Έηνο 17ν

Μάξηηνο 2018

Σεύρνο No 12

Καηαβνιή εηζθνξώλ θαη δόζεσλ ξύζκηζεο κελόο
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ιέλε

νη

βηνηερλίεο

ηεο

Φήθν εκπηζηνζχλεο ζην πξφγξακκα «Δπηρεηξνχκε Έμσ», πνπ ηξέρεη
απφ ηηο 18 Ηαλνπαξίνπ, έδσζαλ, κέρξη ζήκεξα, 100 επηρεηξήζεηο –
κέιε ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο, νη νπνίεο
ππέβαιαλ αηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ ελ ιφγσ δξάζε ηνπ ΔΠΑ.
Δλδεηθηηθφο, ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ
αλήθνπλ ζην δπλακηθφ ηνπ ΒΔΘ, είλαη ν αξηζκφο ηνπο, θαζψο ζπλνιηθά
απφ ηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Θεζζαινλίθεο αηηήζεηο, επί ηνπ
παξφληνο, θαηέζεζαλ ζπλνιηθά 137 επηρεηξήζεηο. Οη επηρεηξήζεηο κέιε ηνπ ΒΔΘ πνπ ππέβαιιαλ αηηήζεηο πξνέξρνληαη κεηαμχ άιισλ
απφ ην ρψξν ηεο: θαηαζθεπήο θαη εκπνξίαο ελδπκάησλ, θαηαζθεπήο
θαη εκπνξίαο πάιηλσλ εηδψλ, θαηαζθεπήο κεηαιιηθψλ εηδψλ,
παξαγσγήο θαη εκπνξίαο εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο, νηλνπνηίαο.
Αλαθεξφκελνο ζην πξφγξακκα ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ θαη β΄
αληηπξφεδξνο ηεο ΚΔΔΔ, Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο επηζεκαίλεη
πσο «ηελ ψξα πνπ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη δε νη κηθξνκεζαίεο
δίλνπλ έλαλ άληζν αγψλα επηβίσζεο,
απαηηνχληαη θαηάιιεια
εξγαιεία, φπσο ην „Δπηρεηξνχκε έμσ‟, πνπ ζα απνβιέπνπλ ζηελ
ελίζρπζε ησλ εμαγσγψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Ζ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ ειιεληθψλ
πξντφλησλ ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ, ζα απνηειέζεη αλάζα γηα
απηέο ζσξαθίδνληαο παξάιιεια ηελ νηθνλνκία κε απνηέιεζκα λα
δεκηνπξγεζνχλ πεξηζζφηεξεο ζηαζεξέο θαη πνηνηηθέο ζέζεηο
εξγαζίαο». Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη επηρεηξήζεηο – κέιε ηνπ ΒΔΘ,
νη αηηήζεηο ησλ νπνίσλ ζα εγθξηζνχλ γηα ππαγσγή ζην πξφγξακκα, ζα
ελεκεξσζνχλ γηα φια ηα ηερληθά δεηήκαηα απφ ζηειέρε ηνπ
επηκειεηεξίνπ, κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε.
ε πνηνπο απεπζύλεηαη ην πξόγξακκα
Ζ δξάζε αθνξά πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο ειιεληθέο
κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ ήδε εμαγσγηθή
δξαζηεξηφηεηα. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ φζνη δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηνπο εμήο ηνκείο: αγξνδηαηξνθή/ βηνκεραλία ηξνθίκσλ, πνιηηηζηηθέο
θαη δεκηνπξγηθέο βηνκεραλίεο, πιηθά/ θαηαζθεπέο, ελέξγεηα,
πεξηβάιινλ, Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ),
πγεία/ θάξκαθα. Κάζε επηρείξεζε δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεζε
ρξεκαηνδφηεζεο πξνυπνινγηζκνχ έσο 100.000 επξψ γηα ηελ
ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηάο ηεο. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ
πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζηα 50 εθαη. επξψ.
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο
επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο
ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο:

Έρνπλ θιείζεη ηνπιάρηζηνλ κία δηαρεηξηζηηθή ρξήζε δσδεθάκελεο
δηάξθεηαο.

Γηαζέηνπλ επηιέμηκνπο Κσδηθνχο Αξηζκνχο Γξαζηεξηφηεηαο
(ΚΑΓ), νη νπνίνη αθνξνχλ πξντφληα πνπ επηζπκνχλ λα
πξνσζήζνπλ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο εκπνξηθέο εθζέζεηο.

Παξάγνπλ/ κεηαπνηνχλ ήδε ηα πξντφληα απηά.

Αλαπηχζζνπλ ήδε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη πνζνζηφ
ηνπιάρηζηνλ 2% ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ πξνέξρεηαη απφ
εμαγσγέο πξντφλησλ πνπ παξάγνπλ/κεηαπνηνχλ.
Οη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη πνπ επηζπκνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε
ρξεκαηνδφηεζεο ζα πξέπεη λα επηιέμνπλ ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα
Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (ΠΚΔ) www.ependyseis.gr, ηε δξάζε κε ηίηιν:
«Δλίζρπζε Γξάζεσλ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο». Τπελζπκίδεηαη πσο ε
πξφζθιεζε ζα παξακείλεη αλνηρηή πξνο ππνβνιή αηηήζεσλ κέρξη
εμαληιήζεσο ηνπ δηαζέζηκνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ην αξγφηεξν κέρξη
ηε ζπκπιήξσζε 18 κελψλ απφ ηελ αξρηθή δεκνζίεπζή ηεο.

Ζ Γηνίθεζε ηνπ ΔΦΚΑ αλαθνηλψλεη φηη, ιφγσ ηεο
εηδηθήο αξγίαο ησλ δηαηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ, ηελ
Παξαζθεπή 30 Μαξηίνπ 2018 θαη ηε Γεπηέξα 2
Απξηιίνπ 2018, νη εηζθνξέο θαη δφζεηο ξχζκηζεο κε
θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο πιεξσκήο 29/3/2018,
30/3/2018 θαη 2/4/2018 ζα απνζηαινχλ ζηνλ ΔΦΚΑ ηελ
Σξίηε 3 Απξηιίνπ 2018. Όιεο νη αλσηέξσ πιεξσκέο ζα
ζεσξεζνχλ εκπξφζεζκεο. Αληίζηνηρα, νη εληνιέο
άκεζεο ρξέσζεο ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ (πάγηεο
εληνιέο) ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηελ Σξίηε 3 Απξηιίνπ
2018.
Πιεξνθνξίεο:
http://www.efka.gov.gr/_news/files/20180321.cfm

ε δεκόζηα δηαβνύιεπζε ε πξνθήξπμε
θαζεζηώηνο
εληζρύζεσλ
«πλέξγεηεο
Γηθηπώζεηο» ηνπ αλαπηπμηαθνύ λόκνπ

ηνπ
θαη

Σέζεθε απφ ηηο 13 Μαξηίνπ 2018, ζε δεκφζηα
δηαβνχιεπζε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο ε πξνθήξπμε ηνπ θαζεζηψηνο εληζρχζεσλ
«πλέξγεηεο θαη Γηθηπώζεηο» ηνπ Αλαπηπμηαθνύ
λόκνπ 4399/2016. Γεδνκέλεο ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ θαζεζηψηνο εληζρχζεσλ γηα ηελ
νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο, θαιείζηε λα
ζπκκεηάζρεηε ζηε δεκφζηα ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε,
δηαηππψλνληαο ηηο απφςεηο θαη ηηο παξαηεξήζεηο ζαο
ζηηο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο. Ζ δηαβνύιεπζε ζα
νινθιεξσζεί ηελ Γεπηέξα 26 Μαξηίνπ θαη ώξα
14.00. http://www.opengov.gr/ypoian/?p=8559

ΟΑΔΓ - Πξνπιεξσκή επηδνκάησλ αλεξγίαο θαη
δώξνπ Πάζρα
Ο Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ
(ΟΑΔΓ) αλαθνηλψλεη φηη:


Απφ ηελ Πέκπηε 29.03.2018 ζα θαηαβάιιεηαη
ην
Γψξν
Πάζρα
ζηνπο
ηαθηηθά
επηδνηνχκελνπο
άλεξγνπο
θαη
ζηηο
δηθαηνχρνπο ηεο εηδηθήο παξνρήο πξνζηαζίαο
κεηξφηεηαο.



