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Πλαηθόπμα Δπισειπημαηικήρ Γιαδικηύωζηρ
Ζ Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ, ζην πιαίζην ηεο
δεκηνπξγίαο
αληαπνδνηηθψλ
ππεξεζηψλ
πξνο
ηηο
επηρεηξήζεηο-κέιε ησλ Δπηκειεηεξίσλ, αλέπηπμε ηελ
«Πιαηθφξκα
Δπηρεηξεκαηηθήο
Γηαδηθηχσζεο»
(https://businessplatform.uhc.gr ), ε νπνία ζα ζπκβάιιεη
ζεκαληηθά ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ-κειψλ
ησλ Δπηκειεηεξίσλ. Ζ δηαδηθηπαθή απηή πιαηθφξκα παξέρεη
ηε δπλαηφηεηα ζηηο κηθξέο θπξίσο επηρεηξήζεηο, πνπ δελ
έρνπλ δηθφ ηνπο ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ, λα
αλαξηνχλ εηδήζεηο θαη λα έξρνληαη ζε θαζεκεξηλή επηθνηλσλία
κε άιιεο επηρεηξήζεηο. πγθεθξηκέλα, νη επηρεηξήζεηο-κέιε
ησλ Δπηκειεηεξίσλ (πνπ είλαη ηακηαθψο ελήκεξεο), αιιά θαη
ηα ζηειέρε ησλ Δπηκειεηεξίσλ, κπνξνχλ - αθνχ
δεκηνπξγήζνπλ έλαλ πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ - λα αλαξηνχλ
ελεκεξψζεηο - αλαθνηλψζεηο γηα δηάθνξα ζέκαηα, φπσο: Σελ
νξγάλσζε επηρεηξεκαηηθψλ απνζηνιψλ, ηελ νξγάλσζε
εθδειψζεσλ επηρεηξεκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο, ηηο αλαδεηήζεηο
ζπλεξγαζηψλ, ηηο πξνζθνξέο - δεηήζεηο αγαζψλ θαη
ππεξεζηψλ, ηε δηαηχπσζε απφςεσλ επί ζεκάησλ
επηρεηξεκαηηθφηεηαο,
ην
«αλέβαζκα»
πνιπκεζηθνχ
πεξηερνκέλνπ (φπσο video θ.ι.π) απφ ζπλεληεχμεηο,
εθδειψζεηο θα. Έηζη ν ελδηαθεξφκελνο επηρεηξεκαηίαο πνπ
ζέιεη λα «ελεκεξψζεη - επηθνηλσλήζεη» κε άιια κέιε ησλ
Δπηκειεηεξίσλ, ζα εηζάγεη ζηελ πιαηθφξκα ην αίηεκά ηνπ θαη
ηα θξηηήξηα ησλ απνδεθηψλ (επηρεηξήζεσλ), φπσο: Σελ
γεσγξαθηθή πεξηνρή, ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο (ΚΑΓ
2008),ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηελ λνκηθή κνξθή ησλ
επηρεηξήζεσλ. Ζ πιαηθφξκα ζα αλαδεηεί θαη ζα ηαπηνπνηεί
(κέζσ ηνπ ΓΔΜΖ), ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηα
θξηηήξηα απηά θαη ζα απνζηέιιεη ζ’ απηέο ζρεηηθφ κήλπκα
κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Έηζη ε ελεκέξσζε ζα είλαη
ζηνρεπκέλε, κφλν ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ πηζαλφλ ζα ηηο
ελδηέθεξε απηή ε ελεκέξσζε - επηθνηλσλία. Ζ δηεχζπλζε γηα
ηελ
είζνδν
ζηελ
εθαξκνγή
είλαη
ε
https://businessplatform.uhc.gr , ζηελ νπνία είλαη αλαξηεκέλν
θαη ην ζρεηηθφ Δγρεηξίδην Υξήζεο. Έρεη δε ζρεδηαζηεί έηζη
ψζηε λα είλαη πξνζβάζηκν ηφζν απφ Ζ/Τ φζν θαη απφ άιιεο
ζπζθεπέο (smartphones, tablets, θιπ.) θαη δελ απαηηεί ηελ
εγθαηάζηαζε θάπνηνπ επηπιένλ ινγηζκηθνχ ή πξνζζέηνπ
(add on) παξά κφλν πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Ζ ρξήζε ηνπ
ζπζηήκαηνο είλαη δηαζέζηκε ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαηά ηα
πξφηππα φισλ ησλ αληαπνδνηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο ΚΔΔ, νη
νπνίεο είλαη ηακεηαθά ελήκεξεο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην. Σν
ζρεηηθφ εηθνλίδην (banner) έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηελ ΚΔΔ:
Σειέθσλα Δπηθνηλσλίαο: 210 3387104 (-106) [θ. Θάλνο
Οξθφπνπινο] E-mail: businessplatform@uhc.gr
&
orkopoulos@uhc.gr .

