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Έθθιεζε γηα ελίζρπζε ηεο ηέγεο ύξσλ Διιάδαο

Απεβίσζε, αηθληδηαζηηθά, ν πξόεδξνο ηνπ ΒΔΘ
Φησρφηεξνο είλαη ν επηκειεηεξηαθφο θαη επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο
ηεο Διιάδαο θαζψο απεβίσζε, αηθληδηαζηηθά, ην κεζεκέξη ηνπ
αββάηνπ 24.03.2018, ν πξφεδξνο ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ
Θεζζαινλίθεο θαη Β΄ αληηπξφεδξνο ηεο ΚΔΔΔ Παλαγηψηεο
Παπαδφπνπινο.
Ο πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ, κε ζεκαληηθή πνξεία ζηα θνηλά θαη καθξά
επηρεηξεκαηηθή, αμηφινγε, δξαζηεξηφηεηα, ήηαλ 60 εηψλ.
Βηνγξαθηθό Π. Παπαδόπνπινπ
Ο Παλαγηψηεο
Παπαδφπνπινο γελλήζεθε ζηελ Καηεξίλε
Πηεξίαο. Απφ ην 1978 αζρνιήζεθε κε ηελ εκπνξία θαη επεμεξγαζία
παινπηλάθσλ. Ήηαλ πξφεδξνο θαη δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ζηελ
εηαηξεία «PAP SAFETY GLASS ΑΒΔΔ» πνπ βξίζθεηαη ζηε
βηνκεραληθή πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο.
Γηεηέιεζε πξφεδξνο ηνπ πιιφγνπ Δκπφξσλ Βηνηερλψλ Ταινπηλάθσλ
Θεζζαινλίθεο θαη γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ πιιφγνπ Δπηρεηξήζεσλ
Δγθαηεζηεκέλσλ ζηε Βηνκεραληθή Πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο.
Πξνεθιέρηεθε ην 1997 ζηε δηνίθεζε ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ
Θεζζαινλίθεο, ελψ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2006 εθιέρζεθε ζην αμίσκα ηνπ
Α΄ αληηπξνέδξνπ. Σν Γεθέκβξην ηνπ 2010 αλέιαβε ηα ελία ηνπ
επηκειεηεξίνπ απφ ηε ζέζε ηνπ πξνέδξνπ. ηηο εθινγέο ηνπ 2011
εμειέγε πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 2012 εμειέγε Α΄
αληηπξφεδξνο ζηελ Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ.
Απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2013 ήηαλ κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ
ηεο Γ.Δ.Θ. – HELEXPO.
ηηο εθινγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην Γεθέκβξην ηνπ 2017
επαλεμέιεγε κε πνζνζηφ 66,58% πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ θαη ηνλ
Φεβξνπάξην ηνπ 2018 Β΄ αληηπξφεδξνο ζηελ Κεληξηθή Έλσζε
Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο.

Σν αξγόηεξν κέρξη ηε Μεγάιε Σεηάξηε 4/4/2018 πξέπεη λα
θαηαβιεζεί ην Γώξν Πάζρα
Αλαθνηλψζεθε απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο φηη ην αξγφηεξν κέρξη ηε Μεγάιε Σεηάξηε 4/4/2018
πξέπεη λα θαηαβιεζεί ην Γψξν Πάζρα, ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπεη
ε ηζρχνπζα λνκνζεζία. Σα δψξα ενξηψλ ζε θακία πεξίπησζε δελ
επηηξέπεηαη λα θαηαβιεζνχλ ζε είδνο, αιιά κφλν ζε ρξήκα. 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη πξνυπφζεζε θαηαβνιήο ηνπ επηδφκαηνο Πάζρα 2018
είλαη ε χπαξμε απαζρφιεζεο (εξγαζηαθήο ζρέζεο) ηνπ κηζζσηνχ κέζα
ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 01-01-2018 κέρξη 30-04-2018.  Χο βάζε
ππνινγηζκνχ ηνπ δψξνπ απνηεινχλ νη θαηαβαιιφκελεο απνδνρέο ηεο
15εο εκέξαο πξηλ απφ ην Πάζρα. Γηα ηνπο κηζζσηνχο ησλ νπνίσλ ε
ζρέζε εξγαζίαο ιχζεθε πξν ηεο 15εο εκέξαο πξηλ απφ ην Πάζρα,
ιακβάλνληαη ππφςε νη απνδνρέο ηεο εκέξαο ιχζεο ηεο ζρέζεο.

