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ΒΔΘ: Απόιπηα θαηαδηθαζηέα ε επίζεζε θαηά
Μπνπηάξε
Γηα εηθφλεο πνπ δελ ζπλάδνπλ κε δεκνθξαηηθή ρψξα θάλεη
ιφγν ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, ζε
αλαθνίλσζε ηνπ, αλαθεξφκελν ζηελ άζιηα επίζεζε θαηά ηνπ
δεκάξρνπ Θεζζαινλίθεο, Γηάλλε Μπνπηάξε.
«Σέηνηεο
αθξαίεο
ζπκπεξηθνξέο
είλαη
αλεπίηξεπηεο.
Καηαδηθάδσ κε ηνλ πην απεξίθξαζην ηξφπν ηελ άγξηα επίζεζε
πνπ δέρζεθε ν δήκαξρνο Θεζζαινλίθεο. Οη ηαθηηθέο, απηέο,
νδεγνχλ ζε εθθαζηζκφ ηεο θνηλσλίαο» αλαθέξεη ν πξφεδξνο
ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο, Αλαζηάζηνο
Καπλνπψιεο επηζεκαίλνληαο πσο «θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ζηηο
δεκνθξαηίεο απνηειεί ν πινπξαιηζκφο απφςεσλ θαη ηδεψλ. ε
θακία πεξίπησζε ε δηαθσλία δελ κπνξεί λα εθθξάδεηαη κε
σκή βία».
«Γπζηπρψο ηα ηειεπηαία ρξφληα ε αηηκσξεζία έρεη νδεγήζεη ζε
ζπλερή αχμεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ βίαο. Ζ πνιηηεία νθείιεη λα
αληηιεθζεί πσο πξέπεη λα κπεη έλα θξέλν ζηηο πξάμεηο ηεο
αλνκίαο θαη ζην δηραζηηθφ ιφγν» ππνγξακκίδεη ν πξφεδξνο ηνπ
ΒΔΘ.
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Yπνρξεωηηθά θιεηζηά ηα θαηαζηήκαηα ηνπ Ννκνύ
Θεζζαινλίθεο ηε Γεπηέξα 28 Μαϊνπ 2018, εκέξα Αγίνπ
Πλεύκαηνο
χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Δκπνξηθνχ πιιφγνπ
Θεζζαινλίθεο ππνρξεωηηθά ΚΛΔΙΣΑ ζα είλαη όια ηα
εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη ηα θαηαζηήκαηα πώιεζεο
ηξνθίκωλ ηνπ Ννκνύ Θεζζαινλίθεο, ηε Γεπηέξα 28 Μαΐνπ
2018, ζχκθσλα κε ηελ ππ’αξηζκ. 22/19777/10-05-2002
Απφθαζε Ννκάξρε Θεζζαινλίθεο, ε νπνία δελ έρεη
αλαθιεζεί. Απηφ επηβεβαηψλεηαη κε ηελ ππ’αξηζκ. πξση.
252/18-5-2018 απάληεζε ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο ζε εξψηεκα έζεζε ν Δκπνξηθφο χιινγνο
Θεζζαινλίθεο. Ο Δκπνξηθφο χιινγνο Θεζζαινλίθεο έρεη
ελεκεξψζεη φιεο ηηο αξκφδηεο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ηεο
Θεζζαινλίθεο, πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζεί ε Αξγία ηνπ Αγίνπ
Πλεχκαηνο θαη λα κελ ππάξμνπλ θαηλφκελα αζέκηηνπ
αληαγσληζκνχ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: Σει. 2310548876,
2310547887, fax. 2310538263, email: empsylth@otenet.gr,
site: www.tradesupport.gr

