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ΒΔΘ: ωζίβην γηα ηελ αγνξά ν εμωδηθαζηηθόο
ζπκβηβαζκόο πνπ επηδέρεηαη βειηηώζεωλ
Γηα νπζηαζηηθφ εξγαιείν αλ θαη εθφζνλ, δελ „ζπζηαζηεί‟ ζηα
γξαλάδηα ηεο γξαθεηνθξαηίαο, θάλεη ιφγν ν πξφεδξνο ηνπ
Βηνηερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ
Θεζζαινλίθεο
θαη
α΄
αληηπξφεδξνο ηεο ΚΔΔ, Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο
αλαθεξφκελνο ζηνλ εμσδηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ. «Απνηειεί
έλα ζεηηθφ βήκα, έζησ θαη ζεκαληηθά αξγνπνξεκέλν, πξνο
ηελ θαηεχζπλζε ηεο εμπγίαλζεο ηφζν ηνπ ηξαπεδηθνχ, φζν
θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνπίνπ ζηε ρψξα. Σν γεγνλφο πσο
γηα πξψηε θνξά δηακνξθψλεηαη έλα εμσδηθαζηηθφ πιαίζην,
πνπ δίλεη ηελ επθαηξία ζε κηα ππεξρξεσκέλε επηρείξεζε λα
ζπγθεληξψζεη φινπο ηνπο πηζησηέο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα
ξπζκίζεη φια ηα ρξέε ηεο, απνηειεί κηα επράξηζηε εμέιημε»
αλαθέξεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ, σζηφζν ζα πξέπεη λα
ππάξμνπλ βειηηψζεηο, ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ νη
πξνυπνζέζεηο εθείλεο πνπ ζα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ
πιεηνλφηεηα ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ γηα έληαμε ζηε
ξχζκηζε.
«Ο εμσδηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο κπνξεί λα
απνηειέζεη ζσζίβην γηα ηελ αγνξά πνπ βνπιηάδεη
θαζεκεξηλά, σζηφζν ηα θξηηήξηα έληαμεο ζε απηφλ είλαη πνιχ
απζηεξά θαη κεγάινο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ θηλδπλεχεη λα
κείλεη εθηφο ξχζκηζεο» ππνγξακκίδεη ν θ. Παπαδφπνπινο,
επηζεκαίλνληαο πσο «ην θξηηήξην λα κελ κπνξεί κηα
επηρείξεζε λα ππαρζεί ζην Νφκν, αλ ην 85% ησλ ζπλνιηθψλ
νθεηιψλ ηεο αλήθεη ζε έλαλ πηζησηή, ζέηεη πξνζθφκκαηα
ζηελ έληαμε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ επηρεηξήζεσλ, δηφηη είλαη
ζχλεζεο κηα κηθξνκεζαία επηρείξεζε λα δηαηεξεί ηνλ
δαλεηζκφ ηεο ζε έλαλ κφλν πηζησηηθφ θνξέα». Δπηπξφζζεηα,
ζχκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηνπ ΒΔΘ, πξνβιεκαηηζκφ
δεκηνπξγεί θαη ην γεγνλφο πσο γηα λα εληαρζεί κηα
επηρείξεζε ζηνλ εμσδηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ απαηηείηαη λα έρεη
ηνπιάρηζηνλ κία θεξδνθφξα ρξήζε θαηά ηελ ηειεπηαία
ηξηεηία. «Σν ελ ιφγσ θξηηήξην δπζρεξαίλεη ηδηαίηεξα ηελ
έληαμε ρηιηάδσλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο ε ηειεπηαία ηξηεηία
ήηαλ εμαηξεηηθά δπζκελήο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.
Παξάιιεια ην γεγνλφο φηη ζηνλ εμσδηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ
εληάζζεηαη ην ζχλνιν ησλ πηζησηψλ ηνπ νθεηιέηε, απφ
ηξάπεδεο, δεκφζην, αζθαιηζηηθά ηακεία, πξνκεζεπηέο θαη
εξγαδφκελνη, θαζηζηά ηε δηαδηθαζία αξθεηά πνιχπινθε.
Μάιηζηα ε δηαδηθαζία είλαη ίδηα ηφζν γηα ηηο κηθξέο, φζν θαη
γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο κε κφλε δηαθνξνπνίεζε ηε
ζπκκεηνρή εκπεηξνγλψκνλα, ε νπνία γηα ηηο κηθξέο
επηρεηξήζεηο είλαη πξναηξεηηθή» ζρνιηάδεη ν πξφεδξνο ηνπ
ΒΔΘ, ππνγξακκίδνληαο πψο ν φγθνο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ
θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έληαμε ζηε
ξχζκηζε είλαη εμίζνπ κεγάινο θαη ε ζπγθέληξσζή ηνπο
ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα.
«Απηφ πνπ επηδεηνχκε είλαη ε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη φρη
ε δεκηνπξγία κεγαιχηεξσλ πνπ ηειηθά ζα απαμηψζνπλ ηελ
πξνζπάζεηα ηνπ εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ» θαηαιήγεη ν
θ. Παπαδφπνπινο.