Γιοπγάνωζη εμιναπίων Τγιεινήρ και Αζθάλειαρ
Σποθίμων από ηο Β.Δ.Θ
Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, ζηελ πξνζπάζεηά
ηνπ λα ζηεξίμεη ηηο επηρεηξήζεηο – κέιε ηνπ κε αληηθείκελν
εξγαζηψλ ηελ παξαγσγή, επεμεξγαζία θαη δηάζεζε ηξνθίκσλ
θαη ζε φζνπο εκπιέθνληαη κε ηε δηαρείξηζε ηξνθίκσλ κε
νηνδήπνηε ηξφπν θαηά ην ζηάδην ηεο δηαηξνθηθήο αιπζίδαο,
δηνξγαλψλεη εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα γηα ηηο «Βαζηθέο αξρέο
Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ», ζχκθσλα κε ηελ
Τπνπξγηθή Απφθαζε ΤΑ.14708/10.08.2007/ΦΔΚ.1616/Β/
17.08.2007.
ηφρνο ησλ ζεκηλαξίσλ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο
ζηελ παξαγσγή – ζπληήξεζε θαη δηάζεζε ηξνθίκσλ κε
αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ , ζχκθσλα κε
ηνλ Καλνληζκφ 852/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
εο
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29 Απξηιίνπ 2004 γηα ηελ πγηεηλή ησλ
ηξνθίκσλ. Σα ζεκηλάξηα είλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 10 σξψλ
ην θαζέλα θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ αίζνπζα ζεκηλαξίσλ
ηνπ ΒΔΘ – Αξηζηνηέινπο 27, 4νο φξνθνο. Σν θφζηνο
ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε 50 επξψ, πνζφ ην νπνίν
πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζπγρξφλσο κε ηελ θαηάζεζε ηεο
αίηεζεο ζην Οηθνλνκηθφ ηκήκα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηα κέιε ηνπ ΒΔΘ είλαη ε
ηακεηαθή ηαθηνπνίεζή ηνπο , φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ηεο
εηήζηαο ζπλδξνκήο ηνπο. Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο βξίζθεηαη
αλαξηεκέλε θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Β.Δ.Θ www.veth.gov.gr.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζην
ηκήκα Θεκάησλ Μεηαπνίεζεο θαη Τπεξεζηψλ, ηαηηζηηθήο,
Δξεπλψλ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ ΒΔΘ, αξκφδηνο
θ.Γ.Γειεράηζηνο, ζην ηειέθσλν : 2310-241383 θαη ζην
email:sme-industry@veth.gov.gr.

Παπαηείνεηαι μέσπι ηιρ 28 Φεβποςαπίος ο νόμορ Καηζέλη
Παξάηαζε γηα δχν κήλεο, κέρξη ηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2019, ηνπ
λφκνπ Καηζέιε. Βάζεη φζσλ ζπκθσλήζεθαλ θαηά ηε
ζπλάληεζε πνπ είρε ν πξσζππνπξγφο ηελ πεξαζκέλε
Παξαζθεπή κε ην πξνεδξείν ηεο Διιεληθήο Έλσζεο
Σξαπεδψλ δηαηεξείηαη έσο ηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2019 ε
δπλαηφηεηα πξνζηαζίαο ηεο πξψηεο θαηνηθίαο αληηθεηκεληθήο
αμίαο έσο 280.000 επξψ (γηα έγγακν κε ηξία παηδηά θαη άλσ)
απφ ηνλ πιεηζηεξηαζκφ. Καλνληθά ε δπλαηφηεηα απηή έιεγε 31
Γεθεκβξίνπ 2018. Ζ παξάηαζε απηή δφζεθε πξνθεηκέλνπ
κέζα ζην δηάζηεκα απηφ λα θαζνξηζηεί θαη λα ζπκθσλεζεί
αλάκεζα ζηελ θπβέξλεζε, ζηηο ηξάπεδεο θαη ζηνπο ζεζκνχο ην
λέν πιαίζην πξνζηαζίαο ηεο πξψηεο θαηνηθίαο απφ ηνλ
πιεηζηεξηαζκφ.

Παπάηαζη για ηα ηέλη κςκλοθοπίαρ 2019
Έσο ηηο 11 Ηαλνπαξίνπ παξαηείλεηαη ε πξνζεζκία θαηαβνιήο ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο γηα ην έηνο 2019, φπσο αλαθνίλσζε θαη
επηζήκσο ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Σελ ίδηα εκέξα ιήγεη θαη ε πξνζεζκία γηα ηελ θαηάζεζε πηλαθίδσλ. Να ζεκεησζεί φηη φζνη δελ
πιεξψζνπλ εκπξφζεζκα ηα ηέιε θπθινθνξίαο ζα θιεζνχλ λα πιεξψζνπλ ην δηπιάζην ηέινο απφ απηφ πνπ αλαινγεί ζην φρεκά
ηνπο.