πλερίδνληαο ηηο πξνζπάζεηέο ηεο λα αλαθνπθίζεη ηνπο
χξνπο πξφζθπγεο θαη ηδηαίηεξα ηα κηθξά παηδηά θαη ηηο
νηθνγέλεηέο ηνπο, ε ηέγε ύξσλ Διιάδαο απεπζχλεη
έθθιεζε, κέζσ ηνπ Αξαβν-Διιεληθνχ Δπηκειεηεξίνπ
Δκπνξίνπ θαη Αλαπηχμεσο, πξνο ηελ ειιεληθή
επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα γηα ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο
ηέγεο κέζσ ηεο ζπγθέληξσζεο βξεθηθψλ εηδψλ θαη
εηδψλ δηαηξνθήο, θαη ζπγθεθξηκέλα: Βξεθηθφ/Παηδηθφ
γάια , Βξεθηθέο πάλεο, Σξφθηκα ζε θνλζέξβεο
(ζαξδέιεο, ηφλνο θ.ά.), Μαγεηξηθφ ιάδη θαη ειαηφιαδν,
Όζπξηα, Εάραξε. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηελ απνζηνιή ησλ εκπνξεπκάησλ, κπνξείηε
λα επηθνηλσλείηε απεπζείαο κε ηε ηέγε ύξσλ
Διιάδαο, θα. Μαξία Γήκα, θηλεηφ: 697 4033380 θαη email: contact@weisshellas.gr. Σν Αξαβν-Διιεληθφ
Δπηκειεηήξην Δκπνξίνπ θαη Αλαπηχμεσο ζηεξίδεη
έκπξαθηα ηελ νξγάλσζε ηέγε χξσλ Διιάδαο θαη
απεπζχλεη έθθιεζε ζε κέιε θαη κε-κέιε ηνπ γηα
απνζηνιή δσξεάο ή άιινπ είδνπο ελίζρπζε. Δθφζνλ
πξνρσξήζεηε
ζε
απνζηνιή
εκπνξεπκάησλ,
παξαθαιείζζε φπσο ην θνηλνπνηήζεηε κέζσ mail ζην
chamber@arabgreekchamber.gr
Δγθύθιηνο εθαξκνγήο ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο
ΠΟΛ 1223/2017 γηα ηε ξύζκηζε ήδε βεβαησκέλσλ
θαηά ηελ 31.12.2016 νθεηιώλ έσο 50.000 επξώ.
Τπεγξάθε απφ ην Γηνηθεηή ηεο αλεμάξηεηεο Αξρήο
Γεκνζίσλ Δζφδσλ, Γηψξγν Πηηζηιή, εγθχθιηνο
εθαξκνγήο ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ΠΟΛ
1223/2017 γηα ηε ξχζκηζε ήδε βεβαησκέλσλ θαηά ηελ
31.12.2016 νθεηιψλ έσο 50.000 επξψ. Ζ ελ ιφγσ
εγθχθιηνο αλαθέξεη ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο, πνπ
εθαξκφδνληαη
απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ζηηο
δηκεξείο ζπκθσλίεο ξχζκηζεο, θαη παξέρεη αλαιπηηθέο
νδεγίεο θαη παξαδείγκαηα γηα ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ
δφζεσλ. Γπλαηφηεηα ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε έρνπλ
νθεηιέηεο κε θνξνινγηθή θαηνηθία ζηελ Διιάδα, νη
νπνίνη είλαη είηε λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα κε
πησρεπηηθή ηθαλφηεηα (δειαδή θπξίσο πξφζσπα κε
εκπνξηθή ηδηφηεηα) θαη ην ζχλνιν ησλ νθεηιψλ ηνπο
πξνο φινπο ηνπ πηζησηέο έσο ηηο 31.12.2016 δελ
μεπεξλά ηα 20.000 επξψ, ή νη νθεηιέο ηνπο πξνο ην
Γεκφζην ππεξβαίλνπλ ην 85% ηνπ ζπλφινπ ησλ
νθεηιψλ ηνπο πξνο φινπο ηνπο πηζησηέο έσο ηηο
31.12.2016, νη νπνίεο δελ μεπεξλνχλ ηα 50.000 επξψ,
είηε είλαη θπζηθά πξφζσπα ρσξίο πησρεπηηθή
ηθαλφηεηα, σζηφζν έρνπλ θάλεη έλαξμε εξγαζηψλ θαη
απνθηνχλ εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα
(κεγάιε θαηεγνξία ησλ νπνίσλ απνηεινχλ νη ειεχζεξνη
επαγγεικαηίεο), κε βεβαησκέλεο νθεηιέο πξνο ην
Γεκφζην έσο 31.12.2016, πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ηα
50.000 επξψ. Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο
Γηαρείξηζεο
Ηδησηηθνχ
Υξένπο
(Δ.Γ.Γ.Η.Υ.)
http://www.keyd.gov.gr/

Ηκεξίδα γηα ην GDPR , 2 Απξηιίνπ 2018

Δκπνξηθόο ύιινγνο Θεζζαινλίθεο, ηελ Κπξηαθή ησλ
Βαΐσλ 1 Απξηιίνπ 2018 Δμαγγέιινπκε
«ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ»……….πηώζεο ηηκώλ
Σελ Κπξηαθή ησλ Βαΐσλ, 1 Απξηιίνπ 2018, ζα δηεμαρζεί ν 13νο
Γηεζλήο Μαξαζψληνο ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ. Ζ ζπγθεθξηκέλε
δηνξγάλσζε είλαη εληαγκέλε ζηνπο θαλνληζκνχο ηεο
Παγθφζκηαο Οκνζπνλδίαο ηίβνπ, ε νπνία νξίδεη φηη ν Γηεζλήο
Μαξαζψληνο ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ γίλεηαη ηελ πξψηε
Κπξηαθή ηνπ Απξηιίνπ, θάζε ρξφλν. Σελ ίδηα κέξα ηα εκπνξηθά
θαηαζηήκαηα ζα είλαη αλνηρηά, ζχκθσλα κε ην λφκν. Όπσο
θάζε ρξφλν, ε Θεζζαινλίθε ζα θαηαθιπζηεί απφ ρηιηάδεο
θφζκν, πνιίηεο, κέιε ηεο δηνξγάλσζεο, αζιεηέο θαη επηζθέπηεο
απφ φιε ηελ Διιάδα. Ο Δκπνξηθφο χιινγνο Θεζζαινλίθεο
θαιεί ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο λα δψζνπλ κηα επράξηζηε
γηνξηαζηηθή αηκφζθαηξα ζηελ αγνξά καο, ηηκψληαο ηνπο
πνιίηεο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηνπο επηζθέπηεο ηεο,
πξνζθέξνληαο ηδηαίηεξα ρακειέο ηηκέο θαη
δειεαζηηθέο
πξνζθνξέο. Πξνηεηλφκελν σξάξην ιεηηνπξγίαο εκπνξηθψλ
θαηαζηεκάησλ 11π.κ. – 6κ.κ. Πιεξνθνξίεο : Σει.2310548876,
2310547887,
Fax:
2310538263 email: empsylth@otenet.gr www.tradesupport.gr

ρεδηαζκόο πξντόληνο κε ςεθηαθά κέζα
ην Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο καο ελεκέξσζε φηη, ζην
πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
«ηξαηεγηθφο
ρεδηαζκφο
Πξντφλησλ»
ηνπ
Γηεζλνχο
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Διιάδνο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη θέηνο ην
Product Design Spring School: «ρεδηαζκφο Πξντφλησλ κε
Φεθηαθά κέζα: Φεθηαθή Σξηζδηάζηαηε ρεδίαζε
Σξηζδηάζηαηε εθηχπσζε» απφ ην Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο
Διιάδνο. Σν ζεκηλάξην (δηάξθεηαο 15 σξψλ) ζα δηεμαρζεί:
άββαην 21/04 θαη Κπξηαθή 22/04 (10.30-17.30). Σα καζήκαηα
ζα δηεμαρζνχλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γηεζλνχο Παλεπηζηεκίνπ
ηεο Διιάδνο ζηε Θέξκε, Θεζζαινλίθεο. Σν ζεκηλάξην
απεπζχλεηαη ζε βηνκεραληθνχο ζρεδηαζηέο, αξρηηέθηνλεο,
γξαθίζηεο, ζρεδηαζηέο αληηθεηκέλσλ, επίπισλ, ππνδεκάησλ,
θνζκήκαηνο, θαιιηηέρλεο, εθπαηδεπηηθνχο. Δπίζεο, ζε φζνπο
ελδηαθέξνληαη λα αλαπηχμνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο
ηνπο ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ ηξηζδηάζηαηε εθηχπσζε (3D
printing). Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ελδηαθέξνληνο
ιήγεη ηελ Κπξηαθή 15 Απξηιίνπ 2018. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: site: https://www.ihu.edu.gr/index.php/newsevents/item/1387-3ddesign_print.html.