Σελ Πέκπηε 29.03.2018 ζα πξνπιεξσζνχλ
ηα επηδφκαηα αλεξγίαο, ηα επηδφκαηα
καθξνρξνλίσο αλέξγσλ θαη ηα βνεζήκαηα
αλεξγίαο ησλ απηνηειψο θαη αλεμαξηήησο
απαζρνινπκέλσλ,
πνπ
θαλνληθά
ζα
θαηαβάιινληαλ απφ 29.03.2018 κέρξη θαη
15.04.2018.

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε πξνπιεξσκή ησλ παξαπάλσ
επηδνκάησλ ζηνπο δηθαηνχρνπο πνπ ζην δηάζηεκα απφ
29.3.2018
έσο
15.4.2018
ππνρξενχληαη
ζε
απηνπξφζσπε
παξνπζία,
γίλεηαη
εθφζνλ
παξνπζηαζηνχλ ζηα ΚΠΑ σο νθείινπλ. Οη πηζηψζεηο
ζα γίλνπλ απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ Οξγαληζκνχ ζηνπο
ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ησλ δηθαηνχρσλ.

11° Πεξηθεξεηαθό ζπλέδξην γηα ηελ παξαγσγηθή
αλαζπγθξόηεζε «Κεληξηθή Μαθεδνλία: πόινο αλάπηπμεο πύιε ζπλεξγαζίαο», 26-28 Μαξηίνπ 2018 Θεζζαινλίθε:
Grand Hotel Palace
Ζ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ην Τπνπξγείν
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ζαο πξνζθαινχλ ζηηο εξγαζίεο ηνπ
Πεξηθεξεηαθνχ πλεδξίνπ γηα ηελ Παξαγσγηθή Αλαζπγθξφηεζε
πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Θεζζαινλίθε. Σν πλέδξην απηφ
είλαη ην 11ν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ θχθιν ησλ
Πεξηθεξεηαθψλ πλεδξίσλ πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί,
πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη έλαο απνθεληξσκέλνο δηάινγνο κε
θνηλσληθνχο θαη παξαγσγηθνχο θνξείο, ζην πιαίζην ηεο
δηακφξθσζεο ηεο «Δζληθήο Αλαπηπμηαθήο ηξαηεγηθήο 2021».
θνπφο ηνπ πλεδξίνπ είλαη ε ζε βάζνο δηεξεχλεζε ησλ
παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ, ψζηε λα ηεζνχλ πνηνηηθνί θαη
πνζνηηθνί ζηφρνη γηα ηελ αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ηεο Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο
ζην
πιαίζην
ελφο
ζπλεθηηθνχ
ζρεδίνπ
πεξηθεξεηαθήο παξαγσγηθήο αλαζπγθξφηεζεο. Μέζσ ηεο
δηαβνχιεπζεο, ζα επηδησρζεί ε θαηάξηηζε ελφο νδηθνχ ράξηε
ελεξγεηψλ ζε ζπλάξηεζε αθελφο κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο
«Δζληθήο Αλαπηπμηαθήο ηξαηεγηθήο 2021», αθεηέξνπ κε ηηο
πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο πνπ έρνπλ ήδε αλαπηπρζεί ή
ζρεδηαζηεί απφ ηελ Πεξηθέξεηα, ζεκαηνδνηψληαο ηελ κεηάβαζε
ηεο πεξηνρήο, απφ ηελ επνρή ηεο θξίζεο ζηελ επνρή ηεο
Γίθαηεο Αλάπηπμεο. Οη εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ ζα μεθηλήζνπλ
ηε Γεπηέξα 26/3/2018 κε νκηιία ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο
Κπβέξλεζεο θαη Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Γηάλλε
Γξαγαζάθε θαη ζα νινθιεξσζνχλ κε ηελ θεληξηθή εθδήισζε
πνπ ζα γίλεη ηελ Σεηάξηε 28/3/2018 ζηηο 6:00κκ. ηελ θεληξηθή
εθδήισζε ζα απεπζχλνπλ ραηξεηηζκφ ν Γήκαξρνο
Θεζζαινλίθεο Γηάλλεο Μπνπηάξεο θαη ν Γήκαξρνο
Ακπεινθήπσλ-Μελεκέλεο & Πξφεδξνο ΠΔΓ Λάδαξνο
Κπξίδνγινπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζεη νκηιία ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε, Απφζηνινπ Σδηηδηθψζηα. Ζ θεληξηθή εθδήισζε
ζα νινθιεξσζεί κε ηελ νκηιία ηνπ Πξσζππνπξγνχ Αιέμε
Σζίπξα.

1ν πλέδξην ηεο Ναπηεκπνξηθήο γηα ηελ Δηαηξηθή
Κνηλσληθή Δπζύλε (ΔΚΔ): Ζ ΔΚΔ Καηαιύηεο Βηώζηκεο
Αλάπηπμεο, 17 ηόρνη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο, 17 Σνκείο
Αηρκήο γηα Δπηρεηξήζεηο θαη ηειέρε
Σν 1ν πλέδξην ηεο Ναπηεκπνξηθήο γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή
Δπζχλε (ΔΚΔ) ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σεηάξηε, 28 Μαξηίνπ
2018 | Royal Olympic Hotel, Athens | #Nconferences . ε κηα
πεξίνδν πνπ νη νηθνλνκηθνί δείθηεο κνηάδνπλ λα
ζηαζεξνπνηνχληαη, κηα ζεκαληηθή επθαηξία πξνβάιιεη γηα ηε
ρψξα καο: ε βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε γλψκνλα ηελ
Αηδέληα 2030 ηνπ ΟΖΔ. Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε έρεη εηζέιζεη
ζηελ ηειηθή επζεία πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ
Δζληθνχ ρεδίνπ ηεο ζην Φφξνπκ Τςεινχ Δπηπέδνπ ησλ
Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε, ηνλ Ηνχιην ηνπ
2018. Αληαγσληζηηθφηεηα, θαηλνηνκία, πνηνηηθέο ζέζεηο
εξγαζίαο κε δίθαηεο ακνηβέο, ινγνδνζία γηα ηα κε
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία, αλνηθνδφκεζε ζεζκψλ θαη κείσζε
αληζνηήησλ είλαη ςειά ζηελ εζληθή αηδέληα πξνηεξαηνηήησλ
θαηαδεηθλχνληαο έλα θηιφδνμν φξακα. Ο επηρεηξεκαηηθφο
θφζκνο ζρεδηάδεη πνξεία πξνζέγγηζεο ησλ 17 ηφρσλ
Βηψζηκεο Αλάπηπμεο, θαζψο νη θαηαλαισηέο ήδε πξηκνδνηνχλ
εηαηξείεο κε πξνθίι θαινχ εξγνδφηε, φπσο θαη εηαηξείεο πνπ
επηδηψθνπλ
βειηηζηνπνίεζε
ηνπ
ελεξγεηαθνχ
ηνπο
απνηππψκαηνο, πξνσζνχλ ηελ αλαθχθισζε θαη ηελ θπθιηθή
νηθνλνκία, ζηεξίδνπλ εππαζείο νκάδεο θ.ιπ. ην πιαίζην απηφ
θαη κε ζηφρν λα αλαδείμεη ηηο πξνθιήζεηο γηα ηηο επηρεηξήζεηο
θαη ηα ζηειέρε ηνπο, ε Ναπηεκπνξηθή, δηνξγαλψλεη ην 1ν
πλέδξην γηα ηελ Δηαηξηθή Τπεπζπλφηεηα κε ηίηιν «Ζ ΔΚΔ
Καηαιχηεο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο: 17 ηφρνη Βηψζηκεο
Αλάπηπμεο - 17 Σνκείο Αηρκήο γηα Δπηρεηξήζεηο θαη ηειέρε».
Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο: events.naftemporiki.gr/eke2018

H ζπδήηεζε γηα ην κέιινλ ηεο Δπξώπεο- ε πξόθιεζε
ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ζηελ
πεξηθέξεηα
Σν Γξαθείν ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ Διιάδα θαη
ε Αληηπξνζσπεία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ Διιάδα,
ζαο πξνζθαινχλ ζε ζπλέδξην- δηάινγν κε θνξείο θαη πνιίηεο,
κε ζέκα: «H ζπδήηεζε γηα ην κέιινλ ηεο Δπξψπεο- ε
πξφθιεζε ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο
ζηελ πεξηθέξεηα», πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηε Παξαζθεπή
23 Μαξηίνπ ζηελ Αίζνπζα Μ. Αλαγλσζηάθεο ζην Γεκαξρείν
Θεζζαινλίθεο (Λεσθ. Βαζηιέσο Γεσξγίνπ1). Πξνζέιεπζε
ψξα 17.30. Θα κηιήζνπλ επξσβνπιεπηέο, ζηειέρε ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, εκπεηξνγλψκνλεο, εθπξφζσπνη ηεο
επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο θαζψο θαη αμησκαηνχρνη ηεο
πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Απαηηείηαη
πξνεγγξαθή ζην πλέδξην θαη ε ζπκκεηνρή είλαη δσξεάλ. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά επηζθεθηείηε ην site
www.medevents.gr/congress/koinovoulio.