Έηνο 16ν

Σεύρνο No 16

Κξνύζκαηα απάηεο ζηε Γαιιηθή αγνξά κε ζύκαηα
Διιεληθέο εμαγωγηθέο εηαηξείεο
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Διιεληθήο Πξεζβείαο ηνπ Παξηζηνχ (Γαιιία) καο εθηζηά ηελ
πξνζνρή γηα θαηλφκελα απάηεο ζε βάξνο ειιεληθψλ
εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη λα πιεζαίλνπλ ην
ηειεπηαίν δηάζηεκα. πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα πξνζπάζεηεο
εμαπάηεζεο κε ηνπο δξάζηεο λα ζηνρεχνπλ θπξίσο ζε κηθξέο θαη
κηθξνκεζαίεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο (κέρξη ζηηγκήο έρνπλ γίλεη
γλσζηέο απάηεο -εθ ησλ νπνίσλ κία εμαπάηεζε θαη δχν
απφπεηξεο εμαπάηεζεο- πνπ αθνξνχλ ειαηφιαδν, αιιά δελ
απνθιείεηαη λα ππάξρνπλ θξνχζκαηα θαη κε άιια πξντφληα),
ππνθξηλφκελνη ηνπο εθπξνζψπνπο ππαξθηψλ, πγηψλ γαιιηθψλ
επηρεηξήζεσλ, κε ηηο νπνίεο νπδεκία ζρέζε δηαηεξνχλ. Δθηζηάηαη
ε πξνζνρή πξνο ηηο ειιεληθέο εηαηξείεο πξνθεηκέλνπ λα είλαη
ηδηαίηεξα επηθπιαθηηθέο ζε παξαγγειίεο πνπ ηνπο απνζηέιινληαη
ειεθηξνληθψο απφ εηαηξείεο, κε ηηο νπνίεο δελ έρνπλ
πξνεγνχκελε
ζπλεξγαζία.
πγθεθξηκέλα,
θάπνηα
ζεκεία/ελδείμεηο απφπεηξαο απάηεο απνηεινχλ: -Ζ ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε απφ ηελ νπνία νη ειιεληθέο εηαηξείεο ιακβάλνπλ ηελ
παξαγγειία. Θα πξέπεη λα δίδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε απηήλ
θαη λα δηαζθαιίδεηαη φηη πξνέξρεηαη φλησο απφ ηελ εηαηξεία πνπ
θέξεηαη λα θάλεη ηελ παξαγγειία (π.ρ. λα έρεη ην ίδην domain
name κε ηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο, λα έρεη επηβεβαησζεί
ηειεθσληθψο θ.α.), -Ζ δηαθνξεηηθή δηεχζπλζε παξάδνζεο ησλ
πξντφλησλ κε απηή ηεο εηαηξείαο πνπ θέξεηαη λα πξαγκαηνπνηεί
ηελ παξαγγειία. Δηδηθά δε, φηαλ ε ελ ιφγσ εηαηξεία δελ δηαζέηεη
νχηε ππνθαηάζηεκα νχηε απνζήθεο ζηε ζπγθεθξηκέλε
δηεχζπλζε. Σέινο, ε ειιεληθή εηαηξεία πνπ ιακβάλεη ηέηνηνπ είδνπο
παξαγγειία κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, νθείιεη ζε θάζε
πεξίπησζε λα επηθνηλσλήζεη νπσζδήπνηε απεπζείαο κε ηελ εηαηξεία,
κέζσ ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ ηεο εηαηξείαο, ν αξηζκφο ηνπ
νπνίνπ ζα πξέπεη λα αλαθηεζεί απφ αλεμάξηεηε πεγή (π.ρ.
δηαδίθηπν, βάζεηο δεδνκέλσλ θ.α.) θαη φρη ελδερνκέλσο απφ ηα
ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζηα ειεθηξνληθά κελχκαηα πνπ θεξφκελνπ
σο εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο (εθφζνλ απηά δελ ζπκπίπηνπλ κε ηα
ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο πνπ έρνπλ αλαθηεζεί απφ άιιε πεγή). Ζ
ελ ιφγσ επηθνηλσλία ζα πξέπεη αθελφο λα δηαζθαιίδεη ηελ
νξζφηεηα ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο πνπ
πξαγκαηνπνηεί ηελ παξαγγειία θαη αθεηέξνπ λα δηεπθξηλίδεη ηνπο
φξνπο απνζηνιήο θαη ελδερνκέλσο -θαη αλάινγα κε ηελ πνιηηηθή
ηεο εθάζηνηε εηαηξείαο - λα δεηά πξνθαηαβνιή πξν ηεο
απνζηνιήο ησλ πξντφλησλ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.
0033147202660, e-mail: ecocom-paris@mfa.gr
Δμαγωγηθέο δπλαηόηεηεο ηωλ Πηεξηθώλ επηρεηξήζεωλ ζηελ
Γεξκαληθή αγνξά, πξννπηηθέο ζπλεξγαζίαο
Σν Δπηκειεηήξην Πηεξίαο δηνξγαλψλεη ελεκεξσηηθή εθδήισζε κε
ζέκα «Δμαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ησλ Πηεξηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ
Γεξκαληθή αγνξά, πξννπηηθέο ζπλεξγαζίαο», ηελ Γεπηέξα 24
νο
Απξηιίνπ θαη ψξα 6:30 κκ. , ζηε πλεδξηαθή Αίζνπζα (1 φξνθνο)
ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Πηεξίαο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζην Δπηκειεηήξην Πηεξίαο: ηει: 23510
23211
,
e-mail:
press-office@champie.ondsl.gr
,
eestep@champie.ondsl.gr