Eθδήισζε κε ζέκα: «Αλάπηπμε δπζεζηηαηνξίσλ
κηθξώλ δπζνπνηηώλ ζηελ Διιάδα θαη Γηεζλώο»

θαη

Ζ Πξεζβεία ηεο Σζερηθήο Γεκνθξαηίαο ζαο πξνζθαιεί ζηε
ζπλάληεζε Σζέρσλ θαηαζθεπαζηψλ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ γηα
κηθξά δπζνπνηία θαη δπζεζηηαηφξηα θαη πιηθψλ δπζνπνίεζεο κε
Έιιελεο εηδηθνχο, επαγγεικαηίεο θαη εξαζηηέρλεο δπζνπνηνχο
θαη θίινπο ηεο δπζνπνίεζεο. Ο ζηφρνο είλαη φρη κφλν ε
παξνπζίαζε ηεο ηζερηθήο εκπεηξίαο θαη εηαηξεηψλ, αιιά θαη ε
ζπδήηεζε γηα ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο δπλαηφηεηεο
αλάπηπμεο ηνπ ηνκέα ησλ δπζεζηηαηνξίσλ ζηελ Διιάδα θαη
δηεζλψο. Ζ εθδήισζε κε ηίηιν «Αλάπηπμε δπζεζηηαηνξίσλ θαη
κηθξψλ δπζνπνηείσλ ζηελ Διιάδα θαη Γηεζλψο - Παξνπζίαζε
ηζερηθνχ εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ γηα κηθξά δπζνπνηία,
δπζεζηηαηφξηα
θαη
εξαζηηέρλεο
δπζνπνηνχο»
είλαη
πξνγξακκαηηζκέλε γηα ηελ Παξαζθεπή 11/5/2018, ψξα 18:30,
ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ θαη ηελ ηαξάηζα ηνπ πνιπρψξνπ
«Χξαία Διιάο» (Μεηξνπφιεσο 59, Αζήλα). Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο επηθνηλσλήζηε κε ηνπο δηνξγαλσηέο ζηελ
Πξεζβεία ηεο Σζερηθήο Γεκνθξαηίαο, ηνπο: Milan Fischer,
Αλαπιεξσηή Πξέζβε, Jitka Chromcova, Βνεζφ γηα ζέκαηα
Οηθνλνκίαο θαη Δκπνξίνπ, Tει: 210 67299-26,-22, Κηλεηφ:
6943 044044, E-mail: commerce_athens@mzv.cz ή κε ηνλ
Νίθν Κνρχιε, εηδηθφ ζπλεξγάηε ηεο εθδήισζεο: Σει: 210
9596201, Κηλεηφ: 6948 055667, E-mail: nikos.k@alebox.gr

Ζ Αιεμάλδξεηα Εψλε Καηλνηνκίαο Α.Δ., ην Δκπνξηθφ θαη
Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο θαη ν χλδεζκνο
Πιεξνθνξηθήο Βνξείνπ Διιάδνο ζαο πξνζθαινχλ ζηελ
εθδήισζε κε ζέκα: «Σν λέν πεξηβάιινλ γηα ηηο κηθξνκεζαίεο
επηρεηξήζεηο πνπ ζέηεη ν Δπξσπατθφο θαλνληζκφο
πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ GDPR», ηε Γεπηέξα 2
Απξηιίνπ 2018 θαη ψξεο 17.00 – 19.00, ζηελ Αίζνπζα
Δθδειψζεσλ ηνπ ΔΒΔΘ. Οη ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ
εθδήισζε , ε ζπκκεηνρή ζηελ νπνία είλαη δσξεάλ,
παξαθαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ on line δήισζε
ζπκκεηνρήο
ζην
ζχλδεζκν
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHnGETuUQQ4exgdqD8xippqnoH_j9dJM0hHGrDdV3dhb7Q/viewform

Δλεκεξσηηθή Δθδήισζε κε ζέκα: «ΠΡΟΣΑΙΑ
ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ – GDPR ζε Φνξείο θαη
Δπηρεηξήζεηο»
Σν Δπηκειεηήξην Ησαλλίλσλ, ζαο πξνζθαιεί ζηελ
Δλεκεξσηηθή Δθδήισζε
κε ζέκα: «ΠΡΟΣΑΗΑ
ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ – GDPR ζε Φνξείο θαη
Δπηρεηξήζεηο», ηελ Μ. Γεπηέξα 2 Απξηιίνπ 2018, ψξα 17:30,
ζηελ Αίζνπζα Δθδειψζεσλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Ησαλλίλσλ
(Αξαβαληηλνχ 5ε - Ησάλληλα). Δίζνδνο Διεχζεξε.
Σει:
26510.26273, Fax:
26510.25179,
email:
info@cci-ioannina.gr, Ηζηνζειίδα: www.cciioannina.gr
εο