Γεκνζηεύηεθε ζην ΦΔΚ ε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίωλ Δζόδωλ (ΑΑΓΔ) κε ηελ νπνία
θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία επηβνιήο θαη απόδνζεο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ ηέινπο πιαζηηθήο ζαθνύιαο
Γεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 1846Β/22.05.2018 ε κε αξηζκ. ΠΟΛ.1091/18.05.2018 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο
Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΑΑΓΔ) , κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία επηβνιήο θαη απφδνζεο θαζψο θαη ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν
ηεο δήισζεο απφδνζεο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ηέινπο πιαζηηθήο ζαθνχιαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6Α ηνπ λ.2939/2001
(Α’ 179) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, Ζ δήισζε απφδνζεο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ηέινπο πιαζηηθήο ζαθνχιαο ππνβάιιεηαη
απνθιεηζηηθά κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζφδνπ επηθνηλσλίαο, κέζσ δηαδηθηχνπ, ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Α.Α.Γ.Δ. (aade.gr). Οη
εηζπξάμεηο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ηέινπο πιαζηηθήο ζαθνχιαο, εηζάγνληαη ζηνλ Κσδηθφ Αξηζκφ Δζφδνπ «Κ.Α.Δ. 1531». Ζ επηβνιή
θπξψζεσλ ζε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο, αλαθξηβνχο ή κε ππνβνιήο ηεο δήισζεο απφδνζεο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ηέινπο πιαζηηθήο
ζαθνχιαο θαζψο θαη γεληθά ε δηαδηθαζία βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο ηνπ ηέινπο απηνχ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα
Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (λ. 4174/2013), φπσο ηζρχεη. Ζ δήισζε απφδνζεο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ηέινπο πιαζηηθήο ζαθνχιαο
ππνβάιιεηαη γηα πξψηε θνξά ηνλ Μάην ηνπ 2018 θαη αθνξά ην πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο απηνχ.

Eλεκέξωζε γηα ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016
γηα ηελ πξνζηαζία ηωλ θπζηθώλ πξνζώπωλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ηωλ δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ
ειεύζεξε θπθινθνξία ηωλ δεδνκέλωλ απηώλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ (Γεληθόο Καλνληζκόο γηα ηελ
Πξνζηαζία Γεδνκέλωλ - GDPR).
Με ηνλ λέν Δπξωπαϊθό Γεληθό Καλνληζκό Πξνζηαζίαο Γεδνκέλωλ (ΔΔ) 2016/679, πνπ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ζήκεξα 25
Μαΐνπ 2018, θαζηεξψλεηαη εληαίν λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. Ο
Καλνληζκφο επηβάιιεη κηα ζεηξά λέσλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο ππεχζπλνπο επεμεξγαζίαο, νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηηο βαζηθέο αξρέο
θαη ηδίσο ηελ εληζρπκέλε αξρή ηεο δηαθάλεηαο ζηνλ ηξφπν ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη ηήξεζεο δεδνκέλσλ θαη ηελ αξρή ηεο
ινγνδνζίαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν ππεχζπλνο θέξεη ηελ επζχλε θαη είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη ηε ζπκκφξθσζή ηνπ κε φιεο ηηο
αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Ο Καλνληζκόο εθδόζεθε ζηηο 27/4/2016 θαη ζα εθαξκνζηεί άκεζα
ζε όινπο ηνπο νξγαληζκνύο θαη επηρεηξήζεηο ηωλ θξαηώλ κειώλ ζηηο 25/5/2018. Ο θαλνληζκφο αθνξά φιεο ηηο ηδησηηθέο θαη
δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ηηο θξαηηθέο αξρέο πνπ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα
πνιηηψλ ηεο ΔΔ ή λνκίκσο θαηνηθνχλησλ ζηελ ΔΔ. Ηζρχεη δε απηφκαηα θαη δελ απαηηείηαη ελζσκάησζε ζην εζληθφ δίθαην. Οη θνξείο
θαη νη επηρεηξήζεηο γηα ηελ ελ ιφγσ ππνρξέσζε ηνπο ζα πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ ζε πνιχ ζχληνκν ρξφλν. Ζ εθαξκνγή ηνπ
Καλνληζκνχ απφ ηνλ Μάην ηνπ 2018, ζε έλα ηδηαίηεξα δηεπξπκέλν πιαίζην, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ, θαη κε
ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα, ηδίσο γηα ηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ, επηβάιιεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο, πξνο
επίηεπμε ηεο θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο, ηεο βειηίσζεο θαη θαιχηεξεο απφδνζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, αιιά θαη ηεο πξνζηαζίαο, απφ
αζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο. Πιεξνθνξίεο ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ, Γξαθεία: Κεθηζίαο 1-3, Σ.Κ. 115
23, Αζήλα, Σειεθσληθφ Κέληξν: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν: contact@dpa.gr
,
ειεθηξνληθή ηζηνζειίδα www.dpa.gr .