Γιεθνήρ Έκθεζη για Φπέζκα Φπούηα και Λασανικά, FRUIT
LOGISTICA 2019 (06.- 08.02.2019)
H Γηεζλήο Έθζεζε γηα Φξέζθα Φξνχηα θαη Λαραληθά, FRUIT
LOGISTICA 2019, πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 06. - 08.
Φεβποςαπίος 2019 ζην Βεξνιίλν. ηελ πξνεγνχκελε
δηνξγάλσζε, ε Διιάδα εθπξνζσπήζεθε απφ 80 εθζέηεο, κεηαμχ
απηψλ αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί, επηρεηξήζεηο θξέζθσλ θξνχησλ
θαη ιαραληθψλ, θαζψο θαη εηαηξίεο ηερληθψλ ζπζηεκάησλ,
εμνπιηζκνχ θαη ζπζθεπαζίαο ηνπνζεηψληαο ηελ έηζη ζηηο 10
θνξπθαίεο ρψξεο σο πξνο ηελ αχμεζε εθζεηψλ. Με επηηπρία
νξγαλψζεθαλ θαη θέηνο 5 νκαδηθά ειιεληθά πεξίπηεξα, ηα νπνία
θξφληηζαλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εηθφλαο ηεο Διιάδαο θαη ηελ
πξνψζεζε ησλ θξέζθσλ ειιεληθψλ πξντφλησλ ζην εμσηεξηθφ.
Πην ζπγθεθξηκέλα ηελ εθπξνζψπεζε ησλ ειιεληθψλ εηαηξηψλ
αλέιαβαλ ε Enterprise Greece Invest & Trade, ε Great Greek
Exports and Trade, ε ΝOVACERT, ε Economotechniki θαη ε
Promosolution. Ο Δθζεζηαθφο Οξγαληζκφο ηνπ Βεξνιίλνπ, κε
ζηφρν λα δηεπξχλεη ην δηεζλέο δίθηπν εθζέζεσλ θαη ζπλεδξίσλ,
δηνξγαλψλεη ηε 13ε ASIA FRUIT LOGISTICA ζηηο 04. 06.09.2019 ζην Ζνng Kong, φπνπ ην Διιελνγεξκαληθφ
Δπηκειεηήξην δηνξγαλψλεη θαη γηα ην έηνο 2019 Διιεληθφ Οκαδηθφ
Πεξίπηεξν. Σν 2018 ζπκκεηείραλ ζην Διιεληθφ Οκαδηθφ
Πεξίπηεξν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ηεο ASIA FRUIT LOGISTICA 2018,
9 ειιεληθέο επηρεηξήζεηο: ANATOΛΖ, ΑΝΤΦΗ ΜΖΣΡΟΤΛΖ,
ZEΤ
ΑΚΣΗΝΗΓΗΑ,
ΟΜΗΛΟ
KOΛΗΟΤ,
ΦΡΟΤΣΑ
ΠΡΧΣΟΦΑΝΟΤΖ, θαη ΑΛΚΤΧΝ, GUSTERA, NESPAR,
NEΣΟ κέζσ ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο PREMIUM
EUROPEAN KIWI, πνπ νξγάλσζε θαη ζπληφληζε ε εηαηξία WIN
χκβνπινη
Αλάπηπμεο.
Ηζηνζειίδα
ηεο
έθζεζεο:
www.asiafruitlogistica.com. Δπίζεο, ν Δθζεζηαθφο Οξγαληζκφο
ηνπ Βεξνιίλνπ ζα νξγαλψζεη ζηηο 29.- 31.05.2019 ηελ 2ε CHINA
FRUIT LOGISTICA ζηε αγθάε ζην Shanghai Convention &
Exhibition Center of International Sourcing, κε ζηφρν ηελ
πξνψζεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ζηε κεγάιε αγνξά ηεο
Κίλαο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη θάξηεο εηζφδνπ -κε
κεησκέλε ηηκή - κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζην Διιελνγεξκαληθφ
Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην, επίζεκν αληηπξφζσπν
ηεο Έθζεζεο Fruit Logistica ζηελ Διιάδα θαη Κχπξν, Αζήλα, ηει.:
210 64 19 037, ζηε Θεζ/λίθε ηει.: 2310 32 77 33 θαη ζηελ
ηζηνζειίδα: www.german-fairs.gr . Ηζηνζειίδα ηεο έθζεζεο:
www.fruitlogistica.com .

