήκαηα, εμνπιηζκφο, ρεκηθά,
πξψηεο χιεο
Πιεξνθνξίεο: site: http://plastpakfuari.com/en/
CITYSCAPE
Πόιε: Άκπνπ Νηάκπη, Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα
Ηκεξνκελία: 18-20 Απξηιίνπ 2017
Δθζέκαηα: θηεκαηνκεζηηηθά
Πιεξνθνξίεο: ηει.:+97144072484, site:
www.cityscapeabudhabi.com
ICSGISTANBUL
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 19 – 23 Απξηιίνπ 2017
Δθζέκαηα: έθζεζε έμππλσλ δηθηχσλ
Πιεξνθνξίεο: ηει.: +1.301.776.6509, +1.301.335.1725, email:
pmp@cimperium.com, site: www.cimperium.com
WORLDBULTINDIA&ROOFINDIA 2017
Πόιε: Βνκβάε, Ηλδία
Ηκεξνκελία: 20-22 Απξηιίνπ 2017
Δθζέκαηα:νηθνδνκηθή- θαηαζθεπαζηηθή βηνκεραλία
Πιεξνθνξίεο: ηει.: 2121004102, email: info@kremlianna.gr
TH

20 BUILDEXPO AFRICA 2017
Πόιε: Νατξφκπη, Κέλπα
Ηκεξνκελία: 20-22 Απξηιίνπ 2017
Δθζέκαηα: νηθνδνκή θαη γεληθφηεξα θαηαζθεπέο
Πιεξνθνξίεο: www.expogr.com/buildexpokenya

Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Υάγε, απέζηεηιε
ελεκέξσζε κε ζέκα
«Δμαγσγέο θαη εηζαγσγέο
Διιάδαο – Οιιαλδίαο» (2015 θαη 2016). Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζηε Υάγε (www.agora.mfa.gr/nl97 ) ,email:
ecocom-hague@mfa.gr.
ΟΤΓΓΑΡΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Βνπδαπέζηε, απέζηεηιε
ελεκεξσηηθφ δειηίν κε ζέκα «Οηθνλνκία θαη Δκπφξην
ζηελ Οπγγαξία», ηεχρνο Νν2 Φεβξνπάξηνο 2017.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: +3614132612,
+3614132613, θαμ: +3613217403, email: ecocombudapest@mfa.gr .
ΔΡΒΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηo Βειηγξάδη, απέζηεηιε
ελεκεξσηηθά δειηία Ηαλνπαξίνπ, Φεβξνπαξίνπ 2017 γηα
ηηο πξφζθαηεο νηθνλνκηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο εμειίμεηο
ζηε εξβία. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζην
Βειηγξάδη ηει. +381113231577,+38111322-23-28 ,
email: ecocom-belgrade@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ΒΔΘ www.veth.gov.gr.

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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30/03/2017 ΓΖΜΟΗΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΟΡΘΟΠΔΓΗΚΧΝ (ΔΜΦΤΣΔΤΗΜΧΝ ΤΛΗΚΧΝ) ΣΖΛ. 26953 606060
31/03/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΛΛΧΝ ΜΖ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΖΛ. 2310
381080
31/03/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΣΖΛ. 2310 381080

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ

31/03/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΑΚΡΗΒΧΖ ΣΖ ΟΜΑΓΑ
ΑΗΜΑΣΟ ΣΖΛ. 2310 381080
31/03/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΖΜΗΚΧΝ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΣΖΛ. 2310 381080
03/04/2017 ΑΝΟΗΥΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΓΔΗΞΖ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
&
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
3
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΧΝ ΠΛΤΝΣΖΡΗΧΝ ΡΟΤΥΧΝ ΣΖΛ. 2313 022634-632-631,
ΔΧΣ.112 & 115
3/04/2017
ΑΝΟΗΥΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΑΝΑΛΧΗΜΟΤ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΣΖΛ. 2310 381080
3/04/2017
ΑΝΟΗΥΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΣΖΛ. 2310 381080
04/04/2017 ΑΝΟΗΥΣΟ ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΓΗΑΚΟΠΣΧΝ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΜΔΖ ΣΑΖ
ΣΖΛ. 2413 504379
4/04/2017
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΠΗΓΔΜΧΝ ΑΣΟΜΗΚΧΝ ΤΚΔΤΑΜΔΝΧΝ
ΣΖΛ.
2310381080
4/04/2017
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΟΣΟΠΗΚΧΝ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΣΖΛ. 2310 381080
4/04/2017
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΚΑΗ ΚΗΑΓΡΑΦΗΚΧΝ ΟΤΗΧΝ ΣΖΛ.
2310381080
5/04/2017
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΛΔΤΚΟΠΛΑΣΖ ΜΔ ΓΑΕΑ ΣΖΛ. 2310 381080
5/04/2017
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΡΤΠΑΝΗΟΤ - ΠΡΗΟΝΗΟΤ ΣΖΛ. 23213 51298
5/04/2017
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ "ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΑ" ΣΖΛ. 2310 381080
06/04/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΖ
ΔΠΗΣΟΗΥΗΧΝ ΠΑΡΑΣΑΔΧΝ ΑΠΟ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ
ΓΖΜΟΤ ΣΖΛ. 2310 679141,175
06/04/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΛΟΤ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΖΛ.
2313 313141,172
8/04/2017 ΑΝΟΗΥΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΔΜΦΑΝΗΖ ΑΚΣΗΝΟΓΡΑΦΗΧΝ ΣΖΛ. 213
2088474
19/04/2017 ΑΝΟΗΥΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΚΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΖΥΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΦΧΣΗΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ ΣΟΤ
ΓΖΜΟΤ ΣΖΛ. 2313 317545

424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ

424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ

424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ
ΠΚΜ

424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ

424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΡΡΧΝ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ - ΤΚΔΧΝ

ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ - ΤΚΔΧΝ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ
ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Δπηζθεθζείηε κέζω 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 αληηκεηωπίδεηε κε Γεκόζηα Τπεξεζία ή ζέιεηε λα
ππνβάιιεηε νπνηνδήπνηε εξώηεκα.

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