Γηώξγνο Υαηδελάζηνο: Σν Υξνληθόλ ηεο Αιώζεωο.
Δθδήιωζε Φηιαλζξωπηθνύ Υαξαθηήξα

Λίζηα Διέγρνπ Δηνηκόηεηαο γηα ηνλ λέν Γεληθό Καλνληζκό γηα
ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλωλ (GDPR)

Σν Γίθηπν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Αξσγήο καο
ελεκεξψλεη γηα ηελ εθδήισζε: Γηψξγνο Υαηδελάζηνο: Σν
Υξνληθφλ ηεο Αιψζεσο.
Ληκπξέην βαζηζκέλν ζην
Υξνληθφλ ηεο Αιψζεσο ηνπ Γεσξγίνπ Φξαληδή. ΜΔΓΑΡΟ
ΜΟΤΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. Σελ Παξαζθεπή 1ε
Ηνπλίνπ θαη ψξα έλαξμεο 9.00κκ . Τπφ ηελ αηγίδα ηνπ
Βειιίδεηνπ Ηδξχκαηνο Ησάλλεο θαη Άλλαο Βειίδε. Ζ
εθδήισζε πξαγκαηνπνηείηαη σο αθηέξσκα γηα ηα 40
ρξφληα απφ ηνλ ζάλαην ηνπ Ησάλλε Βειιηδε θαη έρεη
θηιαλζξσπηθφ ραξαθηήξα.Σν Χρονικόν της Αλώσεως,
είλαη έλα κνπζηθφ έξγν ππφ κνξθή νξαηνξίνπ, ζηεξίδεηαη
ζηα θείκελα ηνπ "ηζηνξηθνχ" ηεο Αιψζεσο Γεσξγίνπ
Φξαληδή ν νπνίνο ππήξμε ν ρξνληθνγξάθνο ηνπ
Κσλζηαληίλνπ Παιαηνιφγνπ θαη αλαθέξεηαη ζηηο
ηειεπηαίεο
εκέξεο
ηεο
Αιψζεσο
ηεο
Κσλζηαληηλνχπνιεο.Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν βαζίδεηαη ζε
πξσηφηππε βπδαληηλή κνπζηθή θαη εκπινπηίδεηαη κε
πνιιά ζχγρξνλα ζηνηρεία, παξαπέκπνληαο έηζη ζηε
κεηαθνξά ηνπ πνιηηηζκηθνχ πινχηνπ απφ ην Βπδάληην
ζηελ Δζπεξία, κεηά ηελ Άισζε ηεο Πφιεο. Δίλαη έλα
ξέθβηεκ γηα ηε ρακέλε Βαζηιεχνπζα κε εληαία δνκή αιιά
θαη ζπλερείο ελαιιαγέο αλάκεζα ζηνπο ζνιίζηεο θαη ηνπο
ρνξσδνχο.
Δίλαη έλα ζξεζθεπηηθφ έξγν ζηεξηγκέλν ζε ηζηνξηθά
ληνθνπκέληα, κηα παξάζηαζε ζψκαηνο θαη ςπρήο φπνπ
ην ζψκα κέζσ ηνπ πάζνπο θεξδίδεη ηε ζέζε ηνπ ζηελ
αζαλαζία. Πξσηαγσληζηνχλ:Κσλζηαληίλνο Παιαηνιφγνο:
Γξεγφξεο Βαιηηλφο, Γεψξγηνο Φξαληδήο: Γηψξγνο
Μηραιαθφπνπινο, Μσάκεζ: Γηάλλεο Υξηζηφπνπινο.
Σξνβαδνχξνη: Γηψξγνο Φαλάξαο, Γεκήηξεο Σξηράθεο,
Υξήζηνο Μπαξηδφπνπινο. Σε πκθσληθή Οξρήζηξα ηνπ
Γήκνπ Θεζζαινλίθεο δηεπζχλεη ν Παλαγήο Μπαξκπάηεο.
πκκεηέρεη ε Μηθηή Υνξσδία Θεζζαινλίθεο Μαίξεο
Κσλζηαληηλίδνπ ζε δηδαζθαιία ηεο ηδίαο. Δλνξρήζηξσζε:
Γηψξγνο Υαηδελάζηνο / Νίθνο Φπιαθηφο. ΣΗΜΔ
ΔΗΗΣΖΡΗΧΝ 30€, 22€, 15€, 12€, 10€. Πξνπψιεζε
εηζηηεξίσλticketservices.gr
:
https://www.ticketservices.gr/el/events/?eventid=3578. ζηα ηακεία ηνπ Μεγάξνπ Μνπζηθήο Θεζζαινλίθεο 25εο
Μαξηίνπ & Παξαιία. Ώξεο ιεηηνπξγίαο:Γεπηέξα-άββαην:
10:00πκ-6:00κκ. Σειέθσλν: 2310 895938-9. - ηελ
Πιαηεία Αξηζηνηέινπο. Ώξεο ιεηηνπξγίαο: Γεπηέξα,
Σεηάξηε θαη άββαην:10:00πκ-3:30κκ. Σξίηε, Πέκπηε θαη
Παξαζθεπή:10:00πκ-2:00κκ
θαη
5:30κκ-8:00κκ.
Παξαγσγή:
ΑRIETTA
PRODUCTIONS.
Cultural
Productions,
ηεζηρφξνπ 10,10674 Αζήλα. ΜΑΡΗΚΑ
ΑΡΒΑΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ: Δπηθνηλσλία-Γεκφζηεο ρέζεηο,
mob.: 6974 833 703, e-mail: lefmar2510@gmail.com