Δπισειπημαηική αποζηολή ζηην Αηηάλεια ηηρ Σοςπκίαρ, 16 –
19 Ιανοςαπίος 2019
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή
ζηα πιαίζηα ησλ
Γηεζλψλ Δθζέζεσλ
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ
TH
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ(30
INTERNATIONAL
HOSPITALITY
INDUSTRY EQUIPMENT EXHIBITION) θαη ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ
ΠΟΣΧΝ (26RD INTERNATIONAL TRADE EXHIBITION FOR
FOOD AND BEVERAGE) ζηελ Αηηάιεηα ηεο Σνπξθίαο, ζηηο 16 –
19 Ηαλνπαξίνπ 2019 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο
ANTALYA EXPO CENTER. Σν Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε
ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία θαιχπηνπλ ην θφζηνο ηνπ μελνδνρείνπ 4
ή 5 αζηέξσλ γηα δχν λχρηεο κε πξσηλφ, ην θφζηνο κεηαθνξάο
απφ ην μελνδνρείν ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν θαη αληηζηξφθσο
θαζεκεξηλά θαζψο θαη δσξεάλ εηζηηήξην γηα ηελ είζνδν ζηελ
έθζεζε Οη εηαηξίεο πνπ ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ ηηο αλσηέξσ
εθζέζεηο παξαθαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ ζρεηηθή αίηεζε
θαη λα ηελ ζηείινπλ ζην e-mail: info@etee.gr ή ζην fax:
2110127466. Με ηελ επηβεβαίσζε ηεο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα
θαηαβιεζνχλ 70 €/ άηνκν ή 120 € αλά επηρείξεζε γηα ηελ θάιπςε
ηκήκαηνο θφζηνπο ησλ εμφδσλ ηνπ Δπηκειεηήξηνπ θαζψο θαη ησλ
αθπξσηηθψλ ηνπ μελνδνρείνπ. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ έθζεζε γηα
παιηά θαη λέα κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ είλαη έσο δχν άηνκα. Σα
κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε φζεο
εθζέζεηο επηζπκνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ζ θαηάζεζε
γίλεηαη ζηελ ALPHA BANK ζηνλ ινγαξηαζκφ 120002002011660
(IBAN: GR 64 0140 1200 1200 0200 2011 660). Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site: www.etee.gr , ηει: 211
7000264-7, e-mail: info@etee.gr , fairs@etee.gr .

Οικονομικό Φόποςμ ηων Γελθών IV 2019
Σν εηήζην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ ησλ Γειθψλ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηηο 28 Φεβξνπαξίνπ έσο ηηο 3
Μαξηίνπ ηνπ 2019 ζηνπο Γειθνχο, ζηελ Διιάδα. Θα
πξαγκαηνπνηεζνχλ
ζπλαληήζεηο
κε
εγέηεο
απφ
παγθφζκηνπο
νξγαληζκνχο,
πνιπεζληθέο
εηαηξίεο,
ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο, εηαηξείεο ηερλνινγίαο,
θπβεξλεηηθνχο θαη άιινπο εηδηθνχο. Σν Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ
ζπλερίδεη λα επηθεληξψλεηαη ζηελ πξνψζεζε πνιηηηθψλ
θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Απφ
ηηο παξνπζηάζεηο ηεο θχξηαο ζθελήο κέρξη ηηο αλεπίζεκεο,
ηηο πξνζσπηθέο ζπλνκηιίεο θαηά ηε δηάζθεςε, ζα
παξνπζηαζηνχλ δπλαηέο θσλέο απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο
γσλίεο καδί γηα έλαλ απνδνηηθφ δηάινγν πνπ ζα βνεζήζεη
ζηε ράξαμε ελφο θαιχηεξνπ κέιινληνο γηα φινπο. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site: http://www.delphiforum.gr/
, ηει: +30 210 72 89 000, e-mail: info@delphiforum.gr.

Δπισειπημαηικά Νέα
ΑΙΓΤΠΣΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζην Κάηξν, απέζηεηιε Δλεκεξσηηθφ
Γειηίν γηα ηηο Οηθνλνκηθέο θαη Δπηρεηξεκαηηθέο Δηδήζεηο
Αηγχπηνπ γηα ηνλ κήλα Γεθέκβξην ηνπ 2018.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζην Κάηξν (www.agora.mfa.gr ), ηει: +20227948482, 27952036, email: ecocom-cairo@mfa.gr ή ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr .
ΒΔΡΟΛΙΝΟ-ΓΔΡΜΑΝΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Βεξνιίλν, απέζηεηιε ην Νέν
γεξκαληθφο λφκν γηα ηελ Δλαιιαθηηθή Γηαρείξηζε
Απνβιήησλ
πζθεπαζηψλ
(https://lucid.verpackungsregister.org/? ).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζην Βεξνιίλν (http://www.agora.mfa.gr/823 )
,email: ecocom-berlin@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr .
ΚΑΝΑΓΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηελ Οηηάβα, απέζηεηιε
ελεκεξσηηθφ δειηίν νηθνλνκηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ
εηδήζεσλ γηα ηνλ Καλαδά, ηνλ κήλα Γεθέκβξην 2018.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζηνλ Καλαδά (www.agora.mfa.gr
), email:
ecocom-ottawa@mfa.gr
, ηει: 613 238 6271-2, fax:
6132385676, ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr .
ΔΡΒΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηo Βειηγξάδη, απέζηεηιε
ελεκεξσηηθά δειηίν Γεθεκβξίνπ 2018 γηα ηηο πξφζθαηεο
νηθνλνκηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο εμειίμεηο ζηε εξβία.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζην Βειηγξάδη ηει. +381113231577,+3811132223-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα
ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr

Δπισειπημαηική αποζηολή ζηην Κωνζηανηινούπολη
Σοςπκίαρ, 28 Φεβποςαπίος – 02 Μαπηίος 2019

ηηρ

Σν Σνπξθηθφ Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη κεηαμχ
ησλ εκεξνκεληψλ 28 Φεβποςαπίος – 02 Μαπηίος 2019 πξφθεηηαη
λα πξαγκαηνπνηεζεί ε Γηεζλήο Έθζεζε Νεκάησλ,θαηαζθεπαζηψλ
πθαζκάησλ,θαιηζψλ,
εζσξνχρσλ
θαη
θισζηνυθαληνπξγηθψλ
πξντφλησλ « INTERNATIONAL ISTANBUL YARN FAIR », απφ ηελ
εηαηξία “Tuyap Trade Fairs” ζηελ Σνπξθία – ISTANBUL - ζην Tuyap
Fair, Convention and Congress Centre- κε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ
ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα
ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο
ηνκείο: Νεκάησλ, πθαζκάησλ, θαιηζψλ, εζσξνχρσλ θαη
θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ.
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 (27 Φεβποςαπίος – 02
Μαπηίος 2019) 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 (27 Φεβποςαπίος – 02 Μαπηίος 2019)
(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 θαη επηρεηξεκαηηθφ θφξνπκ πξέπεη λα
θάλνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ειεθηξνληθά ζην selanik@ticaret.gov.tr ην
αξγφηεξν μέσπι ηιρ 11.02.2019. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα: http://iplikfuari.com/en/

Δπισειπημαηική αποζηολή ζηην Κωνζηανηινούπολη
Σοςπκίαρ, 28 Φεβποςαπίος – 02 Μαπηίος 2019

ηηρ

Σν Σνπξθηθφ Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη κεηαμχ
ησλ εκεξνκεληψλ 28 Φεβποςαπίος – 02 Μαπηίος 2019 πξφθεηηαη
λα πξαγκαηνπνηεζεί
ε Γηεζλήο Έθζεζε
ζσιελνπξγίαο θαη
κεηαιιηθψλ πξντφλησλ « TUBE, WIRE AND COIL & SHEET METAL
FAIR », απφ ηελ εηαηξία “Voli Fuar A.S” ζηελ Σνπξθία – ISTANBUL ζην Istanbul Expo Centre- κε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ
θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ
δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο:
σιήλεο, πξνθίι θαη αμεζνπάξ, σιήλεο απφ ζίδεξν θαη θξάκαηα
ζσιελψλ, Αινπκίλην, Οξείραιθνο, Υαιθφο, Νηθέιην, Σηηάλην, Αγσγνχο
Μεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο θαηαζθεπψλ, πζθεπέο ζπγθφιιεζεο,
Δμαξηήκαηα θαη αμεζνπάξ, Δμνπιηζκφο επεμεξγαζίαο ζσιήλσλ,
Μεραλέο πεξηέιημεο αγσγψλ, Μεραλήκαηα επεμεξγαζίαο πξνθηι,
Μεραλέο θάκςεο, Μεραλέο θνπήο, Ληπαληηθά, Βνεζεηηθά ρεκηθά.
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 (27 Φεβποςαπίος – 02 Μαπηίος 2019) 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 (27
Φεβποςαπίος – 02 Μαπηίος
2019) (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 θαη επηρεηξεκαηηθφ θφξνπκ πξέπεη λα θάλνπλ ηελ εγγξαθή
ηνπο ειεθηξνληθά ζην selanik@ticaret.gov.tr ην αξγφηεξν μέσπι ηιρ
11.02.2019.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθζείηε ηελ
ηζηνζειίδα: https://boru-tel-rulo-fuari.com/homepage/ .

Δπισειπημαηική
αποζηολή
ζηην
Κωνζηανηινούπολη ηηρ Σοςπκίαρ, 6 - 9 Μαπηίος
2019
Σν Σνπξθηθφ Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο
ελεκεξψλεη φηη κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 6 – 9
Μαπηίος 2019 πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε
TH
Γηεζλήο
Έθζεζε
Παξαζχξσλ
«
20
INTERNATIONAL WINDOWS FAIR – EURASIA
WINDOWS 2019», απφ ηελ εηαηξία “Tuyap Tum
Fuarcilik Yapim A.S”» ζηελ Σνπξθία – ISTANBUL ζην Tuyap Fair, Convention and Congress Center- κε
ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο.
ηελ έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ
δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηνπο ηνκείο: PVC παξαζχξσλ θαηαζθεπαζηέο,
εηζαγσγείο, εμαγσγείο, ρνλδξέκπνξνη, αμεζνπ’αξ
παξαζχξσλ, εγθαηαζηάζηεο ζπζηεκάησλ πξφζνςεο,
θαηαζθεπαζηηθέο
εηαηξείεο
θαη
εξγνιάβνη,
αξρηηέθηνλεο θαη κεραληθνί θαη θαηαζθεπαζηέο
νηθνδνκηθψλ πιηθψλ. 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 (05 -08
Μαπηίος 2019) 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 (05 -08 Μαπηίος
2019) (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 θαη επηρεηξεκαηηθφ θφξνπκ
πξέπεη λα θάλνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ειεθηξνληθά ζην
selanik@ticaret.gov.tr
ην αξγφηεξν μέσπι ηιρ
11.02.2019.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
επηζθεθζείηε
ηελ
ηζηνζειίδα:
http://eurasiawindowfair.com/ .