Δθδήισζε Δλεκέξσζεο γηα ην Δπξσπατθό
Υξεκαηνδνηηθό Πξόγξακκα LIFE
ηηο 27 Μαξηίνπ 2018 ην Πξάζηλν Σακείν θαη ε Διιεληθή Task
Force γηα ην Πξφγξακκα LIFE δηνξγαλψλνπλ ζην Κέληξν
Γηάδνζεο Δξεπλεηηθψλ Απνηειεζκάησλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ
Ζο
Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαινλίθεο
(ΚΔΓΔΑ
ΑΠΘ,
3
επηεκβξίνπ- Παλεπηζηεκηνχπνιε) Δθδήισζε Δλεκέξσζεο
γηα ην Δπξσπατθφ Υξεκαηνδνηηθφ Πξφγξακκα LIFE. Ζ
εθδήισζε δηεμάγεηαη ζην πιαίζην ελεκέξσζεο, ππνζηήξημεο
θαη ζπκβνπιεπηηθήο ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ ηνπ
Δπξσπατθνχ ρξεκαηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο LIFE γηα ην
πεξηβάιινλ θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ρσξίδεηαη ζε δχν
κέξε. Σν πξψην κέξνο έρεη ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα θαη ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζην Ακθηζέαηξν l ηνπ ΚΔΓΔΑ ΑΠΘ, ελψ ην
δεχηεξν κέξνο δηαζέηεη ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα θαη ζα
δηεμαρζεί κε ηε κνξθή δηκεξψλ ζπλαληήζεσλ, ζηνλ
εκηψξνθν ηνπ θηεξίνπ. Οη δειψζεηο ζπκκεηνρήο
πξαγκαηνπνηνχληαη
ζην
ζχλδεζκν
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5uonbaUZgIxw
j_KIWoSbfmogF6A8XEP9dYLVcyyWoVHJmpg/viewform

Γηθαηνζύλε: Ζκέξα Αλεμαξηεζίαο
Σν Δπξσπατθφ Ηλζηηηνχην Κνηλσληθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ
Μειεηψλ (ΔΗΝΚΑΜ) θαη ε Γξάζε ζαο πξνζθαινχλ ζηελ
αλνηθηή εθδήισζε κε ζέκα: Γηθαηνζχλε: Ζκέξα Αλεμαξηεζίαο.
Ζ ππεξάζπηζε ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ε δηαζθάιηζε ηεο
απνηειεζκαηηθήο θαη δίθαηεο απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο
θαζνξηζηηθή γηα ην κέιινλ ηεο Διιάδαο. Ζ εθδήισζε ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σεηάξηε, 28 Μαξηίνπ, ώξα 18:00, ζην
Ακθηζέαηξν ηνπ ΑΘΖΝΑ 984, ζηελ Σερλφπνιε ζην Γθάδη.
Δήλωση σσμμετοτής μέτρι τις 27.3.2018, Τηλ. 210 7472530,
E-mail: drassi@drassi.gr

Ζκεξίδα κε ζέκα ηελ «Αλαδηάξζξσζε Γαλεηζκνύ
Δπηρεηξήζεσλ – Γηαδηθαζίεο Ρύζκηζεο & Δμσδηθαζηηθόο
Μεραληζκόο Ρύζκηζεο Οθεηιώλ Δπηρεηξήζεσλ (Ν.
4469/2017)».
Σν Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην Πεηξαηά ζηα πιαίζηα ηεο
δηαξθνχο ελεκέξσζεο ησλ κειψλ ηνπ αλαθνξηθά κε ζέκαηα
ηεο επηθαηξφηεηαο, δηνξγαλψλεη Δλεκεξσηηθή Ζκεξίδα κε
ζέκα ηελ «Αλαδηάξζξσζε Γαλεηζκνύ Δπηρεηξήζεσλ –
Γηαδηθαζίεο Ρύζκηζεο & Δμσδηθαζηηθόο Μεραληζκόο
Ρύζκηζεο Οθεηιώλ Δπηρεηξήζεσλ (Ν. 4469/2017)». Ζ
εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Γεπηέξα 26 Μαξηίνπ
2018 & ψξα 18.00- 21.00 ζηελ Αίζνπζα Δθδειψζεσλ ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ ( Αγ. Κσλ/λνπ 3 2νο φξνθνο Σ.Κ. : 18531
Πεηξαηάο).

Equifund Athens 16 Απξηιίνπ 2016

Ζκεξίδα κε Θέκα: Νέεο ηερλνινγίεο γηα νινθιεξσκέλε
αμηνπνίεζε απνβιήησλ κε παξαγσγή ελέξγεηαο &
επαλαρξεζηκνπνίεζε λεξνύ.

Δθδήισζε EquiFund Athens, 16 Απξηιίνπ 2018 ζην Χλάζεην
Κέληξν Πνιηηηζκνχ, Αζήλα . Γλσξίζηε ηνπο επελδπηέο έηνηκνπο λα
ζαο ππνζηεξίμνπλ. Μάζεηε πψο κπνξείηε λα έρεηε πξφζβαζε ζηε
ρξεκαηνδφηεζε
ηδίσλ
θεθαιαίσλ.
Γίθηπν
κε
άιινπο
επηρεηξεκαηίεο. Δίζηε επηρεηξεκαηίαο, πξσηνπφξνο ή εξεπλεηήο;
Έρεηε κηα επηρεηξεκαηηθή ηδέα πνπ ρξεηάδεηαη ρξεκαηνδφηεζε; ηε
ζπλέρεηα, απηφ ην γεγνλφο είλαη γηα εζάο. Μελ ράζεηε ηελ επθαηξία
ζαο λα: κάζεηε πψο κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο ρξεκαηνδνηνχκελεο
απφ ην δεκφζην πξσηνβνπιίεο ζα κπνξνχζε λα ρξεκαηνδνηήζεη
ηελ ηδέα ζαο, ζπλαληήζεηε 9 ελεξγνχο δηαρεηξηζηέο ησλ ειιεληθψλ
κεηνρηθψλ εηαηξεηψλ, αθνχζηε απφ 18 νκηιεηέο απφ φιν ην
νηθνζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο κεηνρψλ λα ζπλεξγαζηείηε κε ηελ
ειιεληθή επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:
https://equifund.gr/event/

Ο φκηινο TEDRA ζε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθφ Κέληξν
Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο (ΔΚΔΣΑ)
ζαο
πξνζθαινχλ ζε εκεξίδα κε ζέκα: Νέεο ηερλνινγίεο γηα
νινθιεξσκέλε αμηνπνίεζε απνβιήησλ κε παξαγσγή
ελέξγεηαο & επαλαρξεζηκνπνίεζε λεξνχ, ηελ Σξίηε 27
Μαξηίνπ 2018, ψξα 17.00 ζην πλεδξηαθφ Κέληξν ηνπ
ν
ΔΚΔΣΑ, 6 ρικ Υαξηιάνπ –Θέξκεο, ηει. 2410535122, email:
info@tedraco.com

Δθδήισζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Μεηαιπθεηαθνύ
Έηνπο – Σάμεο Μαζεηείαο
Ζ Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο
Θεζζαινλίθεο καο ελεκεξψλεη φηη ηελ Πέκπηε 29.03.2018
θαη ψξα 11. π.κ. ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ ηεο Γ.Γ.Δ.
Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί εθδήισζε κε
ζέκα : «Ζ πινπνίεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο καζεηείαο ησλ
απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ. ζηε Γ.Γ.Δ. Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο».
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο ζα γίλεη παξνπζίαζε ηεο
πινπνίεζεο ηεο Α΄ θαη Β΄ θάζεο ηνπ Μεηαιπθεηαθνχ
Έηνπο – Σάμεο Μαζεηείαο θαη ζα αθνινπζήζεη ζπδήηεζε γηα
λα
αληηκεησπηζηνχλ
ηπρφλ
πξνβιήκαηα
πνπ
παξνπζηάζηεθαλ θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη παξάγνληεο πνπ
βειηηψλνπλ ηελ πινπνίεζε ηεο Σάμεο Μαζεηείαο.
Πιεξνθνξίεο: Σει. 2301587401, fax. 2310640265, email:
mail@dive-v.thess.sch.gr
Δλεκεξσηηθή ζπλάληεζε γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο
αγνξάο ηεο Κίλαο –Διιεληθή πκκεηνρή ζηελ 1st China
International Import Exposition 2018.
Δπ‟ επθαηξία ηεο Δζληθή πκκεηνρήο ζηε Γηεζλή Έθζεζε
Δηζαγσγηθνχ Δκπνξίνπ Κίλαο, ε Διιεληθή Δηαηξία
Δπελδχζεσλ θαη Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ – Enterprise
Greece, ζαο πξνζθαιεί ζε ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε, κε
θεληξηθφ νκηιεηή ηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο
θ. ηέξγην Πηηζηφξια, ζηηο 29 Μαξηίνπ 2018, 17.00 ζην
Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, ζηελ αίζνπζα Κξαληδηψηεο. Καηά ηε
δηάξθεηα ηεο ελεκεξσηηθήο ζπλάληεζεο ζα παξνπζηαζζεί ε
αγνξά ηεο Κίλαο θαη ζα αλαθνηλσζεί ε Διιεληθή πκκεηνρή
ζηελ 1st China International
Import Exposition 2018.
Πιεξνθνξίεο
:
Σει.
2103355778,
email:
a.triposkoufi@enterprisegreece.gov.gr
Πξόγξακκα επηζθεπηώλ ηεο IFEMA - Έθζεζεο ηεο
Μαδξίηεο γηα ηελ έθζεζε EXPOFRANQUICIA 2018
Σν Οηθνλνκηθφ & Δκπνξηθφ Γξαθείν Διιάδαο θαη Κχπξνπ,
ηεο Πξεζβείαο ηεο Ηζπαλίαο ζηελ Αζήλα, ηει. (+30)
2107246980, 2107248984, atenas@comercio.mineco.es
www.spainbusiness.com καο ελεκεξψλεη γηα ην "MASTER
FRANCHISE πξφγξακκα επηζθεπηψλ" , 19-21 Απξηιίνπ
2018 International Franchising Trade Fair. ε απηφ ην
πξφγξακκα πξνζθέξεηε ζηνπο δπλεηηθνχο μέλνπο
επελδπηέο, πνπ ελδηαθέξνληαη λα γλσξίζνπλ ηελ
πξνζθνξά franchises ζηελ Ηζπαλία, ηε δπλαηφηεηα
δηακνλήο δσξεάλ ζηε Μαδξίηε γηα 1 ή 2 δηαλπθηεξεχζεηο
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο, θαζψο θαη ηελ νξγάλσζε
εκεξήζηαο ζεηξάο ζπλαληήζεσλ κε ηα franchises ηνπ
ελδηαθέξνληφο ηνπο. Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα
απεπζπλζνύλ θαηεπζείαλ ζηελ δηεύζπλζε ηεο IFEMA Έθζεζεο ηεο Μαδξίηεο απζηεξά έσο 28 Μαξηίνπ 2018
ζην
link:
http://www.ifema.es/expofranquicia_06/Informacion_genera
l/ProgramaInvitados/index.htm

Φεζηηβάι - Γηνξηή γηώηηλγθ ζηελ καξίλα
Αιίκνπ


ην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
νΤΝΓΔΜΟ
ΗΓΗΟΚΣΖΣΧΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΧΝ ΚΑΦΧΝ
ΑΝΔΤ [ΜΟΝΗΜΟΤ] ΠΛΖΡΧΜΑΣΟ - ΗΣΔΑΠ γηα ηελ αλάδεημε
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θιάδνπ ηνπ γηψηηλγθ, γηα πξψηε θνξά
νξγαλψλεη ην ΦΔΣΗΒΑΛ ΓΗΧΣΗΝΓΚ κία «ΓΗΟΡΣΖ ΘΑΛΑΗΟΤ
ΣΟΤΡΗΜΟΤ», ηελ Πέκπηε 12 έσο ηελ Κπξηαθή 15 Απξηιίνπ
ζηελ Μαξίλα Αιίκνπ, ηελ κεγαιχηεξε Μαξίλα ηεο ρψξαο, πνπ
είλαη ε θχξηα επαγγεικαηηθή βάζε ησλ ζθαθψλ ζηελ Αηηηθή.Σν
ΦΔΣΗΒΑΛ ΓΗΧΣΗΝΓΚ - ΓΗΟΡΣΖ ΘΑΛΑΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ
νξγαλψλεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα, κε θχξην ζθνπφ λα
δψζεη ηελ επθαηξία ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ ηεο
Πξσηεχνπζαο, αιιά θαη άιινπο Έιιελεο θαη μέλνπο επηζθέπηεο
θαη επαγγεικαηίεο, λα γλσξίζνπλ απφ θνληά ηελ κνλαδηθφηεηα
ηεο απφιαπζεο ησλ Διιεληθψλ ζαιαζζψλ κέζα απφ έλα θπξίσο - κηθξφηεξν ηζηηνπιντθφ ή κεραλνθίλεην ζθάθνο, πνπ
κπνξνχλ είηε νη ίδηνη λα θπβεξλήζνπλ (κε θαηάιιειεο γλψζεηο θαη
εθπαίδεπζε) είηε λα ραξνχλ κε ηελ βνήζεηα θαη ππνζηήξημε απφ
επαγγεικαηίεο. Θα είλαη κία πισηή αιιά θαη ρεξζαία έθζεζε θαη
ηφπνο δξαζηεξηνηήησλ πνπ απεπζχλεηαη θπξίσο ζην Διιεληθφ
θνηλφ, αιιά θαη εθηφο Διιάδνο, ζε φινπο πνπ ζέινπλ λα
γλσξίζνπλ απηήλ ηελ δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ κνξθή αλαςπρήο.
ηνπο πξνβιήηεο ηεο Μαξίλαο Αιίκνπ, νη επηζθέπηεο κπνξνχλ λα
επηβηβαζηνχλ ζε ζθάθε, λα ελεκεξσζνχλ γηα ηνπο παξάθηηνπο
θαη λεζησηηθνχο πξννξηζκνχο, λα παξαθνινπζήζνπλ κίλη
ζπλεδξηαθέο εκεξίδεο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο θαη ην θνηλφ θαη λα
παξαθνινπζήζνπλ επηδείμεηο απφ ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο
πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ κε έλα ζθάθνο. ηελ δηάξθεηα ηνπ
ΦΔΣΗΒΑΛ ΓΗΧΣΗΝΓΚ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κνπζηθέο,
γαζηξνλνκηθέο θαη ρνξεπηηθέο, εθδειψζεηο απφ ηνπο δηάθνξνπο
πξννξηζκνχο.Γηα ηνπο επαγγεικαηίεο είλαη κία κνλαδηθή επθαηξία
λα γλσξηζηνχλ θαη λα παξνπζηάζνπλ ηα ζθάθε θαη ηηο ππεξεζίεο
ηνπο, πξνο έλα επξχ θνηλφ, αθφκε θαη μέλνπο επαγγεικαηίεο
(buyers) πνπ έρνπλ πξνζθιεζεί. Ζ Δηαηξεία MACT MEDIA
GROUP έρεη αλαιάβεη ηελ Οξγάλσζε ηεο Δθδήισζεο θαη νη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη γηα ιεπηνκέξεηεο ζην
ηει:
2110129575,
κε
email
ζην
yachtingfestivals@yachtingfestivals-athens.com θαη κέζσ ηεο
ηζηνζειίδαο www.yachtingfestivals-athens.com

Αλαθνίλσζε ηεο Mp Education- πξνεγγξαθέο γηα ηα
παλειιαδηθά ΔΠΗΓΟΣΟΤΜΔΝΑ εκηλάξηα ΟΑΔΓ
Άξρηζαλ νη πξνεγγξαθέο γηα ηα ηειεπηαία 30 παλειιαδηθά
επηδνηνχκελα εκηλάξηα ΟΑΔΓ ζην ρψξν εξγαζίαο ζαο. Με ζηφρν
ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ, ν ΟΑΔΓ επηδνηεί ηελ εθπαίδεπζε ησλ
ηειερψλ επηρεηξήζεσλ ζε Ρσζηθά- Ηζπαληθά –Κηλέδηθα- ΔβξατθάΑγγιηθά- Ηηαιηθά- Γεξκαληθά- Γαιιηθά- έξβηθα- ΑιβαληθάΡνπκάληθα- Βνπιγάξηθα- Διιεληθά γηα μέλνπο κε παξάιιειε
εθπαίδεπζε ζηε ρξήζηκε νξνινγία ηνπ θιάδνπ ηνπο. Πιεξνθνξίεο:
email : oaseminars@gmail.com -Σει. 2110134.358..