Απμάλεηαη ν πξνϋπνινγηζκόο θαη ν αξηζκόο ηωλ
ωθεινύκελωλ ζε 3 πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ηεο
επηρεηξεκαηηθόηεηαο
Σελ αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ σθεινχκελσλ
ζηα ηξία πξψηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ γηα ηελ ελίζρπζε
ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αλαθνίλσζε
ν Αλαπιεξσηήο
Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο Αιέμεο Υαξίηζεο,
θαηά ηελ θνηλή ζπλεδξίαζε ηεο Δηδηθήο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο
Δπξσπατθψλ Τπνζέζεσλ θαη ηεο Δηδηθήο Μφληκεο
Δπηηξνπήο Πεξηθεξεηψλ ζηε Βνπιή, ζηηο 6.4.2017. Πην
ζπγθεθξηκέλα,φπσο
αλαθνίλσζε
νθ.Υαξίηζεο, απμάλνληαη ζπλνιηθά θαηά 156 εθαηνκκχξηα
επξψ
νη
πξνυπνινγηζκνί ηξηψλ
δξάζεσλ
επηρεηξεκαηηθφηεηαο (Α Κχθινο) πνπ ζπγθέληξσζαλ κεγάιν
ελδηαθέξνλ, αχμεζε πνπ κεηαθξάδεηαη ζε πεξηζζφηεξνπο
απφ 3.300
σθεινχκελνπο:
ηε
δξάζε «Δλίζρπζε
Απηναπαζρφιεζεο απνθνίησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο»
ν πξνυπνινγηζκφο απμάλεηαη θαηά 25 εθαη. επξψ. ηε
δξάζε «Νενθπήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ν πξνυπνινγηζκφο
απμάλεηαη
θαηά
19
εθαη.
επξψ.
Σέινο,
ζηε
δξάζε «Δλίζρπζε πθηζηάκελσλ ΜΜΔ» ν πξνυπνινγηζκφο
απμάλεηαη θαηά 112 εθαη. επξψ.
εκηλάξην γηα ηελ πξνώζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο
κέζω ηωλ social media
Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο
(ΔΒΔΘ) ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ χλδεζκν πκβνχισλ
Δπηρεηξήζεσλ, δηνξγαλψλνπλ ζεκηλάξην γηα ηελ πξνψζεζε
ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζσ social media κε ζέκα
«Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη θνηλσληθά δίθηπα». Σν ζεκηλάξην ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηε Γεπηέξα 24 Απξηιίνπ 2017 θαη ψξεο
17:00-21:15, ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ ΔΒΔΘ
νο
(Σζηκηζθή 29, 2 νξ). Σν ζεκηλάξην πξνζθέξεηαη δσξεάλ θαη
ζα δνζεί βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο
νη νπνίνη ζα έρνπλ δειψζεη εγθαίξσο ηε ζπκκεηνρή ηνπο.
Λφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ ζέζεσλ νη ελδηαθεξφκελνη
ζα πξέπεη εγθαίξσο λα ελεκεξψζνπλ ην ΔΒΔΘ,
ζπκπιεξψλνληαο ην ζρεηηθφ Γειηίν πκκεηνρήο θαη
απνζηέιινληαο ην ζην e-mail: georgiou@ebeth.gr ή
beni@ebeth.gr , ή ζην θαμ: 2310/370.136, ην αξγφηεξν έσο
ηελ Πέκπηε 20.04.2017. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:
site: www.ebeth.gr ή ηει: 2310 370132.
Απηνεηθόλα & απηνπεπνίζεζε ζην επηρεηξείλ
Σν επηκειεηήξην ηεο Λάξηζαο ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΔΓΔΓΔ,
δηνξγαλψλεη εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην ζηηο 25 Απξηιίνπ 2017
θαη ψξα 17:30 ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
νο
Δπηκειεηεξίνπ Λάξηζαο (2 φξνθνο) κε ζέκα «Απηνεηθφλα &
απηνπεπνίζεζε ζην επηρεηξείλ». Οκηιήηξηεο ζα είλαη ε θα
Γψλε Μνχθα, χκβνπινο Πξνζσπηθήο/αλάπηπμεο θαη
επίζεκε ζπλεξγάηεο ηεο εηαηξείαο LifeSuccess θαη ηνπ Bob
Proctor ζηελ Διιάδα θαη ε θπξία Οηθνλνκάθνπ νθία,
Πξφεδξνο ηνπ ΔΔΓΔΓΔ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: email: info@larissa-chamber.gr , site: www.larissa-chamber.gr
,ηει: 2410 536900 , fax: 2410 257522

Δλέξγεηα: Δπελδύζεηο, Απαζρόιεζε θαη Δμαγωγέο
Σν Ηλζηηηνχην Δλέξγεηαο ΝΑ Δπξψπεο απφ θνηλνχ κε ην
Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ (ΔΒΔΑ) κε
ηνλ Παλειιήλην χλδεζκν Δμαγσγέσλ (ΠΔ) δηνξγαλψλεη
εκεξίδα ζηηο 26 Απξηιίνπ 2017 ζηελ Αζήλα.ην επίθεληξν
ηεο εθδήισζεο, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην
ακθηζέαηξν ηνπ ΔΒΔΑ (Αθαδεκίαο 7), ζα βξεζνχλ ηα θξίζηκα
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ελεξγεηαθέο επελδχζεηο, ηελ
απαζρφιεζε θαζψο θαη ηηο εμαγσγέο ζηνλ ηνκέα ηεο
ελέξγεηαο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα
επηθνηλσλείηε κε ηε γξακκαηεία ηνπ ΗΔΝΔ:
Σει: 210
3628457, 3624245 , e-mail: info@iene.gr