Γηνξγάλσζε 1 Γηεζλνύο Έθζεζεο Δηζαγσγώλ Κίλαο
"China International Import Exposition CUE" (αγθάε, 510.11.2018)
Σν Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ (Β8 Γηεχζπλζε Δπηρεηξεκαηηθήο
Αλάπηπμεο) γλσζηνπνηεί φηη ζηε αγθάε, απφ 5 έσο 10
ε
Ννεκβξίνπ 2018, ζα δηνξγαλσζεί ε 1 Διεθνής Έκθεση
Εισαγωγών Κίνας "China International Import Exposition CUE", ζηελ νπνία ε Διιάδα ζα είλαη κηα απφ ηηο ηηκψκελεο
ρψξεο θαη ην Enterprise Greece ζρεδηάδεη λα ζπκκεηάζρεη.
Όπσο αλαθέξνπλ νη δηνξγαλσηέο, ζηελ ελ ιφγσ Έθζεζε, ζα
ζπκκεηάζρνπλ πεξίπνπ 60 ρψξεο κε εζληθά πεξίπηεξα θαη
150.000 επαγγεικαηίεο απφ ηελ Κίλα αιιά θαη φιν ηνλ θφζκν
θαη πξφθεηηαη λα δηαηεζεί εθζεζηαθφο ρψξνο 210.000 ηκ ζε
μέλεο επηρεηξήζεηο απφ πνιινχο νηθνλνκηθνχο θιάδνπο
(εκπφξην αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ). Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
ε
γηα ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ζε επίπεδν εηαηξεηψλ είλαη ε 30
Ηνπλίνπ 2018. Οη ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα
ιάβνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο δηνξγαλσηέο:
Σει. +8621-67008870/67008988, e-mail: info@sinoexpo.cc,
website: http://www.ciie.org/zbh/en/, θαζψο θαη απφ ην
Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ζηε
αγθάε:
Σει.
+8621-66989950,
e-mail:
ecocomshanghai@.mfa,gr. Πξντζηάκελνο: Γ. Μίραο, χκβνπινο
ΟΔΤ Α'), ελεκεξψλνληαο ηε Γηεχζπλζε ζην b08@mfa.gr ζε
πεξίπησζε ζπκκεηνρήο.
Δλεξγεηαθέο Κνηλόηεηεο θαη Δλεξγεηαθή Πνιηηηθή
Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Υαλίσλ θαη ην
Σερληθφ Δπηκειεηήξην Σκήκαηνο Γπηηθήο Κξήηεο ζαο
πξνζθαινχλ ζε εθδήισζε κε ζέκα: «Δλεξγεηαθέο Κνηλφηεηεο
θαη Δλεξγεηαθή Πνιηηηθή» ηελ Παξαζθεπή 30 Μαξηίνπ θαη ψξα
ν
19:00, ζην Ακθηζέαηξν ηνπ ΔΒΔ Υαλίσλ, ζηνλ 4 φξνθν.
Κεληξηθφο νκηιεηήο ζα είλαη ν Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο θαη
Δλέξγεηαο θ. Γεψξγηνο ηαζάθεο, ελψ ηελ εθδήισζε ζα
πξνινγίζνπλ ν Πξφεδξνο ηνπ ΔΒΔ Υαλίσλ, θ. Αληψλεο
Ρνθάθεο θαη ν Πξφεδξνο ηνπ ΣΔΔ Σκήκαηνο Γπηηθήο Κξήηεο
θ. ππξίδσλαο νθηαλφο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
site: www.chania-cci.gr , ηει: 28210 52329, e-mail:
epimel@chania-cci.gr .

πλέδξην κε ζέκα «Απινύζηεπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ
πεξηβάιινληνο ζηελ Διιάδα: Ψεθηαθέο Τπεξεζίεο θαη
Δξγαιεία γηα ηηο ΜΜΔ»
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηνπ Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο / Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο, ζαο
πξνζθαινχλ λα ζπκκεηάζρεηε ζην ζπλέδξην «Απινχζηεπζε
ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ Διιάδα: Φεθηαθέο
Τπεξεζίεο θαη Δξγαιεία γηα ηηο ΜΜΔ», ην νπνίν ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 19 Απξηιίνπ 2018 ζηελ Αζήλα. Ζ
εθδήισζε ζα δψζεη κηα επηζθφπεζε ησλ πξφζθαησλ
ζεζκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο εθθίλεζεο
επηρεηξήζεσλ, ηεο αδεηνδφηεζεο, ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο
αγνξάο θαη ησλ πξντφλησλ θαη ζα παξνπζηάζεη
εμεηδηθεπκέλα ςεθηαθά εξγαιεία πνπ ζα αλαπηπρζνχλ γηα
ηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ, ηε δηαθάλεηα θαη ηε
δηεπθφιπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ηδίσο γηα
ηηο ΜΜΔ. Θα παξάζρεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο
ππεχζπλνπο γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο θαη ζηνπο
ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ησλ ΜΜΔ λα κνηξάδνληαη
πιεξνθνξίεο θαη δηνξαηηθφηεηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν
πξνψζεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζσ ηεο κεηαθνξάο
επηρεηξήζεσλ θαη ηεο δεχηεξεο επθαηξίαο, βαζηδφκελε ζε
έξγα ηεο ΔΔ θαη εζληθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηε δεκηνπξγία
απνθιεηζηηθψλ ςεθηαθψλ πιαηθνξκψλ. Σν ζπλέδξην είλαη
δσξεάλ αιιά κφλν κε πξφζθιεζε. Δγγξαθή έσο ηηο 11
Απξηιίνπ 2018, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ αθφινπζν ζχλδεζκν:
https://smf-athens2018.teamwork.fr . ηελ ίδηα ηζηνζειίδα
ζα βξείηε ην ζρέδην πξνγξάκκαηνο θαη ρξήζηκεο
πιεξνθνξίεο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:
Τπνπξγείν
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο / Γεληθή Γξακκαηεία
Βηνκεραλίαο, θα Δπαγγειία νισκνχ, ηει. 210 3893504, email solomou_e@ggb.gr ή θα Όιγα Νηθνινπνχινπ, ηει.
210 3893822, e-mail:
NikolopoulouO@ggb.gr .