Δμαπάηεζε εηαηξηώλ από ηελ «EU Business Register».

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο

Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Διιεληθήο
Πξεζβείαο
ζηε
Υάγε
Οιιαλδίαο
(ηει.
+31703561199, Fax. +31703615747, email: ecocomhague@mfa.gr )
ζην έγγξαθφ ηνπ κε αξηζκ. πξση.
200/19.03.2018 πνπ απέζηεηιε ζηα Δπηκειεηήξηα αλαθέξεη:
αο ελεκεξψλνπκε θαηφπηλ εξσηεκάησλ αξθεηψλ ειιεληθψλ
επηρεηξήζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ εηαηξεία EU Business
Register, ηα εμήο: Καη΄αξρήλ, ε EU Business Register
πξνθαλψο ρξεζηκνπνηεί ηνλ ηίηιν απηφλ γηα λα δεκηνπξγήζεη
ζχγρπζε κε Δπξσπατθφ Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ ( European
Business Register http://www.ebr.org/ ). Ζ ελ ιφγσ εηαηξεία
(EU Business Register) απνζηέιιεη κελχκαηα ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ ζε εηαηξίεο κε ζθνπφ δήζελ ηελ δσξεάλ
εγγξαθή ζε έλα κεηξψν επηρεηξήζεσλ. Χζηφζν, ζην έληππν
πνπ απνζηέιιεηαη ζηηο εηαηξίεο πξνο ζπκπιήξσζε,
αλαθέξεηαη φηη πξφθεηηαη γηα ηξηεηή ζπλδξνκή, κε εηήζην ηέινο
995 επξψ θαη απηφκαηε αλαλέσζε εάλ ν ζπλδξνκεηήο δελ
αθπξψζεη εγθαίξσο ηε ζπλδξνκή. αο ελεκεξψλνπκε φηη ην
ζρεηηθφ e-mail απφ ηελ εηαηξεία EU Business Register
ρξεζηκνπνηείηαη
σο
παξάδεηγκα
απνζηνιήο
e-mail
εμαπάηεζεο ζηελ ζρεηηθή νιιαλδηθή ηζηνζειίδα βνήζεηαο γηα
ηελ
απάηε
https://www.fraudhelpdesk.org/
:
https://www.fraudhelpdesk.org/alerts/tricked-into-a-costlysubscription-eu-businessregister/https://www.fraudehelpdesk.nl/vragen-meldingencpt/eu-business-register-2018-2019/. Ζ εηαηξεία EU Business
Register δελ είλαη εγγεγξακκέλε ζην νιιαλδηθφ Δκπνξηθφ
Δπηκειεηήξην. Τπάξρνπλ ζχλδεζκνη θαη ζπδεηήζεηο ζην
δηαδίθηπν, φπνπ αλαθέξεηαη φηη πξφθεηηαη πεξί απάηεο. Γηα
ελεκέξσζή ζαο, ζαο πιεξνθνξνχκε φηη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Δκπνξηθνχ
Δπηκειεηεξίνπ
ηεο
Οιιαλδίαο ( https://www.kvk.nl/producten-bestellen/ )
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζεη θάπνηνο ζηνηρεία κίαο
εηαηξίαο γηα ηελ νπνία ελδηαθέξεηαη. Θα ζπκβνπιεχακε ζηηο
ειιεληθέο εηαηξίεο ζηηο νπνίεο απεπζχλεηαη ε EU Business
Register λα δηαγξάθνπλ ηα e-mail πνπ απνζηέιινληαη απφ
απηήλ.

Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 19 – 21 Απξηιίνπ 2018 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Έθζεζε «BIOTECHNOLOGY & LIFE
SCIENCES INDUSTRY EXHIBITION» απφ ηελ εηαηξία
“Akdeniz Reklamcilik Tanitim” θαη ζηελ Σνπξθία – ISTANBUL–
ζην Istanbul Lutfi Kirdar Congress and Exhibition Center - κε
ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο. ηελ
έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ
εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο: Βηνηερλνινγία,
Τγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ή Κφθθηλε Βηνηερλνινγία, Αγξνηηθή ή
Πξάζηλε Βηνηερλνινγία, Βηνκεραληθή ή Λεπθή Βηνηερλνινγία.
Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ππάξρεη εηδηθή νξγάλσζε απφ ην
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο Σνπξθίαο, ε νπνία δηαξθεί 3 κέξεο
θαη πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν θαζψο θαη
ζπλαληήζεηο κε ηνπο παξαγσγνχο- επηρεηξεκαηίεο. Καηά ηε
δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληψλ ηεο Έθζεζεο (18 – 21 Απξηιίνπ
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 (18 – 21 Απξηιίνπ
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 06/04/2018 ζην θαμ: 2310254448 ή
ζην email: selanik@ekonomi.gov.tr. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο ζην ηει. 2310254460, θαμ: 2310254448, site:
http://www.expobiotecnica.com/biyoteknoloji-yasam-bilimlerive-endustrileri-fuari?language_code=en

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζην GAZIANTEP ηεο Σνπξθίαο

ΟΤΓΓΑΡΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Βνπδαπέζηε, απέζηεηιε
ελεκεξσηηθά δειηία κε ζέκα «Οηθνλνκία θαη Δκπφξην ζηελ
Οπγγαξία», ηεχρνο Νν.1 (Ηαλνπάξηνο 2018) θαη ηεχρνο Νν.2
(Φεβξνπάξηνο 2018). Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.:
+3614132612, +3614132613, θαμ: +3613217403, email:
ecocom-budapest@mfa.gr.
ΡΩΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Μφζρα, απέζηεηιε Δλεκεξσηηθφ
Γειηίν ( 7 – 21
Μαξηίνπ 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 .

Εήηεζε ζπλεξγαζίαο από επηρείξεζε ζηε Νόηην - Κνξέα
Ζ εηαηξία W-UNION ελδηαθέξεηαη λα εηζάγεη ρεηξνπνίεηα
δεξκάηηλα
ζαλδάιηα
ζε
αξραηνειιεληθφ
ζηπι.
Οη
ελδηαθεξφκελεο ειιεληθέο εηαηξίεο πνπ επηζπκνχλ ζπλεξγαζία
κε ηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξία, κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε
ηνλ ππεχζπλν ΚΗΜ Jiwoong. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
ηει: +8216446030, email: woongspace@gmail.com. Site:
www.10X10.co.kr
(πεγή:
news letter AGORA Γεληθήο
Γξακκαηείαο Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ θαη Αλαπηπμηαθήο
πλεξγαζίαο
ηνπ
Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ.
http://agora.mfa.gr/infofiles-menu/company/5826).

Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 24 – 27 Απξηιίνπ 2018 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Έθζεζε «CARPET AND FLOORING
EXHIBITION» απφ ηελ εηαηξία “Hannover Fairs Turkey Fuarcilik
A.S.” θαη ζηελ Σνπξθία –GAZIANTEP– ζην Middle East Fair
Center – κε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ θνξέα
εμαγσγήο. ηελ έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ
δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο
ηνκείο: Υαιηά, ρεηξνπνίεηα ραιηά, κεραλήκαηα, μχιηλα πξντφληα
δαπέδνπ. Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ππάξρεη εηδηθή νξγάλσζε
απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο Σνπξθίαο, ε νπνία δηαξθεί
3 κέξεο θαη πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν
θαζψο θαη ζπλαληήζεηο κε ηνπο παξαγσγνχο- επηρεηξεκαηίεο.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληψλ ηεο Έθζεζεο (23 – 26
Απξηιίνπ 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 (23 – 26 Απξηιίνπ
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 09/04/2018 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://www.domotexturkey.com/en

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε
ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή
th
απνζηνιή ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο 59 «AYMOD 2018» απφ 4
Απξηιίνπ 2018 έσο 7 Απξηιίνπ 2018 ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε
ηεο Σνπξθίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο εγθαηαζηάζεηο CNR Expo,
Istanbul, Turkey. Σν Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία θαιχπηνπλ ην θφζηνο ηνπ μελνδνρείνπ 3 ή
4 αζηέξσλ γηα 2 λχρηεο κε πξσηλφ, δσξεάλ εηζηηήξην γηα ηελ
είζνδν ζηελ έθζεζε, θαζψο θαη ην θφζηνο κεηαθνξάο απφ ην
αεξνδξφκην πξνο ην μελνδνρείν θαη απφ ην μελνδνρείν πξνο ην
αεξνδξφκην. Οη εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ ηελ
αλσηέξσ έθζεζε παξαθαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ ζρεηηθή
αίηεζε θαη λα ηελ ζηείινπλ ζην e-mail: info@etee.gr. Με ηελ
επηβεβαίσζε ηεο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ 100 €/
άηνκν γηα ηελ θάιπςε ηκήκαηνο θφζηνπο ησλ εμφδσλ ηνπ
Δπηκειεηήξηνπ θαζψο θαη ησλ αθπξσηηθψλ ηνπ μελνδνρείνπ. Σα
κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε φζεο
εθζέζεηο επηζπκνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ζ θαηάζεζε
γίλεηαη ζηελ ALPHA BANK ζηνλ ινγαξηαζκφ 120002002011660
( IBAN: GR 64 0140 1200 1200 0200 2011 660). Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. +90 212 465 74 74, θαμ:
+90 212 465 74 76-77, e-mail: erdem.taylanli@cnr.net.

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 24 – 28 Απξηιίνπ 2018 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Έθζεζε «ISTANBUL HOME
TEXTILES EXHIBITION» απφ ηελ εηαηξία “CNR International
Trade Fair” θαη ζηελ Σνπξθία –ISTANBUL– ζην Istanbul Cnr
Expo Center – κε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ θνξέα
εμαγσγήο. ηελ έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ
δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο:
θνπξηίλεο,
δηαθνζκεηηθά
καμηιάξηα,
ηνχιη,
πεηζέηεο,
ηξαπεδνκάληεια, πθάζκαηα επίπισζεο, ζεληφληα, ιεπθά είδε,
είδε δαπέδνπ, ηαπεηζαξίεο, πξψηεο χιεο θαη αμεζνπάξ ζπηηηνχ.
Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ππάξρεη εηδηθή νξγάλσζε απφ ην
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο Σνπξθίαο, ε νπνία δηαξθεί 3 κέξεο
θαη πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν θαζψο θαη
ζπλαληήζεηο κε ηνπο παξαγσγνχο- επηρεηξεκαηίεο. Καηά ηε
δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληψλ ηεο Έθζεζεο (23 – 26 Απξηιίνπ
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 (23 – 26 Απξηιίνπ
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 09/04/2018 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://cnrevteks.com/index.aspx?ln=2

Γηεζλείο Γηαγσληζκνί
ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ
Σo Γξαθείν ΟΔΤ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε φθηα
(ηει.:
(+3592)
9447959-9447790,
ηζηνζειίδα
www.agora.mfa.gr/bg60 , email: ecocom-sofia@mfa.gr)
απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ δειηίν κε πξνθεξχμεηο θξαηηθψλ
δηαγσληζκψλ Μαξηίνπ 2018 πνπ αθνξνχλ:
UMBAL «N.I. Pirogov» EAD» (Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ
Ννζνθνκείν «N.I. Pirogov» EAD) 130345786 , «Πξνκήζεηα
ηαηξηθψλ αλαισζίκσλ»
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 269 000.00
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 05/04/2018-16:00
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ
Πιεξνθνξίεο:
email:
op@pirogov.bg
,
site:
https://pirogov.eu/bg/ Tel.:+359 29154507, Fax: +359
29154507
Γηεχζπλζε πξνθίι ηνπ αγνξαζηή: https//pirogov.eu/bg/
«MBAL Sv. Ivan Rilski Gorna Oryahovitsa» (Γεληθφ
Ννζνθνκείν «Sv. Ivan Rilski» Gorna Oryahovitsa EOO)
104512579 , «Πξνκήζεηα θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ»
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 343 123.66
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ:12/04/2018-16:00
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ. Πιεξνθνξίεο: email: mbal_go@mail.bg,
site: http://www.mbalgo.com/ ,Tel.: +359 878746155, Fax:
+359 61860120
Γηεχζπλζε
πξνθίι
ηνπ
αγνξαζηή:
http://www.mbalgo.com/profil-na-kupuvachaobshtestveniporachki/profil-na-kupuvacha.html
«Bolnitsa “Lozenets”» (Ννζνθνκείν “Lozenets”) 831901901 ,
«Πξνκήζεηα αληηδξαζηεξίσλ εξγαζηεξίσλ»
Πξνυπνινγηζκφο (άλεπ ΦΠΑ): BGN 1 070 000.00
Πξνζεζκία γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ: 11/04/2018-16:30
Γιψζζα πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ: Μφλν βνπιγάξηθα
Κφζηνο: Γσξεάλ. Πιεξνθνξίεο:email:hq@unihospital.government.bg ,site: http://www.lozenetzhospital.bg/static.php?content_id=55 , Tel.:+359
29607218,Fax: +359 29624771
Γηεχζπλζε πξνθίι ηνπ αγνξαζηή: http://www/lozenetzhospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=155

Πξόζθιεζε ζηε Γηεζλή πλδηάζθεςε Γπλαηθώλ
Σν Δζληθφ Δπηκειεηεξηαθφ Γίθηπν Διιελίδσλ Γπλαηθψλ
Δπηρεηξεκαηηψλ εθ κέξνπο ηεο Πξνέδξνπ θ. Irene Natividad,
θαη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Γηθηχνπ σο κέινπο ηεο Γηεζλνχο
πλδηάζθεςεο Γπλαηθψλ, Global Women Summit, ζαο
πξνζθαιεί ζην δηεζλέο forum:
DIVERSE LEADERSHIP
LEADS TO HIGHER INNOVATION REVENUE, ( νη κηθηέο
δηνηθήζεηο νδεγνύλ ζε πςειά θαηλνηόκα απνηειέζκαηα),
πνπ δηνξγαλψλεηαη ζην πιαίζην ησλ δξάζεσλ πξνψζεζεο
ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, απφ
26 έσο 28
Απξηιίνπ 2018 ζην Sydney ηεο Απζηξαιίαο. Οη θχξηνη
ζηόρνη ηνπ Forum είλαη ε αλάδεημε ησλ δπλαηνηήησλ θαη
ηαιέλησλ ησλ γπλαηθψλ ζην ρψξν ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
παγθνζκίσο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο : Σει: 0030-2103387104-106. Fax: 0030-210-3622320, Site: www.eedege.gr,
E-mail: president@eedege.gr

ν

15 Γηεζλέο αιόλη Υεηξνπνίεηεο Σέρλεο ζην Οπαγθαληνύγθνπ, Μπνπξθίλα Φάζν (26/10-4/11/2018)
Ζ Β8 Γηεχζπλζε Δπηρεηξεκαηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ κε ην αξηζκ. πξση. 16174/19.03.2018 έγγξαθν καο
νπ
ελεκέξσζε γηα ηε δηνξγάλσζε ηνπ 15 Γηεζλνχο αινληνχ Υεηξνπνίεηεο Σέρλεο πνπ ζα δηεμαρζεί απφ 26 Οθησβξίνπ έσο 4
Ννεκβξίνπ 2018 ζην Οπαγθαληνχγθνπ, Μπνπξθίλα Φάζν (Γθάλα). Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα ησλ
δηνξγαλσηψλ: www.siao.bf , email: salonsiao@ymail.com , ηειέθσλα +22625373256/57, +22625373690. Παξαθαινχληαη νη
επηρεηξήζεηο λα θνηλνπνηήζνπλ ηπρφλ ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ζηελ Β8 Γηεχζπλζε Δπηρεηξεκαηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ, email: b08@mfa.gr .