Γηνξγάλωζε Β2Β ζπλαληήζεωλ ζηελ Καιακπάθα
Σν Δπηκειεηήξην Σξηθάισλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Enterprise
Greece πξνγξακκαηίδεη ηελ επφκελε δηνξγάλσζε κε ηελ
ζπκκεηνρή Διιήλσλ θαη Ξέλσλ Δπηρεηξεκαηηψλ γηα Β2Β
ζπλαληήζεηο ζηηο 10 θαη Ηνπλίνπ 2017 ζηελ Καιακπάθα. Ζ
παξαπάλσ δηνξγάλσζε αθνξά επηρεηξήζεηο κε αληηθείκελν α) ηηο
κνλάδεο θαηαζθεπήο εθθιεζηαζηηθψλ εηδψλ πνπ είδε εμάγνληαη ή
δχλαηαη θαη β) νξγαλσκέλα ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία κε
νινθιεξσκέλα ηαμηδησηηθά παθέηα εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ απφ
νκφδνμεο ρψξεο. Απνζηνιή ζηνηρείσλ,ζπκπεξηιακβάλνληαο
δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ζην sdrenia@trikalabiz.gr.
Τπεχζπλε θ. δξέληα νθία, ηει: 24310 27493 ( εζση. 106). Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 24310 24989, fax: 24310 38945.
Πξόγξακκα Δζεινληηζκνύ θαη Πξαθηηθήο Άζθεζεο
Σν Athens Photo Festival αλαδεηά άηνκα γηα πξαθηηθή άζθεζε θαη
εζεινληηθή εξγαζία, πξνζθέξνληαο ηνπο ηελ επθαηξία λα
ζπκκεηέρνπλ έκπξαθηα κε ηηο γλψζεηο, ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε
ζεηηθή ηνπο δηάζεζε ζηελ πξνεηνηκαζία θαη δηεμαγσγή ελφο
δηεζλνχο θεζηηβάι. Ζ πεξίνδνο απαζρφιεζεο μεθηλά ζηηο 30
Απξηιίνπ 2017, κε δπλαηφηεηα πιήξνπο ή κεξηθήο απαζρφιεζεο.
Γηα ηηο ζέζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο, ζα εθαξκνζηεί ε δηαδηθαζία
πξαθηηθήο άζθεζεο πνπ αθνινπζεί ε θάζε ζρνιή. Γηα εθδήισζε
ελδηαθέξνληνο, πξέπεη λα ζπκπιεξψζεηε ηε ζρεηηθή αίηεζε πνπ
βξίζθεηαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Athens Photo Festival. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ην
Διιεληθφ Κέληξν Φσηνγξαθίαο: ηει: 210 9211751 , e-mail:
contact@hcp.gr

Πξόζθιεζε επηρεηξήζεωλ ζηηο Ηκέξεο Καξηέξαο
Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 2017
Σν Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηήκηνπ
Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ) δηνξγαλψλεη γηα 5ε ζπλερή ρξνληά «Ζκέξεο
Καξηέξαο» ζηηο 15 & 16 Μαΐνπ 2017 ζην Κέληξν Γηάδνζεο
Δξεπλεηηθψλ Απνηειεζκάησλ (Κ.Δ.Γ.Δ.Α.), επί ηεο νδνχ 3εο
επηεκβξίνπ (Παλεπηζηεκηνχπνιε). ηελ εθδήισζε απηή κπνξείηε
λα έξζεηε ζε επαθή κε ηνπο ηειεηφθνηηνπο θαη απφθνηηνπο ηνπ
κεγαιχηεξνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο ρψξαο. Έρεηε ηε δπλαηφηεηα
πξνβνιήο ηεο εηαηξείαο ζαο, πξνεπηινγήο βηνγξαθηθψλ ησλ
απνθνίησλ θαη πξαγκαηνπνίεζε ζπλέληεπμεο γηα λα ζπδεηήζεηε
καδί ηνπο ηηο πξννπηηθέο απαζρφιεζεο ζε απηήλ. Οη
ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο γηα λα ζπκκεηάζρνπλ, αλεμάξηεηα αλ
έρνπλ ήδε πξνεγγξαθεί, ζα πξέπεη λα δειψζνπλ ζπκκεηνρή ζηνλ
παξαθάησ
ζχλδεζκν: https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=2&id=656