Δπισειπημαηική αποζηολή ζηην
Κωνζηανηινούπολη ηηρ Σοςπκίαρ, 07- 10 Μαπηίος
2019
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε
ζπλεξγαζία
κε
ηε
δηνξγαλψηξηα
εηαηξία
πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηα
πιαίζηα
ηεο
Γηεζλνχο
Έθζεζεο
Οκνξθηάο,
Πεξηπνίεζεο Μαιιηψλ θαη ψκαηνο «30th BEAUTY
AND CARE FAIR 2019» ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο
Σνπξθίαο, ζηηο 07- 10 Μαξηίνπ 2019 θαη ζπγθεθξηκέλα
ζηηο εγθαηαζηάζεηο TG Expo International Fairs Inc.
Co. Σν Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία θαιχπηνπλ ην θφζηνο ηνπ
μελνδνρείνπ 4 ή 5 αζηέξσλ γηα δχν λχρηεο κε πξσηλφ,
ην θφζηνο κεηαθνξάο απφ ην μελνδνρείν ζηνλ
εθζεζηαθφ ρψξν θαη αληηζηξφθσο θαζεκεξηλά θαζψο
θαη δσξεάλ εηζηηήξην γηα ηελ είζνδν ζηελ έθζεζε Οη
εηαηξίεο πνπ ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ ηελ αλσηέξσ
έθζεζε παξαθαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ
ζρεηηθή αίηεζε θαη λα ηελ ζηείινπλ ζην e-mail:
info@etee.gr ή ζην fax: 2110127466.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site: www.etee.gr ,
ηει: 211 7000264-7, e-mail: info@etee.gr ,
fairs@etee.gr .

Δκθέζειρ ζηην Δλλάδα

Δκθέζειρ ζηην Δλλάδα (ςνέσεια)

ZOOTECHNIA
Πόλη: ΓΔΘ-Θεζζαινλίθε
Ημεπομηνία: 31 Ηαλνπαξίνπ- 3 Φεβξνπαξίνπ 2019
Δκθέμαηα: θηελνηξνθία & πηελνηξνθία
Πληποθοπίερ: Site: http://zootechnia.helexpo.gr/ , ηει: 2310 291
101, e-mail: zootechnia@helexpo.gr

FOOD EXPO GREECE 2019
Πόλη: Metropolitan Expo, Αζήλα
Ημεπομηνία: 16-18 Μαξηίνπ 2019
Δκθέμαηα: Γηεζλήο Έθζεζε Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ
Πληποθοπίερ: Site: https://foodexpo.gr/ , ηει: +30 210
5242100, e-mail: info@forumsa.gr

η

6 ΔΞΠΟΣΡΟΦ
Πόλη: Οιπκπηαθφ Κέληξν Ξηθαζθίαο, Αζήλα
Ημεπομηνία: 01-04 Φεβξνπαξίνπ 2019
Δκθέμαηα: Έθζεζε Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ
Πληποθοπίερ: Site: https://expotrof.gr/ , ηει: 210 96 10 135, θαμ:
210 36 44 285, e-mail: info@expotrof.gr
REGIONAL AGENDA
Πόλη: ΠΔΑΚ Γεκήηξηνο Σφθαινο, Πάηξα
Ημεπομηνία: 07-10 Φεβξνπαξίνπ 2019
Δκθέμαηα: Σνπξηζηηθά πξντφληα, πξντφληα γαζηξνλνκίαο
Πληποθοπίερ: θα Γήκεηξα Υαληδή θαη θα Δηξήλε Φαρνχιηα, ηει:
210 36 10 265, 210 36 22205,
69813113209, e-mail:
info@edpa.gr
AQUATHERM
Πόλη: M.E.C. Παηαλίαο Αζήλα
Ημεπομηνία: 8-11 Φεβξνπαξίνπ 2019
ε
Δκθέμαηα: 4 Γηεζλήο Έθζεζε Θέξκαλζεο θαη Κιηκαηηζκνχ,
ζπζηεκάησλ
εμαεξηζκνχ,
χδξεπζεο,
εηδψλ
πγηεηλήο,
πεξηβαιινληηθήο ηερλνινγίαο, πηζίλαο θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ
ελέξγεηαο
Πληποθοπίερ: Site: http://aquatherm.helexpo.gr/el , ηει:
2310291232, θαμ: 2310291553 e-mail: aquatherm@helexpo.gr
INFACOMA
Πόλη: M.E.C. Παηαλίαο Αζήλα
Ημεπομηνία: 8-11 Φεβξνπαξίνπ 2019
Δκθέμαηα: Καηαζθεπέο.
Πληποθοπίερ: Site: http://infacoma.helexpo.gr/ , ηει: 2310 291
548, e-mail: infacoma@helexpo.gr
HORECA
Πόλη: Metropolitan Expo, Αζήλα
Ημεπομηνία: 8-11 Φεβξνπαξίνπ 2019
Δκθέμαηα: Σνπξηζηηθή Βηνκεραλία
Πληποθοπίερ: Site: https://horecaexpo.gr/ , ηει: +30 210
5242100, e-mail: info@forumsa.gr
η