Γηεζλείο Δθζέζεηο

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
FRESKON
Πόιε: ΓΔΘ Θεζζαινλίθε, Διιάδα
Ζκεξνκελία: 26-28 Απξηιίνπ 2018
Δθζέκαηα: Φξνχηα & Λαραληθά. Πιεξνθνξίεο: site:
http://freskon.helexpo.gr/ , ηει: 2310 291 161, e-mail:
freskon@helexpo.gr

ARUSDER
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 29 Μαξηίνπ- 1 Απξηιίνπ 2018
Δθζέκαηα: Eμνπιηζκφ νρεκάησλ θαη Mεραλήκαηα θαηαζθεπήο
Πιεξνθνξίεο: site: https://cnrexpo.com/en/index.aspx ,
ηει:+90 212 465 74 74

eSHOPS EXPO
Πόιε: Αίζνπζα Πνιιαπιψλ Υξήζεσλ, Μεηξφ ζην χληαγκα,
Αζήλα, Διιάδα
Ζκεξνκελία: 26-28 Απξηιίνπ 2018
Δθζέκαηα: Ζιεθηξνληθά Καηαζηήκαηα eShops. Πιεξνθνξίεο:
site: https://www.eshopsexpo.gr/ , ηει: 210 924.5577, e-mail:
info@verticom.gr

IDEAL HOMEX 2018
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 29 Μαξηίνπ- 1 Απξηιίνπ 2018
Δθζέκαηα: πίηη & Γηαθφζκεζε . Πιεξνθνξίεο: site:
http://www.idealhomefuari.com/ , ηει: 90 212 – 2926031,
e-mail: info@zuchex.com

DOMOTEC & BUILDING GREEN
Πόιε: MEC, Αζήλα, Διιάδα
Ζκεξνκελία: 26-29 Απξηιίνπ 2018
Δθζέκαηα: Αλαθαίληζε, Γφκεζε & Δμνηθνλφκεζε
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.domotecexpo.gr/ , ηει:
2111801801
n

7 MEDWOOD
Πόιε: Metropolitan Expo, Αζήλα, Διιάδα
Ζκεξνκελία: 26-29 Απξηιίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε Ξχινπ – Τιηθψλ, Design & Σερλνινγίαο
Πιεξνθνξίεο: site:
http://www.medwood.gr/exhibitors_list14.php , ηει: +30 210
2931011, e-mail: info@medwood.gr
THESSALONIKI TUNING SHOW - AYTO MOTO WORLD
Πόιε: Θεζζαινλίθε, Διιάδα
Ζκεξνκελία: 27-29 Απξηιίνπ 2018
Δθζέκαηα: βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε απηνθηλήησλ,
αληαιιαθηηθά, εμνπιηζκφο ήρνπ, αγσληζηηθά απηνθίλεηα
Πιεξνθνξίεο: site: www.thessalonikituningshow.gr, ηει.:
2310 330500, e-mail: info@thessalonikituningshow.gr
ΚΡΖΣΖ Ζ ΜΔΓΑΛΖ ΤΝΑΝΣΖΖ & ΣΟΠΗΚΔ ΓΔΤΔΗ
ΔΛΛΑΓΑ
Πόιε: ΓΔΘ- Helexpo (Πεξίπηεξν 12) Θεζζαινλίθε, Διιάδα
Ζκεξνκελία: 28 Απξηιίνπ- 6 Μαΐνπ 2018
Δθζέκαηα: Σνπηθά πξντφληα & Τπεξεζίεο. Πιεξνθνξίεο:
Site: http://pagritiaekthesi.gr/ , ηει: 2810 213318, e-mail:
info@pagritiaekthesi.gr
Γηεζλείο Δθζέζεηο
EDT EXPO
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 28-31 Μαξηίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε γηα πξνκεζεπηέο ηξνθίκσλ
Πιεξνθνξίεο: site: https://www.eventseye.com/fairs/f-edtexpo-17143-1.html , ηει: +90 212 468 52 00 , e-mail:
pazarlama@ifm.com.tr
MARBLE – INTERNATIONAL NATURAL STONE &
TECHNOLOGIES
Πόιε: κχξλε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 28-31 Μαξηίνπ 2018
Δθζέκαηα: Μάξκαξα, γξαλίηεο, ηερλνινγία θπζηθήο πέηξαο
Πιεξνθνξίεο: site: http://marble.izfas.com.tr/home,
ηει: +90 (232) 4971000 52 00 , e-mail:
visitmarble@izmirfair.com.tr
INTERZUM GUANGZHOU
Πόιε: Κνπαλγθηζφνπ, Κίλα. Ζκεξνκελία: 28-31 Μαξηίνπ
2018. Δθζέκαηα: Μεραλήκαηα επεμεξγαζίαο μχινπ,
Παξαγσγή επίπισλ θαη Δκπνξηθή έθζεζε δηαθφζκεζεο
εζσηεξηθψλ ρψξσλ. Πιεξνθνξίεο: site: http://www.interzumguangzhou.com/ , ηει: +86 20 8755 2468-12,
e-mail: k.lee@koelnmesse.cn

INDOORS EXHIBITION
Πόιε: Κάηξν, Αίγππηνο
Ζκεξνκελία: 29 Μαξηίνπ- 1 Απξηιίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έπηπιν & Γηαθφζκεζε . Πιεξνθνξίεο: site:
https://www.facebook.com/IndoorsShow/ , ηει: +20 100 161
6070
MOSBUILD 2018
Πόιε: Μφζρα, Ρσζία
Ζκεξνκελία: 3-6 Απξηιίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε γηα ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν.
Πιεξνθνξίεο: site: https://www.worldbuild-moscow.ru/en-GB
ηει: +44 (0) 2075965000, e-mail: bi@ite-exhibitions.com
MOSCOW INTERNATIONAL FURNITURE SHOW- MIFS
Πόιε: Μφζρα, Ρσζία
Ζκεξνκελία: 3-6 Απξηιίνπ 2018. Δθζέκαηα: Έπηπια.
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.mmms-expo.ru/ , ηει: +7(495)
9612262, e-mail: mmms@mediaglobe.ru
TH

FOOD INDUSTRY- WORLDFOOD UZBEKISTAN 2018-18
INTERNATIONAL EXHIBITION
Πόιε: Σαζθέλδε, Οπδκπεθηζηάλ
Ζκεξνκελία: 4-6 Απξηιίνπ 2018
Δθζέκαηα: πζηαηηθά ηξνθίκσλ, κπαραξηθά & εμνπιηζκφο γηα
ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ. Πιεξνθνξίεο: site: http://www.iteexhibitions.com/events/worldfood-uzbekistan , ηει:+998 71
205 1818 e-mail: post@ite-uzbekistan.uz
AYMOD
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 4-7 Απξηιίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε ππνδεκάησλ. Πιεξνθνξίεο: site:
http://cnraymod.com/index.aspx?ln=2 , ηει: +90 212 465 74
74
th

11 SOLAR ENERGY AND TECHNOLOGIES FAIR
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 5-7 Απξηιίνπ 2018
Δθζέκαηα: Ζιηαθή Δλέξγεηα & Σερλνινγία. Πιεξνθνξίεο:
site: http://eng.solarexistanbul.com/ , ηει: + 90 212 604 50 76,
e-mail: solarex@solarexistanbul.com
AUTOMECHANIKA ISTANBUL
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 5-8 Απξηιίνπ 2018
Δθζέκαηα: Δμαξηήκαηα, Ζιεθηξνληθά, Αμεζνπάξ, Δπηζθεπέο &
πληήξεζε Απηνθηλήησλ. Πιεξνθνξίεο: site:
https://automechanikaistanbul.tr.messefrankfurt.com/istanbul/en/besucher/willkomm
en.html , ηει:+90 216 384 50 50,
e-mail: can.berki@turkey.messefrankfurt.com
SPOSA ITALIA
Πόιε: Μηιάλν, Ηηαιία
Ζκεξνκελία: 6-9 Απξηιίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε κφδαο. Πιεξνθνξίεο: site:
http://sposaitaliacollezioni.fieramilano.it/ , ηει.: +39 0249971
e-mail: sposaitaliacollezioni@fieramilano.it

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα
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28/03/2018
Α.Γ. 2/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΥΧΡΟΤ Δ ΜΗΘΧΜΔΝΟ ΗΟΓΔΗΟ ΑΚΗΝΖΣΟ ΣΖΛ.
2313 320537
29/03/2018 Α.Γ. 13Γ/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ , ΑΝΟΗΚΣΟ, ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΖΛ. 2413 504379