African Utility Week , 16 – 18 May 2017
ηα πιαίζηα ηεο Πξσηνβνπιίαο Business Beyond Borders
(Δπηρεηξεκαηηθφηεηα πέξα απφ ηα ζχλνξα) κηαο πξσηνβνπιίαο
πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη
ζπληνλίδεηαη απφ ΔΤΡΩΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ,
δηνξγαλψλεηαη ε
δεχηεξε εθδήισζε επηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο ηεο κε
αθξηθαληθέο ρψξεο , εβδνκάδα Utility 2017. θνπφο ηεο
εθδήισζεο είλαη λα δεκηνπξγήζεη έλα γξήγνξν θαη εχθνιν ηξφπν
γηα Μηθξέο θαη Μεζαίεο Δπηρεηξήζεηο (ΜΜΔ) θαη πλεξγαηηθψλ
ρεκαηηζκψλ, πνπ αζρνινχληαη ελεξγά ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο,
ηνπ λεξνχ θαη ηεο βηνκεραλίαο ππεξεζηψλ θνηλήο σθειείαο
απνβιήησλ, λα ζπλαληήζνπλ δπλεηηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο
εηαίξνπο θαη λα ιεηηνπξγήζεη ζε δηεζλέο επίπεδν. Ζ εθδήισζε
BBB ζηε Νφηηα Αθξηθή ζα δηνξγαλσζεί ζε ζπλεξγαζία κε RECP,
ην πξφγξακκα ζπλεξγαζίαο Αθξηθήο-ΔΔ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ
Δλέξγεηαο, έλα πξφγξακκα πνιιψλ ρνξεγψλ, πνπ ππνζηεξίδεη
ηελ αλάπηπμε ησλ αγνξψλ γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο
ζηελ Αθξηθή. Ζ εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 16 κε 18
Ματνπ 2017 ζην Γηεζλέο πλεδξηαθφ Κέληξν ηνπ Κέηπ Σάνπλ ηεο
Ννηείνπ Αθξηθήο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλήζηε
ζην email : info@businessbeyondborders.eu ή επηζθεθζείηε ηελ
ηζηνζειίδα
BBB
http://www.businessbeyondborders.info/.

Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή ζηε Μόζρα/Ρωζία, ππό ηνλ
Αλαπιεξωηή Τπνπξγό Δμωηεξηθώλ θ. Γ. Καηξνύγθαιν, ηελ
Πέκπηε, 22 Ινπλίνπ 2017
Σν Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ γλσζηνπνηεί φηη ηελ Πέκπηε 22
Ηνπλίνπ 2017 πξνγξακκαηίδεη Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή ζηε
Μφζρα/Ρσζία, ππφ ηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ θ. Γ.
Καηξνχγθαιν θαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γ.Γ. ΓΟ & Α θ. Γ.
Σζίπξα, κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε θαη αλάπηπμε ησλ δηκεξψλ
νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ ηεο ρψξαο καο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο
εμσζηξέθεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. Οη θιάδνη
δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζεσξνχληαη νη πην ζεκαληηθνί γηα ηε
Ρσζηθή αγνξά είλαη νη εμήο: ηππνπνηεκέλα ηξφθηκα
(απνθιεηνκέλσλ ησλ εληφο εκπάξγθν πξντφλησλ ), έλδπζε,
θαιιπληηθά (κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα θπζηθά θαιιπληηθά), ηνκέαο
αθηλήησλ, δνκηθά πιηθά, θάξκαθα, παξνρή ηαηξηθψλ
ππεξεζηψλ.Οη ελδηαθεξφκελνη επηρεηξεκαηίεο, παξαθαινχληαη
λα γλσζηνπνηήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο, έωο θαη ηε Γεπηέξα
24 Απξηιίνπ, ζηε Β8 Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ
(ηει: 210-3682765, fax: 210-368771, e-mail: b08@mfa.gr ,
αξκφδηα θα Αξεηή θαθηδάθε – ηακαηνπνχινπ), ψζηε ζηε
ζπλέρεηα λα νξηζηηθνπνηεζεί ν ρψξνο ησλ ζπλαληήζεσλ θαη ην
Γξαθείν Ο.Δ.Τ. Μφζραο μεθηλήζεη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ
επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαληήζεσλ. εκεηψλεηαη επίζεο φηη γηα ηε
δέζκεπζε ηεο αίζνπζαο, ην θφζηνο ελνηθίαζεο ηεο νπνίαο ζα
επηκεξηζζεί ζηηο επηρεηξήζεηο, νη ελδηαθεξφκελνη ζα θιεζνχλ λα
πξνθαηαβάινπλ ηκήκα ηνπ θφζηνπο ζπκκεηνρήο, κέρξη ηελ
Παξαζθεπή 28 Απξηιίνπ 2017. Σέινο, γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ηελ αγνξά ηεο Ρσζίαο θαη ηηο
πξννπηηθέο δηείζδπζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηελ ελ ιφγσ
αγνξά, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ απεπζείαο
κε ην Γξαθείν Ο.Δ.Τ. Μφζραο, Πξντζηάκελνο θ.Ζιίαο Θαλαζάο,
Γελ. χκβνπινο ΟΔΤ Α‟, ηει.: 007-4955393860, e-mail:
ethanasas@mfa.gr , Ο νπνίνο έρεη πιήξε εηθφλα ησλ
δπλαηνηήησλ δηείζδπζεο ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ ζηε ξσζηθή αγνξά.
Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε, καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 16- 20 Μαΐνπ 2017 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ εηαηξία Istanbul Cnr Expo Center ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο Σνπξθίαο ε Γηεζλήο Έθζεζε «ISTANBUL
HOME TEXTILES EXHIBITION». Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε
ππάξρεη εηδηθή δηνξγάλσζε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο
Σνπξθίαο, πνπ δηαξθεί 3 κέξεο θαη πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζηνλ
εθζεζηαθφ ρψξν θαζψο θαη ζπλαληήζεηο κε ηνπο παξαγσγνχο.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εκεξνκεληψλ ηεο έθζεζεο (15-18 Μαΐνπ
2017) ην ελ ιφγσ Τπνπξγείν ζα θαιχςεη ηα έμνδα δηακνλήο ελφο
εθπξνζψπνπ απφ θάζε εηαηξία γηα 3 λχρηεο ζε μελνδνρείν 5
αζηέξσλ. Οη εηαηξίεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ λα
ζπκπιεξψζνπλ ηελ ζρεηηθή αίηεζε θαη λα ηελ απνζηείινπλ ζηo
email: selanik@ekonomi.gov.tr ή ζην fax: 2310 254448.