Μία ιίζηα γηα ηνλ έιεγρν ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ
βάζεη ηνπ λένπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ
Γεδνκέλσλ (GDPR), ν νπνίνο ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηηο 25 Μαΐνπ
2018, δεκηνχξγεζε ε Παλειιήληα Οκνζπνλδία Φνξνηερληθψλ
Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ (Π.Ο.Φ.Δ.Δ.), ζην πιαίζην ηεο
ζπλερνχο ελεκέξσζεο ησλ κειψλ ηεο. Απηφο ν νδεγφο κε ηελ
ιίζηα ειέγρνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα βνεζήζεη ηδίσο ηνλ ηνκέα
ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, φπνπ ελδέρεηαη λα κελ
έρνπλ πξφζβαζε ζε εθηελείο ζρεδηαζκνχο θαη λνκηθνχο πφξνπο
ζηελ ραξηνγξάθεζε ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα
πνπ θαηέρνπλ θαη επεμεξγάδνληαη απηή ηε ζηηγκή, ηε λφκηκε βάζε
ζηελ νπνία ζπγθεληξψζεθαλ ηα δεδνκέλα, θαη ηελ πεξίνδν
δηαηήξεζεο γηα θάζε θαηεγνξία δεδνκέλσλ. ην πιαίζην απηφ, ζα
βνεζήζεη ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα
έλα επηρεηξεκαηηθφ κέιινλ ζπκβαηφ κε ηελ πξνζηαζία ησλ
δεδνκέλσλ. Μέζα απφ απιέο δηαδηθαζίεο θαη βήκα πξνο βήκα κία
επηρείξεζε κε ηελ πξνζαξκνγή ηεο ζηηο απαηηήζεηο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ιίζηαο κπνξεί φρη κφλν λα βνεζεζεί ζηελ
ελαξκφληζε κε ηνλ λέν Γεληθφ Καλνληζκφ, αιιά θαη λα ειέγρεη ζε
βάζνο ρξφλνπ ηελ ζπλερή θαη ζπλεπή ζπκκφξθσζε ηεο. Κάληε
θιηθ ηνλ παξαπάλσ ζχλδεζκν γηα λα δείηε ην πεξηερφκελν
https://pofee.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=
1041:lista-elegxou-etoimotitas-gia-ton-neo-geniko-kanonismo-giatin-prostasia-dedomenon-gdpr&catid=39:dimosieyseis-vivlia