29/03/2018
Α.Γ. 01/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΛΑΣΗΚΟΤ ΒΟΤΛΚΑΝΗΜΟΤ ΑΡΒΤΛΧΝ MASTER BATCH
ΣΖΛ. 210 4612534
02/04/2018 Α.Γ. 09Γ/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ, ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΗΛΣΡΧΝ ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ ΣΖΛ. 2413 504379
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03/04/2018 Α.Γ. 11Γ/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ, ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΔ ΑΔΡΗΧΝ
ΑΗΜΑΣΟ ΣΖΛ. 2413 504379

220

04/04/2018 Α.Γ. 08Γ/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ, ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΔΡΗΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ, ΠΡΧΣΟΞΔΗΓΗΟΤ ΣΟΤ ΑΕΧΣΟΤ,
ΓΗΟΞΔΗΓΗΟΤ
ΣΟΤ
ΑΝΘΡΑΚΑ,
ΟΞΤΓΟΝΟΤ
ΜΗΝΗ,
ΗΑΣΡΗΚΟΤ
ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΟΤ ΤΝΘΔΣΗΚΟΤ ΑΔΡΑ (RESPAL), ΚΛΔΗΣΧΝ ΦΗΑΛΧΝ ΚΑΗ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
02/04/2018 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΓΗΑ ΓΤΟ ΜΖΝΔ ΣΖΛ. 2313 308154
03/04/2018 Α.Γ. 28/2018 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΧΝ ΣΖΛ. 23213 51279
04/04/2018 Α.Γ. 04/2018 ΣΑΚΣΗΚΟ, ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΔΚΜΗΘΧΖ ΣΟΤ ΚΤΛΗΚΔΗΟΤ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΣΖΛ. 2313
308154
05/04/2018 Α.Γ. 01/2018 ΑΝΟΗΚΣΟ, ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΘΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΖΛ. 210 7288170
12/04/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΤΗΣΧΝ
ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ, ΜΖΥΑΝΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ
ΚΑΗ ΑΦΑΗΡΟΤΜΔΝΧΝ ΜΔΧΝ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΣΖΛ. 2310 679141
17/04/2018
Α.Γ. 22/2018
ΓΗΔΘΝΖ, ΓΖΜΟΗΟ, ΑΝΟΗΚΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΑΚΣΗΝΟΓΡΑΦΗΚΧΝ
ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΦΖΦΗΟΠΟΗΖΖ ΑΚΣΗΝΟΓΡΑΦΗΧΝ
CR ΣΖΛ. 2313 320587
18/04/2018 Α.Γ. 05/2018 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ, ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΖΛ. 213 2077407
19/04/2018 Α.Γ. 23/2017 ΓΗΔΘΝΖ, ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΖ
ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΖΖ
ΟΣΗΚΖ
ΠΤΝΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ΣΖΛ. 2313 320587
19/04/2018 Α.Γ. 38/2018 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΛΔΚΣΧΝ ΚΑΗ ΑΚΧΝ ΤΛΟΓΓΖ
ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΧΝ ΣΖΛ. 2310 381080
19/04/2018 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ, ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΜΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ
ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΛΟΓΗΜΗΚΟ, ΔΚΣΤΠΧΣΖ ΣΤΠΟΤ Α0, ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΗΚΟΤ,
ΜΖΥΑΝΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ, ΜΑΓΝΖΣΗΚΧΝ ΓΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΧΝ
ΤΚΔΤΧΝ ΣΖΛ. 2310 679172
19/04/2018 Α.Γ. 40/2018 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ, ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΗΚΧΝ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ
ΣΟΤ ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΣΖΛ. 2310 381080

205
215
206

210
222

211

223
217

208

214

221

3Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ
«ΚΟΤΣΛΗΜΠΑΝΔΗΟ &
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΔΗΟ»
700 ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΔΡΓΟΣΑΗΟ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ
«ΚΟΤΣΛΗΜΠΑΝΔΗΟ ΚΑΗ
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΔΗΟ»
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ
«ΚΟΤΣΛΗΜΠΑΝΔΗΟ &
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΔΗΟ»
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ
«ΚΟΤΣΛΗΜΠΑΝΔΗΟ ΚΑΗ
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΔΗΟ»
Γ. Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Γ.
ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ»
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΡΡΧΝ
Γ. Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Γ.
ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ»
ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ
ΣΑΜΔΗΟΤ ΣΡΑΣΟΤ
ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ - ΤΚΔΧΝ

3Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΝΗΚΑΗΑ ΠΔΗΡΑΗΑ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ»
3Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΧ
ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ - ΤΚΔΧΝ

424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΧ

226

23/04/2018 Α.Γ. 005/2018 ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ, ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΓΓΗΖ ΑΗΜΑΣΟ ΣΖΛ. 2313 323115

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ

216

23/04/2018 Α.Γ. 24/2017 ΓΗΔΘΝΖ, ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΠΔΡΖΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦΧΝ ΣΖΛ. 2313 320587
23/04/2018 Α.Γ. 05/2018 ΑΝΟΗΚΣΟ. ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΓΓΗΖ ΑΗΜΑΣΟ ΣΖΛ. 2313 323115

3Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ

213

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα (ζπλέρεηα)

24/04/2018 Α.Γ. 15/2018 ΑΝΟΗΚΣΟ, ΓΖΜΟΗΟ, ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΛΑΗΟΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ ΜΔΧΝ ΔΓΑΦΟΤ ΣΖΛ. 210 3483161
24/04/2018 Α.Γ. 14/2018 ΑΝΟΗΚΣΟ, ΓΖΜΟΗΟ, ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΗΚΡΟΫΛΗΚΧΝ ΔΝΓΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΣΧΝ 2017-2019 ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ
ΔΝΓΤΖ ΣΟΤ 700 Δ ΓΗΑ ΣΡΗΑ ΥΡΟΝΗΑ ΣΖΛ. 210 3483161
24/04/2018 Α.Γ. 13/2018 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ, ΑΝΟΗΚΣΟ, ΓΖΜΟΗΟ,
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΗΚΡΟΫΛΗΚΧΝ ΔΝΓΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΟΤ 700 Δ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΧΝ Ξ-ΠΑ ΣΖΛ. 210 3483161
24/04/2018 Α.Γ. 12/2018 2Ο ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ, ΑΝΟΗΚΣΟ, ΓΖΜΟΗΟ,
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΔΑΡΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ
ΡΑΠΣΟΜΖΥΑΝΧΝ ΚΟΤΜΠΟΣΡΤΠΑ ΜΔ ΚΟΡΓΟΝΔΣΟ Ή ΥΧΡΗ ΣΖΛ.
210 3483161
24/04/2018
Α.Γ. 07/2018
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΤΡΡΑΠΣΗΚΧΝ ΣΖΛ. 213 2163049
24/04/2018
Α.Γ. 25/2017
ΓΗΔΘΝΖ, ΓΖΜΟΗΟ, ΑΝΟΗΚΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΤΣΧΝ ΣΖΛ. 2313 320587
26/04/2018 Α.Γ. 07/2018 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΣΖΗΑ
ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΚΚΗΝΖΖ (START UP) ΣΧΝ ΠΔΝΣΔ ΦΤΚΣΧΝ
ΚΑΣΑΚΔΤΖ CARRIER, ΣΧΝ ΓΤΟ ΦΤΚΣΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ TRANE ΚΑΗ
ΣΧΝ ΣΔΑΡΧΝ ΠΤΡΓΧΝ ΦΤΞΖ ΓΗΑ ΠΔΝΣΔ ΔΣΖ ΣΖΛ. 2313 323115
27/03/2018
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ
ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΛΟΗΠΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΠΔ ΑΚΣΗΝΟΦΤΗΚΖ
ΜΔ ΚΑΘΔΣΧ ΔΚΓΟΖ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖΛ.
26953 60606
30/04/2018
Α.Γ. 11/2018
ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΗΚΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ Α4 ΣΖΛ. 210 8705010
03/05/2018
Α.Γ. 008/2018
ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΜΔ ΜΔΡΗΚΖ Ή ΟΛΗΚΖ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΣΧΝ ΓΔΞΑ ΔΞΗ
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΧΝ ΠΡΟΒΟΛΔΧΝ ΣΗ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΔ ΑΗΘΟΤΔ ΣΟΤ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΣΖΛ. 2313 323115
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ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ «ΘΖΔΑ»
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ «ΘΖΔΑ»

ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ «ΘΖΔΑ»

ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ «ΘΖΔΑ»

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΚΛΖΠΗΔΗΟ
ΒΟΤΛΑ»
3Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ

ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ

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.