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε, καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 22- 25 Μαΐνπ 2017, πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ εηαηξία “Hannover Fairs Turkey
Fuarcilik A.S” ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο Σνπξθίαο, ε Γηεζλήο
Έθζεζε «CARPET AND FLOORING EXHIBITION». Παξάιιεια
κε ηελ έθζεζε ππάξρεη εηδηθή δηνξγάλσζε απφ ην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ ηεο Σνπξθίαο, πνπ δηαξθεί 3 κέξεο θαη πεξηιακβάλεη
επίζθεςε ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν θαζψο θαη ζπλαληήζεηο κε ηνπο
παξαγσγνχο. Σν Τπνπξγείν ζα θαιχςεη ηα έμνδα δηακνλήο ελφο
εθπξνζψπνπ απφ θάζε εηαηξία γηα 3 λχρηεο ζε μελνδνρείν 5
αζηέξσλ κφλν εθφζνλ νη επηζθέπηεο ιάβνπλ κέξνο ζην
ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα θαη ηαμηδέςνπλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο
εκεξνκελίεο (21-24 Μαΐνπ). Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη κέρξη ηηο
12/05/2017 λα ζηείινπλ ζπκπιεξσκέλε ηελ ζρεηηθή αίηεζε ζηνπο
παξαθάησ ζπλδέζκνπο: θαμ: 2310 254 448, email:
selanik@ekonomi.gov.tr . Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
http://www.domotexturkey.com/en

νη

1 Οηληθνί Οιπκπηαθνί Αγώλεο ζηελ Αζήλα
ηελ Αζήλα γίλεηαη γηα πξψηε θνξά ζεκείν ζπλάληεζεο ησλ
θαιχηεξσλ παξαγσγψλ νίλσλ θαη απνζηαγκάησλ ζηνλ
θφζκν κέζα απφ κηα κνλαδηθή δηνξγάλσζε κε ζέκα ηελ
αλάδεημε θαη πξνψζεζε ησλ θξαζηψλ θαη ησλ
απνζηαγκάησλ, Wine Olymp Awards 2017- Γηαγσληζκνί
Οίλνπ θαη Απνζηαγκάησλ. ηνπο δηαγσληζκνχο κπνξνχλ λα
ζπκκεηάζρνπλ νίλνη, εηδηθνί νίλνη θαη ηα απνζηάγκαηα
ακπειννηληθήο πξνέιεπζεο πνπ παξάγνληαη ζχκθσλα κε
ηνπο θαλνληζκνχο ηεο ρψξαο πξνέιεπζήο ηνπο, ζα
δηεμαρζνχλ 27 έσο 29 Μαΐνπ ζηελ Αζήλα. ηνπο
Γηαγσληζκνχο “Wine& Spirits Olymp Awards 2017”
κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο παξαγσγνί, έκπνξνη νίλσλ θαη
απνζηαγκάησλ απφ φιεο ηηο ρψξεο ζπκπιεξψλνληαο
ειεθηξνληθά ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπο. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
Confexpo
Ltd,
210
75688888,
info@wineolympawards.com –www.WineOlympAwards.com
Γηαγωληζκόο Αλώηεξεο Πνηόηεηαο θαη πζθεπαζίαο
ηξνθίκωλ & πνηώλ
Α. Γηαγσληζκφο ΠΟΗΟΣΖΣΑ ηξνθίκσλ – πνηψλ 2017.
Αίηεζε ζπκκεηνρήο: http://www.olympawards.co.uk/wpcontent/uploads/2016/01/aitish-diagonismou-poiotitas.pdf
Κφζηνο ζπκκεηνρήο 180 επξψ + ΦΠΑ =223,20 επξψ.
Β. Γηαγσληζκφο ΤΚΔΤΑΗΑ ηξνθίκσλ – πνηψλ 2017
Αίηεζε ζπκκεηνρήο: http://www.olympawards.co.uk/wpcontent/uploads/2016/01/aitish-diagonismou-syskevasias.pdf
Κφζηνο ζπκκεηνρήο 180 επξψ + ΦΠΑ =223,20 επξψ.

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΑΛΒΑΝΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηα
Σίξαλα,
απέζηεηιε
ελεκεξσηηθφ δειηίν ην νπνίν πεξηιακβάλεη εηδήζεηο
νηθνλνκηθνχ, εκπνξηθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο
Μαξηίνπ 2017.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο
ζηα Σίξαλα (www.agora.mfa.gr/al51) email:
ecocom-tirana@mfa.gr
ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr .
ΒΔΛΓΙΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηηο Βξπμέιιεο, απέζηεηιε ην
ελεκεξσηηθφ δειηίν Οηθνλνκηθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ
εηδήζεσλ απφ ην Βέιγην πνπ ζπλέηαμε ην Γξαθείν ΟΔΤ
Βξπμειιψλ γηα ηνλ κήλα Μάξηην 2017
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζηηο Βξπμέιιεο (www.agora.mfa.gr/be58) ,email:
ecocom-brussels@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr
ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ
Γεληθνχ Πξνμελείνπ ηεο Διιάδαο ζην Νηχζζειληνξθ,
απέζηεηιε ελεκέξσζε κε ζέκα «Δμέιημε εκπνξηθψλ
ζπλαιιαγψλ Διιάδνο – Βφξεηαο Ρελαλίαο Βεζηθαιίαο
(Ηαλνπάξηνο-Γεθέκβξηνο
2017)».
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζην
Νηχζζειληνξθ (www.agora.mfa.gr/de128) , email: ecocomdusseldorf@mfa.gr .