εκηλάξην- Δζπεξίδα, κε ζέκα «Οη αγνξέο ηεο
Αθξηθαληθήο Ηπείξνπ,
Πξόζθνξν έδαθνο γηα ηηο
ειιεληθέο εμαγσγέο θαη επελδύζεηο»
Σν Διιελν- Αθξηθαληθφ Δπηκειεηήξην Δκπνξίνπ &
Αλάπηπμεο ζεσξεί φηη ε ελδπλάκσζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ
επηρεηξήζεσλ, κέζσ ηεο αλάπηπμεο ησλ εμαγσγψλ θαζψο
θαη ησλ επελδχζεσλ ησλ Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ εθηφο
Διιάδνο απνηεινχλ βαζηθά νρήκαηα γηα ηελ έμνδν απφ ηελ
θξίζε. ην πιαίζην απηφ ζηηο 24 Απξηιίνπ 2018 νξγαλψλεη
εκηλάξην- Δζπεξίδα, κε ζέκα «Οη αγνξέο ηεο Αθξηθαληθήο
Ζπείξνπ, Πξφζθνξν έδαθνο γηα ηηο ειιεληθέο εμαγσγέο θαη
επελδχζεηο» ζην Ησληθφ Κέληξν, Λπζίνπ 11, Πιάθα απφ ηηο
14:00 – 19:00. Σν εκηλάξην- Δζπεξίδα ζα έρεη δχν κέξε.
Σν πξψην ζα είλαη αθηεξσκέλν ζην εκηλάξην θαη ην
δεχηεξν ζα αθνξά έλα πάλει ζπδήηεζεο.
I.
Σν
ζεκηλάξην
απεπζχλεηαη
ζε
ηειέρε
Δπηρεηξήζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε ην κάξθεηηλγθ γηα ηελ
αλάπηπμε λέσλ αγνξψλ θαη ηηο εμαγσγέο θαη επελδχζεηο
ηδηαίηεξα ζε ρψξεο ηεο Αθξηθήο. Δηζεγεηήο ηνπ ζεκηλαξίνπ
είλαη ν θ. Γηάλλεο Κνπξθνπηάο, ν νπνίνο είλαη Africa
Regional Manager ηεο Olympia Electronics S.A.
II.
ην πάλει ζπδήηεζεο ζα ζπκκεηάζρνπλ Δπίηηκνη
Πξφμελνη θαη αλψηαηα ζηειέρε πνιπεζληθψλ θαη ειιεληθψλ
εηαηξεηψλ δηαθφξσλ θιάδσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ
Αθξηθή, θαη νη νπνίνη εθηφο απφ ην λα θαηαζέζνπλ ηε δηθή
ηνπο πξνζσπηθή εκπεηξία ζα απαληήζνπλ θαη ζε εξσηήζεηο
ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ην επηρεηξείλ ζηηο ρψξεο ηεο
Αθξηθήο. Κόζηνο ζπκκεηνρήο: Μέιε 40,00€/ άηνκν, Με
Μέιε 60.00€/άηνκν. Γειώζεηο ζπκκεηνρήο έσο 20
Απξηιίνπ 2018. Οη επηρεηξήζεηο πνπ ελδηαθέξνληαη λα
ζπκκεηάζρνπλ
ζην
πξνηεηλφκελν
εκηλάξην
παξαθαινχληαη λα επηζηξέςνπλ ζπκπιεξσκέλε ηελ
ζρεηηθή
Αίηεζε
Δθδήισζεο
Δλδηαθέξνληνο
πκκεηνρήο ζην Δπηκειεηήξην, email : info@helafricanchamber.gr.

RUMELISIAD Γηεζλήο νηθνλνκηθή ζύλνδνο θνξπθήο
Βαιθαλίσλ
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη ζηηο
27 Απξηιίνπ 2018 πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο
Οηθνλνκηθή χλνδνο Κνξπθήο Βαιθαλίσλ ζηελ Σνπξθία- BURSA.
ηελ Οηθνλνκηθή χλνδν Κνξπθήο πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε
ησλ δηνηθήζεσλ. Παξάιιεια κε ηελ χλνδν ππάξρεη εηδηθή
δηνξγάλσζε απφ ηε RUMELISIAD. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ
εκεξνκεληψλ ηεο πλφδνπ (26-28 Απξηιίνπ 2018) ην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ ηεο Σνπξθίαο καο ζα θαιχςεη ηα έμνδα δηακνλήο
ελφο εθπξνζψπνπ απφ θάζε εηαηξία γηα 2 λχρηεο ζε μελνδνρείν 5
αζηέξσλ. Λφγσ απμεκέλνπ ελδηαθέξνληνο ζηελ χλνδν,
ελδέρεηαη ην
Τπνπξγείν λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα. Γη’ απηφ ην ιφγν, παξαθαινχληαη
νη εηαηξίεο πνπ θάλνπλ αίηεζε λα κελ πξνβνχλ ζε
πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο πξνηνχ ιάβνπλ ηελ ηειηθή
έγθξηζε απφ ηελ Πξεζβεία καο. Οη εηαηξίεο πνπ ζέινπλ λα
επηζθεθηνχλ
ην θφξνπκ λα ζηείινπλ ηα ζηνηρεία ηνπο ην
αξγφηεξν κέρξη ηηο 13.04.2018 ζην θαμ 2310 254448 ή ζην e-mail
selanik@ekonomi.gov.tr.
3ν Διιεληθό αββαηνθύξηαθν ζην Βειηγξάδη - Μάτνο 2018
Ζ εθδήισζε Διιεληθό αββαηνθύξηαθν, ε νπνία ζα
πξαγκαηνπνηεζεί γηα 3ε θνξά ηνλ εξρφκελν Μάτν (12 θαη 13
Ματνπ 2018)
ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηνπ Βειηγξαδίνπ Trg Republike, πνπ απνηειεί ηελ πην γλσζηή πιαηεία ηεο
εξβίαο. Ζ εθδήισζε έρεη σο ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ πξνζέγγηζε
κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ καο ζε πνιηηηζηηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ
επίπεδν. Δθζέηεο είλαη ηνπξηζηηθνί νξγαληζκνί, δηαλνκείο
ηξνθίκσλ θαη πνηψλ απφ φιε ηελ Διιάδα, Σξάπεδεο θαη άιινη
νξγαληζκνί. Ο θχξηνο ιφγνο ηεο δηνξγάλσζεο ηνπ Διιεληθνχ
αββαηνθχξηαθνπ ζηελ εξβία είλαη νη παξαδνζηαθά θηιηθέο
ζρέζεηο ησλ δχν ιαψλ. Ζ εθδήισζε ζπλνδεχεηαη απφ πνιιά
πνιηηηζηηθά θαη κνπζηθά πξνγξάκκαηα. Υνξεπηηθέο νκάδεο απφ
ηελ
Διιάδα
παξνπζηάδνπλ
δηαθνξεηηθνχο
Διιεληθνχο
παξαδνζηαθνχο ρνξνχο, δσληαλή νξρήζηξα παίδεη παξαδνζηαθή
θαη ζχγρξνλε ειιεληθή κνπζηθή. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Διιεληθνχ
αββαηνθχξηαθνπ, ζίαζνη απφ ηελ εξβία παξνπζηάδνπλ ζηα
ζέαηξα ηνπο Διιεληθέο παξαζηάζεηο θαη αλάινγε ζεκαηνινγία.
Γηνξγαλσηήο: Γηεζλήο Έλσζε Φηιίαο (International
Friendship
Association).
Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
http://www.greekweekend.org/