16 ARTOZA
Πόλη: Metropolitan Expo, Αζήλα
Ημεπομηνία: 22-25 Φεβξνπαξίνπ 2019
Δκθέμαηα: αξηνπνηία θαη δαραξνπιαζηηθή .
Πληποθοπίερ: Site: www.artoza.com , ηει: 210 5242100, email: info@forumsa.gr
DETROP
Πόλη: ΓΔΘ, Θεζζαινλίθε
Ημεπομηνία: 2-4 Μαξηίνπ 2019
Δκθέμαηα: ηξφθηκα, πνηά, κεραλήκαηα, εμνπιηζκφο &
ζπζθεπαζία
Πληποθοπίερ: Site: http://detropboutique.helexpo.gr/ , ηει: +30
2310 291 142, 291 201, e-mail: detrop@helexpo.gr

OENOTELIA
Πόλη: Metropolitan Expo, Αζήλα
Ημεπομηνία: 16-18 Μαξηίνπ 2019
Δκθέμαηα: Γηεζλήο Έθζεζε Οίλνπ θαη Απνζηαγκάησλ
Πληποθοπίερ: Site: https://oenotelia.gr/ , ηει: +30 210
5242100, e-mail: info@forumsa.gr

Γιεθνείρ Δκθέζειρ
DIGI SIGN EXHIBITION
Πόλη: Κάηξν, Αίγππηνο
Ημεπομηνία: 09-11 Ηαλνπαξίνπ 2019
Δκθέμαηα: Φεθηαθή Σερλνινγία θαη Πιεξνθνξηαθά
πζηήκαηα
Πληποθοπίερ: site: http://www.digisignafrica.com/ , ηει:
+202 3335-7494-3761-2758, e-mail: info@apexcairo.net
INTERNATIONAL PROPERTY SHOW-IPS 2019
Πόλη: Κάηξν, Αίγππηνο
Ημεπομηνία: 10-13 Ηαλνπαξίνπ 2019
Δκθέμαηα: Μεζηηηθά Γξαθεία
Πληποθοπίερ: site:
http://www.internationalpropertyshowegypt.com/ , ηει: +971
4 392 3232
TH

THE 19
INTERNATIONAL EXHIBITION FOR GRAIN
INDUSTRIES TECHNOLOGY-GRAIN TECH
Πόλη: Κάηξν, Αίγππηνο
Ημεπομηνία: 13-15 Ηαλνπαξίνπ 2019
Δκθέμαηα: Γεσξγηθά Πξντφληα
Πληποθοπίερ: ηει: +202 2342-3935, email:
graintech@igmfairs.com
MID-YEAR EXHIBITION
Πόλη: Κάηξν, Αίγππηνο
Ημεπομηνία: 31 Ηαλνπαξίνπ- 2 Φεβξνπαξίνπ 2019
Δκθέμαηα: Σνκέαο ςπραγσγίαο
Πληποθοπίερ: site: http://www.eeca.gov.eg/# , ηει: +20224055785, mail: info@cairofair.com
WINE PARIS
Πόλη: Παξίζη, Γαιιία
Ημεπομηνία: 11-13 Φεβξνπαξίνπ 2019
Δκθέμαηα: Κξαζί
Πληποθοπίερ: site: www.wineparis.com
EGYPT PEROLEUM SHOW - EGYPS
Πόλη: Κάηξν, Αίγππηνο
Ημεπομηνία: 11-13 Φεβξνπαξίνπ 2019
Δκθέμαηα: Πεηξέιαην θαη Δλεξγεηαθά ζέκαηα
Πληποθοπίερ: site: https://www.egyps.com/ , ηει: 971 (0)4
445 3781, e-mail: jeremygeorge@dmgevents.com
th

KEM FRANCHISE
Πόλη: MEC ΠΑΗΑΝΗΑ, Αζήλα
Ημεπομηνία: 15-18 Μαξηίνπ 2019
Δκθέμαηα: Γηεζλήο Έθζεζε Franchise
Πληποθοπίερ: Site : https://kemexpo.gr/ , ηει: 0030 2106084550, θαμ: 0030 210-6084559, e- mail: sales@kemexpo.gr

16 INTERNATIONAL ISTANBUL YARN FAIR
Πόλη: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ημεπομηνία: 28 Φεβξνπαξίνπ – 02 Μαξηίνπ 2019
Δκθέμαηα: Τθάζκαηα θαη θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα
Πληποθοπίερ: site: http://iplikfuari.com/en/ , ηει: +90 (212)
867 11 64 , e-mail: nurdanozkaya@tuyap.com.tr