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
KASTORIA INTERNATIONAL FUR FAIR
Πόιε: Καζηνξηά
Ηκεξνκελία: 4-7 Μαΐνπ 2017
Δθζέκαηα: πξντφληα γνχλαο θαη ππεξεζηψλ φπσο: Καηεξγαζκέλα
γνπλνδέξκαηα θαη δέξκαηα, γνχληλα ελδχκαηα, δεξκάηηλα ελδχκαηα,
άιια ελδχκαηα, εμαξηήκαηα γνχλαο, αλαιψζηκα θαη αμεζνπάξ,
κεραλήκαηα
Πιεξνθνξίεο: https://www.furfairkastoria.com/el/
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
ΚΡΗΣΗ: Η ΜΔΓΑΛΗ ΤΝΑΝΣΗΗ & ΣΟΠΙΚΔ ΓΔΤΔΙ ΔΛΛΑΓΑ
Πόιε: ηάδην Δηξήλεο & Φηιίαο, Αζήλα
Ηκεξνκελία: 6 – 14 Μαΐνπ 2017
Δθζέκαηα: θξεηηθά πξντφληα, γεχζεηο θαη πξντφληα απφ ηελ ππφινηπε
Διιάδα
Πιεξνθνξίεο: ηει.: 2810 213318, 6932430433, site:
www.pagkritiaekthesi.gr, , email: info@ pagkritiaekthesi.gr
ΔΛΛΑΓΟ ΓΔΤΗ
Πόιε: Δθζεζηαθφ Κέληξν Πεξηζηεξίνπ, Αζήλα
Ηκεξνκελία: 18-21 Μαΐνπ 2017
Δθζέκαηα: γαζηξνλνκία, ηνπξηζκφο, πνιηηηζκφο.
Πιεξνθνξίεο: site: www.elladosgefsi.gr
THESSALONIKI TUNING SHOW – AUTO MOTO WORLD
Πόιε: πλεδξηαθφ Κέληξν ΓΔΘ – HELEXPO, Θεζζαινλίθε
Ηκεξνκελία: 19-21 Μαΐνπ 2017
Δθζέκαηα:αληηπξφζσπνη, εηζαγσγείο, έκπνξνη, επηζθεπαζηέο,
βειηησηέο απηνθηλήησλ θαη πγξαεξηνθίλεζε.
Πιεξνθνξίεο: ηει.: 2310330500, site:
www.thessalonikituningshow.gr , email:
info@thessalonikituningshow.gr
TRAVEL SHOW 2017 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΓΙΑΚΟΠΔ
Πόιε: πλεδξηαθφ Κέληξν Αζελψλ – HELEXPO Μαξνχζη
Ηκεξνκελία: 19-21 Μαΐνπ 2017
Δθζέκαηα: Σνπξηζκφο, ηαμηδησηηθά παθέηα.
Πιεξνθνξίεο: ηει.: 2310291188, Fax: 2310291568, site:
http://greektravelshow.helexpo.gr/, email: ktrap@helexpo.gr
AGROEXPO 2017
Πόιε: Ηεξάπεηξα, Αλαηνιηθή Κξήηε
Ηκεξνκελία: 26 – 28 Μαΐνπ 2017
Δθζέκαηα: αγξνηηθά πξντφληα.
Πιεξνθνξίεο: site: www.epimlas.gr , email: info@epimlas.gr

Γηεζλείο Δθζέζεηο
th

14 METAL PROCESSING MACHINERY, WELDING, DRILLING
AND CUTTING TECHNOLOGIES, MATERIALS, HAND TOOLS FAIR
Πόιε: Ηθφλην, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 27 – 30 Απξηιίνπ 2017
Δθζέκαηα: Μεραλήκαηα επεμεξγαζίαο κεηάιισλ, ζπγθφιιεζεο,
ηερλνινγίεο δηάηξεζεο θαη θνπήο, πιηθψλ θαη εξγαιεία ρεηξφο
Πιεξνθνξίεο: site: http://konmakfuari.com/en/ , e-mail:
dorukaydin@tuyap.com.tr ,ηει: +90 332 346 29 30 , fax: +90 332 346
29 48
ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΟΙΝΟΤ
Πόιε: Πεθίλν, Κίλα
Ηκεξνκελία: 05 – 07 Μαΐνπ 2017
Δθζέκαηα: νίλνο, νηλνπλεπκαηψδε, ρπκνί θαη λεξφ
Πιεξνθνξίεο: site: radDBE58INTERWINE(Beijing).pdf