ΑΑΓΔ Οδεγόο κε εξωηήζεηο-απαληήζεηο γηα ην Δ2 θαη
Δ3 γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2018
Έλαλ ρξήζηκν νδεγφ κε 22 εξσηήζεηο-απαληήζεηο γηα ην
Δ2 θαη ην Δ3 γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2018 εμέδσζε ε
ΑΑΓΔ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ νη θνξνινγνχκελνη.
Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
ζην
ζχλδεζκν
:
https://www.aade.gr/menoy/aade/sychnes-eroteseisapanteseis

ε Γηαβνύιεπζε ην Ν/  «Πεξί Αλωλύκωλ Δηαηξεηώλ» θαηαξγνύληαη νη αλώλπκεο κεηνρέο γηα ηηο ΑΔ
ηελ πιήξε αλακφξθσζε ηνπ λφκνπ 2190/1920 πεξί Αλσλχκσλ
Δηαηξεηψλ (ΑΔ) πξνρσξά ην ππνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο θαη ήδε ην ζρεηηθφ λνκνζρέδην ηέζεθε ζε δεκφζηα
δηαβνχιεπζε
ηελ Παξαζθεπή 18/05/2018 θαη ψξα 18:00
(http://www.opengov.gr/ypoian/?p=8911) , απφ ηνλ Τπνπξγφ
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θ. Ησάλλε Γξαγαζάθε θαη ηνλ
Τθππνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θ. ηέξγην Πηηζηφξια, ε
νπνία ζα δηαξθέζεη έσο ηηο 31 Μαΐνπ. ην πιαίζην απηφ θαιείηαη
λα ζπκκεηάζρεη ζηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε θάζε θνηλσληθφο
εηαίξνο θαη θάζε ελδηαθεξφκελνο, θαηαζέηνληαο ηηο πξνηάζεηο ηνπ
γηα ηελ φπνηα βειηίσζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αλσηέξσ
λνκνζεηήκαηνο. Με ην πξνηεηλφκελν λνκνζρέδην επηδηψθεηαη ε
αλακφξθσζε ηνπ δηθαίνπ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε λέν
λνκνζέηεκα. Σν λέν πιαίζην, ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή απφ ηελ
1/1/2019 θαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία, φπσο νξίδεη ην
λνκνζρέδην, κεηαμχ άιισλ, νη ειιεληθέο αλψλπκεο εηαηξείεο δελ
ζα κπνξνχλ πιένλ λα εθδίδνπλ αλψλπκεο κεηνρέο. Αλψλπκεο
κεηνρέο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ειιεληθέο αλψλπκεο εηαηξείεο
νλνκαζηηθνπνηνχληαη απηνδίθαηα ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2020.
χκθσλα κε ην λνκνζέηε, νη λέεο ξπζκίζεηο απνβιέπνπλ ζε κηα
θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο,
αμηνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία, βειηηψλνπλ ηε ζέζε ησλ κεηφρσλ,
απινπνηνχλ ηελ εηαηξηθή "θαζεκεξηλφηεηα", κε αληίζηνηρε
εμνηθνλφκεζε θφζηνπο, θαη εηζάγνπλ θαηλνηνκίεο πνπ θξίζεθαλ φηη
κπνξνχλ λα ελδηαθέξνπλ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. Πξφηππα
ησλ δηαηάμεσλ απνηέιεζαλ αληίζηνηρεο δηαηάμεηο αιινδαπψλ
δηθαίσλ ε πξνήιζαλ απφ ηελ ειιεληθή εκπεηξία. Δπηπιένλ κε ην
λέν λφκν επηδηψθεηαη ε γισζζηθή θαη νξνινγηθή νκνηνγέλεηα ηνπ
θεηκέλνπ γηα αλεηφηεξε θαη αζθαιέζηεξε αλάγλσζε.