Γιαγωνιζμοί ζηην Δλλάδα
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14/01/2019 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΖ
ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΓΗΑ
«ΤΠΖΡΔΗΔΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΟΤ Γ.Ν.Θ.Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ- Ο
ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΖΛ. 2313 308-154
16/01/2019 Α.Γ 2/19 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟΜΗΔ ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ Ν. 4368/2016
ΣΖΛ.2313 308154
17/01/2019 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΚΑΗ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΥΧΡΧΝ ΣΟ ΚΣΗΡΗΟ
ΚΔΠΑΘΜ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-8916263
21/01/2019 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ Ζ/Ε ΚΑΗ
ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΚΧΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΤΠΑ.
ΣΖΛ 210-8916263
23/01/2019 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΣΡΟΦΗΜΧΝ» ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΔΝΟ ΔΣΟΤ
ΣΖΛ.26953-60606
25/01/2019 Α.Γ. 45Γ/18 ΣΑΚΣΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟ
ΔΞΟΠΛΗΜΟ» ΣΖΛ.2413 504379

25/01/2019 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΣΧΝ
ΚΔΝΣΡΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΖΛ. 2313-327824
28/01/2019 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ
ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΓΗΑ ΠΟΛΤΠΛΔΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΖΓΜΔΝΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ
ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΚΑΘΟΓΖΓΖΖ ΣΖΛ.210-8916307
31/01/2019 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΟΜΠΟΓΔΚΣΧΝ HF KAI UHF ΣΖΛ.
210-8916307
4/02/2019 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΠΡΟΛΖΡΤΞΖ 27Δ/18 ΓΗΑ ΣΖ ΑΝΔΓΔΡΖ
ΓΗΘΔΗΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ ΣΖΝ ΟΓΟ ΚΑΠΔΣΑΝ ΑΓΡΑ 49 ΣΖΛ.2313
318453
11/02/2019 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 29Δ/18 ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ
ΥΧΡΟΤ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΖ ΤΜΒΟΛΖ ΣΧΝ ΟΓΧΝ ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ ΒΟΤΛΓΑΡΖ ΣΖΛ.2313 318453
20/02/2019 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΜΔ ΑΝΟΗΚΣΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ
ΚΑΣΧ ΣΧΝ ΟΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΧΝ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ
ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΣΖΛ.2710-372111

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ»
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
«ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ»
ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
«ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ»
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ-ΓΔΝΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ
«ΚΟΤΣΛΗΜΠΑΝΔΗΟ &
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΔΗΟ»
4Ζ ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ

Δπιζκεθθείηε ηην ιζηοζελίδα ηος Δπιμεληηηπίος μαρ www.veth.gov.gr, γηα πιεξέζηεξε ελεκέξσζή ζαο ζε ζέκαηα
επηρεηξεκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο: Πξνθεξχμεηο πξνγξακκάησλ, Διιεληθέο θαη Γηεζλείο Δθζέζεηο, Εεηήζεηο πλεξγαζηψλ,
Δπηρεηξεκαηηθέο Απνζηνιέο, πλέδξηα, θ.α
Νέερ ςπηπεζίερ Κενηπικήρ Ένωζηρ Δπιμεληηηπίων Δλλάδορ (ΚΔΔΔ) ππορ ηιρ επισειπήζειρ - μέλη ηων Δπιμεληηηπίων:
Σέζζεξεηο 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 ςπηπεζία εύπεζηρ επενδςηικών ππογπαμμάηων (http://investmenttools.uhc.gr/ ), ηελ ςπηπεζία
ηλεκηπονικήρ (εξ αποζηάζεωρ) εκπαίδεςζηρ (http://elearning.uhc.gr/) , ηελ ςπηπεζία ζςμβοςλεςηικήρ καθοδήγηζηρ
(https://e-consulting.uhc.gr) θαη ηελ ςπηπεζία ενημέπωζηρ και επικοινωνίαρ μεηαξύ επισειπήζεων μελών ηων
Δπιμεληηπίων (https://businessplatform.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 δεχηεξε ππεξεζία ειεθηξνληθήο (εμ απνζηάζεσο) αζχγρξνλεο
εθπαίδεπζεο νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε, ζηελ νπνία έρεη αλαπηπρζεί κεγάινο
αξηζκφο καζεκάησλ αζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο.
Με ηελ ηξίηε ππεξεζία κέζσ ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο
ζπκβνπιεπηηθήο, κε ζχγρξνλα κέζα θαη κεζφδνπο παξέρνληαη ζε επηρεηξήζεηο – κέιε δηαδξαζηηθέο ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο
θαζνδήγεζεο. Με ηελ ηέηαξηε ππεξεζία παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο κηθξέο θπξίσο επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ δηθφ ηνπο
ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ, λα αλαξηνχλ εηδήζεηο θαη λα έξρνληαη ζε θαζεκεξηλή επηθνηλσλία κε άιιεο επηρεηξήζεηο.