Έξεπλα γηα ηελ εηαηξηθή επζύλε ζηηο κηθξέο θαη πνιύ κηθξέο
επηρεηξήζεηο
Ζ εηαηξεία IDEC ΑΔ (www.idec.gr) ζπκκεηέρεη ζην επξσπατθφ
πξφγξακκα Erasmus+ "ISORESS -Promoting the idea of
corporate social responsibility and sustainable development in
small and micro enterprises". Ο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη
λα πξνσζήζεη ηελ ηδέα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο (ΔΚΔ)
ζηηο κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη λα ηηο βνεζήζεη λα
θαηαιάβνπλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε επηρεηξεκαηηθή πξνζέγγηζε δελ
αθνξά κφλν ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη φηη απιέο θαη ρακεινχ
θφζηνπο πξσηνβνπιίεο κπνξεί λα έρνπλ κεγάιν αληίθηππν. Γηα ην
ζθνπφ απηφ, ζα αλαπηπρζνχλ 2 εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, εθ
ησλ νπνίσλ ην έλα ζα απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηέο ελειίθσλ θαη
ην άιιν ζε επηρεηξεκαηίεο. Ζ πξφζβαζε ζηα εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα ζα είλαη δσξεάλ γηα φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο.
Σν πξψην βήκα είλαη λα αλαγλσξηζζεί ην επίπεδν θαηαλφεζεο
ησλ επηρεηξεκαηηψλ κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ηεο
έλλνηαο ΔΚΔ θαη λα πξνζδηνξηζζνχλ νη αλάγθεο εθπαίδεπζεο.
Παξαθαινχληαη νη επηρεηξήζεηο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ online
εξσηεκαηνινγίνπ https://goo.gl/forms/70iGSTbIJkf5UwFql

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο

Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 12 – 15 Απξηιίνπ 2018 πξφθεηηαη λα
ve
πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Έθζεζε «12 INTERNATIONAL
TRADE FAIR FOR BAKERY, PATISSERIE MACHINERY, ICE
CREAM, CHOCOLATE AND TECHNOLOGIES» απφ ηελ
εηαηξία “Messe Stuttgard Ares Fuarcilik” 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: Φνχξλνη ςσκηνχ, Φνχξλνη
πίηζαο, Φνχξλνη δαραξνπιαζηηθήο, Φνχξλνη γηα πξντφληα
αιεχξνπ, Μπιέληεξ, Μίμεξ, Μεραλέο ςσκηνχ, Μεραλέο
δαραξνπιαζηηθήο, Μεραλέο ζθξάγηζεο ηζαληψλ, Μεραλέο
ζπζθεπαζίαο ςσκηνχ, Μεραλέο ζπζθεπαζίαο πξντφλησλ
αιεπξηνχ, Μεραλέο ζπζθεπαζίαο, Πξντφληα πζθεπαζίαο,
Καινχπηα ζνθνιάηαο, Μεραλέο επηθάιπςεο ζνθνιάηαο,
Παγσηφ,
Δμνπιηζκφο
παγσηνχ,
Κνξλέηεο,
Σάξηεο,
Καηαςχθηεο Παγνκεραλέο. 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. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληψλ ηεο
Έθζεζεο (11 – 14 Απξηιίνπ 2018) ην ελ ιφγσ 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 (11 – 14 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 ηελ Πξεζβεία, γηαηί ιφγσ απμεκέλνπ
ελδηαθέξνληνο ζηελ έθζεζε ελδέρεηαη ην Τπνπξγείν λα κεηψζεη
ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη εηαηξίεο πνπ ζέινπλ λα
επηζθεθζνχλ ηελ έθζεζε πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηε ζρεηηθή
αίηεζε κέρξη ηηο 02/04/2018 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.ibatech.com.tr/eng/index.html.

Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 25 – 26 Απξηιίνπ 2018 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί
Γηεζλήο
Έθζεζε
«INTERNATIONAL
ISTANBUL SMART GRIDS AND CITIES CONGRESS AND
FAIR» απφ ηελ εηαηξία “HHB EXPO ” θαη ζηελ Σνπξθία –
ISTANBUL – ζην Istanbul Congress Center - κε ηελ
επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε
πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο: Δζληθή θαη δηεζλήο
λνκνζεζία γηα ηα έμππλα δίθηπα θαη ηηο πφιεηο, Πνιηηηθή
Πφιεσλ θαη Κηεξίσλ, ρεδηαζκφο, Παξνρή ελέξγεηαο,
Πνηφηεηα ελέξγεηαο ζε έμππλα δίθηπα, Αλάγθεο έξεπλαο θαη
αλάπηπμεο γηα έμππλα δίθαηα θαη πφιεηο, θηήξηα θαη
ζπζηήκαηα, Έμππλα Ζιεθηξηθά Γίθηπα θαη πζηήκαηα, έμππλα
δίθηπα θαη ζπζηήκαηα πδάησλ θαη ιπκάησλ, έμππλα δίθηπα
θπζηθνχ αεξίνπ, έμππλα δίθηπα θαη ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο,
ρεδίαζε Μηθξψλ Γηθηχσλ, Πιαηθφξκεο Γνθηκψλ θαη
Απηνκαηηζκνί. 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 παξαγσγνχοεπηρεηξεκαηίεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληψλ ηεο
Έθζεζεο (24 – 27 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 (24 – 27 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 11/04/2018 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.icsginstanboul.com/en/

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΡΟΤΜΑΝΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Βνπθνπξέζηη, απέζηεηιε Καηάινγν θπξηνηέξσλ
200 εηαηξηψλ εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο πξντφλησλ απφ θαη πξνο ηελ Διιάδα γηα ην 2017. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζην Βνπθνπξέζηη
(www.agora.mfa.gr/ro104), email:ecocom-bucharest@mfa.gr, ηει. 004 021 210 07 48.