ΓΔΗ: Νέν ύζηεκα Γηαθαλνληζκνύ γηα ηηο Λεμηπξόζεζκεο Οθεηιέο
Μεγαιχηεξε πξνθαηαβνιή θαη ιηγφηεξεο δφζεηο γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ απφ ινγαξηαζκνχο ξεχκαηνο
απνθάζηζε ε ΓΔΖ ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο λα πεξηνξηζηνχλ ηα ρξέε, πνπ ζηεξνχλ πνιχηηκε ξεπζηφηεηα απφ ηελ επηρείξεζε.
Παξάιιεια, απνθαζίζηεθε πην ιεπηνκεξέο ζχζηεκα ξπζκίζεσλ, πνπ ζπλδέεηαη αθελφο κε ηνλ βαζκφ ζπλέπεηαο ζηελ πιεξσκή
ησλ ινγαξηαζκψλ θαηά ην παξειζφλ (φπσο ήδε ίζρπε) αιιά θαη, επηπιένλ, κε ην χςνο ηνπ ινγαξηαζκνχ, νχησο ψζηε φζνη έρνπλ
ρακειφηεξε θαηαλάισζε λα πιεξψλνπλ κηθξφηεξν πνζνζηφ πξνθαηαβνιήο θαη αληίζηξνθα. Δπίζεο, δηαηεξνχληαη ηα κέηξα (απφ
εμψδηθα κέρξη δηαθνπή ξεχκαηνο θαη έλδηθα κέζα) γηα φζνπο δελ πιεξψλνπλ ηηο δφζεηο ησλ δηαθαλνληζκψλ.Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: www.dei.gr

Ηιεθηξνληθά ε Αίηεζε επηζηξνθήο ΦΠΑ.
χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο Αλεμάξηεζεο Αξρήο
Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΑΑΓΔ) έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ε
εθαξκνγή ζηελ νπνία Τπνβάιεηε ειεθηξνληθά ε αίηεζε
επηζηξνθήο ΦΠΑ απφ άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. ζηελ
ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε:
https://www.aade.gr/epicheireseis/phorologikesyperesies/phpa/aitese-epistrophes-phpa-apo-chores-tesee

Δλεξγνπνηήζεθε ζηαδηαθά ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο
αίηεζεο γηα ηξαπεδηθή ρξεκαηνδόηεζε από όζνπο
έρνπλ εληαρζεί ζην πξόγξακκα «Δμνηθνλόκεζε θαη'
νίθνλ ΙΙ»
Δλεξγνπνηήζεθε ζηαδηαθά απφ ηελ πξνεγνχκελε
Γεπηέξα 21 Μαΐνπ ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο αίηεζεο γηα
ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε απφ φζνπο έρνπλ εληαρζεί ζην
πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε θαη' νίθνλ ΗΗ», ζχκθσλα κε
αλαθνίλσζε ηνπ ππνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη
Δλέξγεηαο. ηηο αηηήζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ
ειεθηξνληθή
πιαηθφξκα
www.exoikonomisi.ypen.gr
ελεξγνπνηείηαη ε επηινγή ιήςεο ή κε δαλείνπ. Δθφζνλ ν
ελδηαθεξφκελνο επηιέμεη ηε ιήςε δαλείνπ, ζα αθνινπζεί
εληφο 30 εκεξψλ πηζηνιεπηηθφο έιεγρνο απφ ηελ
εκπιεθφκελε ηξάπεδα, ψζηε εληφο 75 εκεξψλ λα εγθξηζεί
ην δάλεην. Αλ φκσο επηιέμεη ηε κε ιήςε δαλείνπ, ε αίηεζε
ζα πξνσζείηαη πξνο νξηζηηθή ππαγσγή.

Παξάηαζε
ηεο
πξνζεζκίαο
ππνβνιήο
ηωλ
δηθαηνινγεηηθώλ Δληαμεο ζηε Γξάζε «Δλίζρπζε ηεο
Απηναπαζρόιεζεο
Πηπρηνύρωλ
Σξηηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο - Β Κύθινο» γηα ηελ 1ε πεξίνδν
ππνβνιήο
Αλαθνηλψζεθε ζηηο 17 Μαΐνπ 2018 ε παξάηαζε ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπ θαθέινπ κε ηα απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά Έληαμεο ηνπ Παξαξηήκαηνο IV ηεο
Αλαιπηηθήο Πξφζθιεζεο ηεο Γξάζεο «Δλίζρπζε ηεο
απηναπαζρφιεζεο
πηπρηνχρσλ
ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο - Β Κχθινο» γηα ηελ πξψηε (1ε) πεξίνδν
ππνβνιήο. Γηα ηελ Καηεγνξία Γηθαηνχρσλ Α ε πξνζεζκία
παξαηείλεηαη έσο ηελ Πέκπηε 07 Ηνπλίνπ 2018.Γηα ηελ
Καηεγνξία Γηθαηνχρσλ Β ε πξνζεζκία παξαηείλεηαη έσο
ηελ Παξαζθεπή 25 Μαΐνπ 2018.Ο θάθεινο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζα ππνβιεζεί ζηελ έδξα ηνπ εηαίξνπ ηνπ
ΔΦΔΠΑΔ, αλάινγα κε ηελ πεξηθέξεηα πινπνίεζεο ηνπ
επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. Γείηε ηε ζρεηηθή απφθαζε ζην
ζχλδεζκν
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20180517_ptyx_
b_paratash_dikaiol_ent_a_per_ypov.pdf