Γηεζλείο Δθζέζεηο (πλέρεηα)
AUTOMECHANIKA
Πόιε: Νηνπκπάη, Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα
Ηκεξνκελία: 7 – 9 Μαΐνπ 2017
Δθζέκαηα: είδε απηνθηλήησλ θαη αληαιιαθηηθψλ
Πιεξνθνξίεο:site:www.automechanikadubai.com
BIOMEDICA
Πόιε: Ατληρφθελ, Οιιαλδία
Ηκεξνκελία: 9-10 Μαΐνπ 2017
Δθζέκαηα: Δμειηζζφκελεο ηερλνινγίεο ζηνλ θιάδν ηεο
ηαηξηθήο
Πιεξνθνξίεο:site:http://biomedicasummit.com/contact.
html e-mail: biomedicasummit@tema.de , ηει: 49 241
88970 131
MARITIME INDUSTRY
Πόιε: Οιιαλδία
Ηκεξνκελία: 9-11 Μαΐνπ 2017
Δθζέκαηα: Ναπηηιηαθά
Πιεξνθνξίεο: Site:
http://booking.evenementenhal.nl/en/maritime-industrygo-2017/gorinchem
e-mail: gorinchem@evenementenhal.nl ηει: 0031 (0)
183 680 680
TUTTOFOOD
Πόιε: Μηιάλν, Ηηαιία
Ηκεξνκελία: 8 – 11 Μαΐνπ 2017
Δθζέκαηα: ηξφθηκα θαη πνηά
Πιεξνθνξίεο:www.tuttofood.it/
MACH-TECH
Πόιε: Βνπδαπέζηε, Οπγγαξία
Ηκεξνκελία: 09 – 12 Μαΐνπ 2017
Δθζέκαηα: πςειή ηερλνινγία, θαηλνηνκία
Πιεξνθνξίεο: ηει.:+3612636000, θαμ: +3612636098,
email:
iparnapjai@hungexpo.hu,
email:
machtech@hungexpo.hu
TECHTEXTIL
Πόιε: Φξαλθθνχξηε, Γεξκαλία
Ηκεξνκελία: 09 – 12 Μαΐνπ 2017
Δθζέκαηα: πθάζκαηα ηερληθψλ εθαξκνγψλ θαη κε
πθαζκέλα πιηθά
Πιεξνθνξίεο: ηει.:2106410405, θαμ: 2106410602,
email: info@messefranfurt.gr , email: info@t4f.gr , site:
www.t4f.gr
Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ
Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο Σνπξθίαο
Σν Σνχξθηθν Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε, καο
ελεκεξψλεη φηη κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 23- 27 Μαΐνπ
2017, πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ εηαηξία
“Yem Fuarcilik A.S” ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο
Σνπξθίαο, ε Γηεζλήο Έθζεζε «INTERNATIONAL
TURKEYBUILD FAIR». Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε
ππάξρεη εηδηθή δηνξγάλσζε απφ ην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ ηεο Σνπξθίαο, πνπ δηαξθεί 3 κέξεο θαη
πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν θαζψο
θαη ζπλαληήζεηο κε ηνπο παξαγσγνχο. Σν Τπνπξγείν
ζα θαιχςεη ηα έμνδα δηακνλήο ελφο εθπξνζψπνπ απφ
θάζε εηαηξία γηα 3 λχρηεο ζε μελνδνρείν 5 αζηέξσλ
κφλν εθφζνλ νη επηζθέπηεο ιάβνπλ κέξνο ζην
ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα θαη ηαμηδέςνπλ ζηηο
ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο (21-24 Μαΐνπ). Οη
ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη κέρξη ηηο 08/05/2017 λα
ζηείινπλ ζπκπιεξσκέλε ηελ ζρεηηθή αίηεζε ζηνπο
παξαθάησ ζπλδέζκνπο: θαμ: 2310 254 448, email:
selanik@ekonomi.gov.tr.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: site: http://yapifuariistanbul.com/en-GB .

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
Ζ
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24/04/2017 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ, ΓΗΑ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΓΗΑΛΤΖ ΝΔΦΡΩΝ
2695360607

ΣΖΝ
ΣΖΛ.

6 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
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25/04/2017 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΘΔΣΖΡΩΝ ΣΖΛ: 2695360607

ΓΗΑ

ΣΖΝ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
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3/05/2017 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ,
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ ΣΖΛ: 26953 60606

ΓΗΑ

ΣΖΝ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
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12/05/2017 ΑΝΟΗΥΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ, ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΔΚΣΤΠΩΣΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΣΖΛ. 2313
317545

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
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17/05/2017 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ, ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΔΩΝ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΛ.
2313 317537

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
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22/05/2017 ΑΝΟΗΥΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ, ΓΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
ΑΝΑΘΔΖ ΜΔΛΔΣΖ ΜΔ ΣΗΣΛΟ: “ΜΔΛΔΣΖ ΣΑΣΗΚΖ ΔΝΗΥΤΖ ΚΑΗ
ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΣΖΝ
ΟΓΟ ΗΚΣΗΝΟΤ 5” ΣΖΛ: 2313 317538

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
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22/05/2017 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ, ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΜΗΚΡΟΫΛΗΚΩΝ ΔΝΓΤΖ ΣΖΛ. 210 3483161

ΑΝΩΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ “ΘΖΔΑ”

236

24/05/2017 ΑΝΟΗΥΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ, ΓΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
ΑΝΑΘΔΖ ΜΔΛΔΣΖ ΜΔ ΣΗΣΛΟ “ΜΔΛΔΣΖ ΣΑΣΗΚΖ ΔΝΗΥΤΖ ΚΑΗ
ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΣΖΝ
ΟΓΟ ΤΓΓΡΟΤ 31” ΣΖΛ: 2313 317538

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
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26/05/2017 ΑΝΟΗΥΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ, ΓΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
ΑΝΑΘΔΖ ΜΔΛΔΣΖ ΜΔ ΣΗΣΛΟ “ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ
ΓΗΑΣΖΡΖΣΔΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ» ΣΖΛ: 2313 317538

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.