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ηεο Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 02 – 04 Ματνπ 2018 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Έθζεζε «ENERGY & ENVIRONMENT FAIR & CONFERENCE» απφ ηελ εηαηξία “Sektorel Fuarcilik A.S. ”
θαη ζηελ Σνπξθία –ISTANBUL– ζην Istanbul Expo Center/ Cnr Expo – κε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο. ηελ
έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο: Δλέξγεηαο, Ζιηαθήο ελέξγεηαο,
Αλαθχθισζε, Πεξηβάιινλ, Απηνκαηηζκνχ, πζηήκαηα ππξαζθάιεηαο θαη Ζιεθηξηθά ζπζηήκαηα. 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 (01 – 04 Μαΐνπ
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 (01 – 04 Μαΐνπ 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.icci.com.tr/en

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
FRESKON
Πόιε: ΓΔΘ Θεζζαινλίθε, Διιάδα
Ηκεξνκελία: 26-28 Απξηιίνπ 2018
Δθζέκαηα: Φξνχηα & Λαραληθά. Πιεξνθνξίεο: site:
http://freskon.helexpo.gr/ , ηει: 2310 291 161, e-mail:
freskon@helexpo.gr
eSHOPS EXPO
Πόιε: Αίζνπζα Πνιιαπιψλ Υξήζεσλ, Μεηξφ ζην χληαγκα,
Αζήλα, Διιάδα
Ηκεξνκελία: 26-28 Απξηιίνπ 2018
Δθζέκαηα: Ζιεθηξνληθά Καηαζηήκαηα eShops. Πιεξνθνξίεο:
site: https://www.eshopsexpo.gr/ , ηει: 210 924.5577, e-mail:
info@verticom.gr
DOMOTEC & BUILDING GREEN
Πόιε: MEC, Αζήλα, Διιάδα
Ηκεξνκελία: 26-29 Απξηιίνπ 2018
Δθζέκαηα: Αλαθαίληζε, Γφκεζε & Δμνηθνλφκεζε
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.domotecexpo.gr/ , ηει:
2111801801
n

7 MEDWOOD
Πόιε: Metropolitan Expo, Αζήλα, Διιάδα
Ηκεξνκελία: 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
Ηκεξνκελία: 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
ΚΡΗΣΗ Η ΜΔΓΑΛΗ ΤΝΑΝΣΗΗ & ΣΟΠΙΚΔ ΓΔΤΔΙ
ΔΛΛΑΓΑ
Πόιε: ΓΔΘ- Helexpo (Πεξίπηεξν 12) Θεζζαινλίθε, Διιάδα
Ηκεξνκελία: 28 Απξηιίνπ- 6 Μαΐνπ 2018
Δθζέκαηα: Σνπηθά πξντφληα & Τπεξεζίεο. Πιεξνθνξίεο:
Site: http://pagritiaekthesi.gr/ , ηει: 2810 213318, e-mail:
info@pagritiaekthesi.gr

Γηεζλείο Δθζέζεηο
BEAUTY TRADE SPECIAL
Πόιε: Οπηξέρηε, Οιιαλδία
Ηκεξνκελία: 7-9 Απξηιίνπ 2018
Δθζέκαηα: Καιιπληηθά & Αηζζεηηθή
Πιεξνθνξίεο: site: https://www.beautytradespecial.nl/ , ηει:
+31 (0) 343 – 411412,e-mail: beautybeurzen@mgen.nl
BIG 5 CONSTRUCT N. AFRICA MAROCCO
Πόιε: Καδακπιάλθα, Μαξφθν
Ηκεξνκελία: 10 - 12 Απξηιίνπ 2018
Δθζέκαηα: Δζσηεξηθέο θαηαζθεπέο, Οηθνδνκηθά Τιηθά &
Δξγαιεία, Τπεξεζίεο MEP θαη Παξάζπξα, πφξηεο &
πξνζφςεηο
Πιεξνθνξίεο:
Site:https://www.thebig5constructnorthafrica.com/
MACROPACK
Πόιε: Οπηξέρηε, Οιιαλδία
Ηκεξνκελία: 10-12 Απξηιίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε ζπζθεπαζίαο
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.easyfairs.com/nl/empackutrecht-2018/empack-utrecht-2018/ ,
ηει: +31 (0) 183
680 649, e-mail: Susanne.den.otter@easyfairs.com

Γηεζλείο Δθζέζεηο
PACKAGING INNOVATIONS
Πόιε: Μπέξκηλρακ, Ζλσκέλν Βαζίιεην
Ηκεξνκελία: 10 - 12 Απξηιίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε ζπζθεπαζίαο
Πιεξνθνξίεο: Site: http://www.easyfairs.com/packaginginnovations-birmingham-2018/packaging-innovationsbirmingham-2018/ , ηει: +44 (0)20 3196 4302, e-mail:
jamesdb@easyfairs.com
RIYADH TRAVEL FAIR
Πόιε: Ρηάλη, ανπδηθή Αξαβία
Ηκεξνκελία: 10 - 13 Απξηιίνπ 2018
Δθζέκαηα: ηνπξηζκφο
Πιεξνθνξίεο: Site: http://www.riyadhtravel.net/riyadh-travelfair/
th

14 CERAMITEC 2018
Πόιε: Μφλαρν, Γεξκαλία
Ηκεξνκελία: 10 - 13 Απξηιίνπ 2018
Δθζέκαηα: Σερλνινγία, Καηλνηνκία θαη Τιηθά
Πιεξνθνξίεο: Site: https://www.ceramitec.com/index-2.html,
ηει. +49 89 949-20720,
e-mail: info@messe-muenchen.de
IPHEB & CPHI RUSSIA
Πόιε: Αγία Πεηξνχπνιε, Ρσζία
Ηκεξνκελία: 11-13 Απξηιίνπ 2018
Δθζέκαηα: Φάξκαθα
Πιεξνθνξίεο: Site:http://gotoipheb.com/ , ηει: +7 (812) 303
88 67, e-mail: market@ipheb.ru
WINE & GOURMET JAPAN 2018
Πόιε: Σφθπν, Ηαπσλία
Ηκεξνκελία: 11-13 Απξηιίνπ 2018
Δθζέκαηα: Κξαζί, κπχξα, Οηλνπλεπκαηψδε πνηά θαη
Γαζηξνλνκία
Πιεξνθνξίεο: site: https://www.wineandgourmetjapan.com/ ,
ηει: +81 3 5793 7770, e-mail: takagi@koelnmesse.jp
SEA JAPAN
Πόιε: Σφθπν, Ηαπσλία
Ηκεξνκελία: 11-13 Απξηιίνπ 2018
Δθζέκαηα: Βηνκεραληθφο / Ναπηηιηαθφο Δμνπιηζκφο
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.seajapan.ne.jp/en/ , ηει: +441206-545121, e-mail: Marie.Gresham@ubm.com
FURNITURE FAIR – HOME, OFFICE & INTERIOR
DECORATION EQUIPMENT
Πόιε: Μπνχληβα, Μαπξνβνχλην
Ηκεξνκελία: 11- 15 Απξηιίνπ 2018
Δθζέκαηα: εζσηεξηθή δηαθφζκεζε, Έπηπια
Πιεξνθνξίεο:
site:
https://www.eventseye.com/fairs/ffurniture-fair-montenegro-12846-1.html
ART EXPO
Πόιε: Μπνχληβα, Μαπξνβνχλην
Ηκεξνκελία: 11- 15 Απξηιίνπ 2018
Δθζέκαηα: αληίθεο θαη έξγα ηέρλεο
Πιεξνθνξίεο: site: https://www.eventseye.com/fairs/f-art-fairmontenegro-12847-1.html
BUILDING, CONSTRUCTIONS MATERIALS,
INSTALLATION, HEATING, COOLING, AIR
CONDITIONING, NATURAL GAS AND TECHNOLOGIES
FAIR
Πόιε: Πξνχζα, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 11- 15 Απξηιίνπ 2018
Δθζέκαηα: Καηαζθεπή θηηξίσλ θαη δνκηθψλ πιηθψλ, ζέξκαλζε,
ςχμε, θιηκαηηζκφο & θπζηθφ αέξην Πιεξνθνξίεο: site:
http://tuyap.com.tr/en/exhibitions/bursa-construction-201816th-building-construction-materials-natural-gasandtechnologies-fair#scope-of-the-fair , ηει: +90 (212) 867 11 00