Νένο Κύθινο βαζηθήο Δθπαίδεπζεο Γηακεζνιαβεηώλ
Σν ΑΚΚΔΓ- Πξνκεζέαο ζε ζπλεξγαζία κε ην ADR CenterMember of JAMS International αλαθνηλψλεη Νέν Κχθιν
βαζηθήο Δθπαίδεπζεο Γηακεζνιαβεηψλ ηε Γεπηέξα 4
Ηνπλίνπ 2018 ζηελ Αζήλα. Ζ εθπαίδεπζε παξέρεηαη απφ
ην δηεζλή θνξέα ADR Center – Member of JAMS
International (Rome, Italy), ζην πιαίζην ηεο απνθιεηζηηθήο
ζπλεξγαζίαο ηνπ ΑΚΚΔΓ «Πξνκεζέαο» κε ηνλ
κεγαιχηεξν πάξνρν ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο θαη
δηακεζνιάβεζεο ζηελ Δπξψπε, θαη έρεη επηθεθαιήο ηηο
Διιελίδεο εθπαηδεχηξηεο (lead trainers) Έιελα Κνιηζάθε
θαη
Ναλά
Παπαδνγεσξγάθε.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο θαη εγγξαθέο παξαθαιψ ηειεθσλήζηε ζην
210 3303310 ή επηζθεθηείηε ην www.akked.gr, www.gmimeditation.com, www.adrcenter.gr.

Ηκεξίδα κε ζέκα: Δλαιιαθηηθή Γηαρείξηζε Απνβιήηωλ
Δθζθαθώλ, Καηαζθεπώλ & Καηεδαθίζεωλ: πνηνο, πώο,
πνύ,γηαηί
Ο Πξφεδξνο ηνπ ΔΓ ΑΔΚΚ ΑΝΑΚΔΜ Α.Δ. Ζιίαο Γεκεηξηάδεο θαη
ν Πξφεδξνο ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ Πάξηο Μπίιιηαο ζαο πξνζθαινχλ ζε
Ζκεξίδα κε ζέκα: «Δλαιιαθηηθή Γηαρείξηζε Απνβιήησλ Δθζθαθψλ,
Καηαζθεπψλ & Καηεδαθίζεσλ: πνηνο, πψο, πνχ,γηαηί». Τπνρξεψζεηο
ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. Θεζκηθέο θαη ηερλνινγηθέο
εμειίμεηο. Ζ Ζκεξίδα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Παξαζθεπή 01 Ηνπλίνπ
2018, ζην ακθηζέαηξν ΣΔΔ/ΣΚΜ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ 49 –
Θεζζαινλίθε. Πιεξνθνξίεο : Σει. 2310595085, www.anakem.gr

Δπηκνξθωηηθό εκηλάξην κε ζέκα «ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ: ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΔ»
Σν Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο δηνξγαλψλεη επηκνξθσηηθφ
ζεκηλάξην κε ζέκα «ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ:
ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΔ» ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, ην
άββαην 02 Ηνπλίνπ (απφ 15:00 έσο 21:00 - Αίζνπζα 3) θαη ηελ
Κπξηαθή 03 Ηνπλίνπ (απφ 09:00- έσο 13:00 - Αίζνπζα 1) Δηζεγεηήο
ζα είλαη ν Οηθνλνκνιφγνο θ. Δπζηξάηηνο Μνζρίδεο. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: ηειέθσλν: 2132141800, e-mail: oee@oe-e.gr