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα
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04/04/2018
ΠΡΟΥΔΗΡΟ, ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΦΑΜΑΣΧΝ ΣΖΛ. 26953 60606
11/04/2018
Α.Γ. 39/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
ΣΖΛ. 2313 32826
11/04/2018
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΧΝ ΣΟΞΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ
ΣΖΛ. 2313 308154
11/04/2018
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΟΤΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ, ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΧΝ ΣΔΥΝΖ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ ΣΖΛ. 2313 317536
13/04/2018
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΦΟΡΖΣΟΤ ΑΠΗΝΗΓΧΣΖ ΣΖΛ. 2313 320529
13/04/2018
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΛΑΒΖ ΣΟΤ ΑΤΣΟΚΑΤΣΟΤ ΚΛΗΒΑΝΟΤ ΣΤΠΟΤ
TYTTNAUER ΣΖΛ. 2313 320529
17/04/2018
Α.Γ. 02Δ/2018
ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΚΑΗ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΣΖ ΑΝΧ
ΠΟΛΖ ΣΖΛ. 2313 318342
19/04/2018 ΑΝΟΗΚΣΟ, ΓΖΜΟΗΟ, ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΝΧΠΧΝ ΚΡΔΑΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΤΛΔΡΗΚΧΝ ΣΖΛ. 25310
54582
24/04/2018 Α.Γ. 04/2017 ΓΗΔΘΝΖ, ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΟΤ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΣΖΛ. 2313 323128
26/04/2018 Α.Γ. 4Δ/2018 ΓΖΜΟΗΟ, ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖ
Ο
ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΥΟΛΗΚΖ ΑΤΛΖ ΜΔ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΣΟ 2
ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΗ 31ν ΓΔΛ ΣΖΛ. 2313 318453
27/04/2018 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
Ο
ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΑΗΘΟΤΧΝ ΛΤΟΜΔΝΖ ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΑ ΣΟ 7
ΚΑΗ 14ν ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΣΖΛ. 2310 679172
27/04/2018
Α.Γ. 26/2018
ΓΗΔΘΝΖ, ΑΝΟΗΚΣΟ, ΓΖΜΟΗΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΟΡΖΣΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΑ
ΚΔΝΣΡΑ ΤΓΔΗΑ ΣΖΛ. 2313 320587
27/04/2018
Α.Γ.09/2018
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΤΟ ΔΝΓΟΚΟΠΗΧΝ ΣΖΛ. 213 2163049
27/04/2018 Α.Γ. 5Δ/2018 ΓΖΜΟΗΟ, ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
Ο
ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΥΟΛΗΚΖ ΑΤΛΖ ΜΔ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΑ ΚΣΗΣΖΡΗΑ ΣΟ 27
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΣΖΛ. 2313 318453
27/04/2018 Α.Γ. 06/2018 ΓΗΔΘΝΖ, ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΟΓΓΟΝΣΑ ΤΠΟΓΔΗΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ
ΚΑΓΧΝ ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΣΖΛ. 2313
317535
30/04/2018 Α.Γ. 16/2018 ΑΝΟΗΚΣΟ, ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 120 Μ.Σ. ΦΑΚΖ ΓΗΑ ΓΤΟ ΥΡΟΝΗΑ ΣΖΛ. 210 3483161
30/04/2018 Α.Γ. 19/2018 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟΤ ΜΗΚΡΟΚΟΠΗΟΤ ΜΔΣΑ
ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΧΝ ΣΖΛ. 210 3483161
30/04/2018 Α.Γ. 18/2018 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 400 Μ.Σ. ΡΤΕΗΟΤ ΓΗΑ ΓΤΟ ΥΡΟΝΗΑ ΣΖΛ. 210 3483161
30/04/2018 Α.Γ. 17/2018 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 120 Μ.Σ. ΞΔΡΧΝ ΦΑΟΛΗΧΝ ΓΗΑ ΓΤΟ ΔΣΖ ΣΖΛ. 210
3483161
10/05/2018 Α.Γ. 3/2018 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖ ΡΑΦΖ ΣΟΛΧΝ
- ΠΖΛΗΚΗΧΝ - ΘΔΡΗΝΧΝ ΠΑΝΣΔΛΟΝΗΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ-ΜΑΘΖΣΡΗΧΝ
ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΧΝ ΥΟΛΧΝ ΣΖΛ. 210 8705010
11/05/2018 Α.Γ. 08/18 ΓΗΔΘΝΖ. ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΟΡΘΟΠΔΓΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΣΖΛ. 213 2163049

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
«ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ»
4Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ
Γ.Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Γ.
ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ»
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

3Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
3Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

29Ζ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ
«ΠΟΓΡΑΓΔΣ»
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ - ΤΚΔΧΝ

3Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΚΛΖΠΗΔΗΟ
ΒΟΤΛΑ»
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ «ΘΖΔΑ»
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ «ΘΖΔΑ»
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ «ΘΖΔΑ»
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ
ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΚΛΖΠΗΔΗΟ
ΒΟΤΛΑ»





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.