Γωξεάλ δηήκεξν εθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην κε ζέκα « Γεκηνπξγία
εμαγώγηκνπ πξνϊόληνο & εμαγωγηθέο δηαδηθαζίεο »από ην
ΔΒΔΠ
Σν ENTERPRISE GREECE, ζε ζπλεξγαζία κε ην Δ.Β.Δ.Π.,
δηνξγαλψλεη δσξεάλ δηήκεξν εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην δηάξθεηαο 8
σξψλ, κε ζέκα « Γεκηνπξγία εμαγψγηκνπ πξντφληνο & εμαγσγηθέο
δηαδηθαζίεο » ηελ Σεηάξηε 30 θαη ηελ Πέκπηε 31 Μαΐνπ 2018, ψξα
17.00 , (Γ/λζε: Γ. Καζηκάηε, 1 Πι. Οδεζζνχ, Πεηξαηάο, Αίζνπζα Γ.
Καζηκάηεο - Β΄φξνθνο). ηφρνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη λα
ελεκεξσζνχλ δηεμνδηθά ελ δπλάκεη εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ηεο
ρψξαο θαη εμαγσγείο πνπ βξίζθνληαη θπξίσο ζε αξρηθφ ζηάδην γηα
φιν ην πιέγκα πνπ θαζνξίδεη κηα επηηπρεκέλε εμαγσγηθή
πξνζπάζεηα, έηζη ψζηε λα απνθεχγνληαη ζπγρχζεηο, ιάζνο βήκαηα
θαη, σο εθ ηνχηνπ, ράζηκν ρξφλνπ θαη ρξεκάησλ. Σν ζεκηλάξην είλαη
δνκεκέλν κε ηξφπν ψζηε, λα δίδνληαη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα
ησλ ζπκκεηερφλησλ, φζνλ αθνξά ζηε κεζνδνινγία πξνζέγγηζεο
ηεο εμαγσγηθήο δηαδηθαζίαο,
ρσξίο άζθνπεο ζεσξεηηθέο
πξνεθηάζεηο. Σελ πξφζθιεζε ζπκκεηνρήο κπνξείηε λα ηελ
αλαδεηήζεηε
ζην
ζχλδεζκν
http://www.pcci.gr/evepimages/ExpProdInv_F17912.pdf.
Πιεξνθνξίεο: Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Πεηξαηψο,
Σκήκα Μειεηψλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ & Σχπνπ, ηει: 210417052, Email: studies@pcci.gr .

Θέκα:

Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα «Get ready for Japan”

Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Διιεληθήο
Πξεζβείαο ζην Σφθπν Ηαπσλίαο (Σει. +81-3-34045853, 34041195,
Κηλεηφ:
+81-80-42908501,
email:
dprotopapas@mfa.gr
www.japan-greece-business.gr)
καο ελεκέξσζε φηη ην Κέληξν
Βηνκεραληθήο πλεξγαζίαο ΔΔ-Ηαπσλίαο πξφθεηηαη λα νξγαλψζεη
εθπαηδεπηηθή απνζηνιή ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Ηαπσλία κε
ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε θαη εθπαίδεπζε ζηελ ηαπσληθή θνπιηνχξα θαη
ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν πξφγξακκα κε ηίηιν
“Get ready for Japan” απνηειείηαη απφ δηαιέμεηο, εμέηαζε
ζπγθεθξηκέλσλ
εηαηξηθψλ
πεξηπηψζεσλ,
ηαθηηθή
δηαπξαγκαηεχζεσλ, θ.ι.π. Ζκ/λίεο απνζηνιήο:
1930/11/2018. Πξνζεζκία αίηεζεο: Πέκπηε, 21/6/2018. Αξηζκφο
ζπκκεηερφλησλ: 14.
Πιεξνθνξίεο:www.eu-japan.eu/events/getready-for-japan-training-programme
. εκείν επαθήο: Mr.
Alessandro PERNA, email: a.perna@eu-japan.eu

Δλεκέξωζε
από
ην
ΓΙΚΣΤΟ
πλεξγαζίαο από ην Δμωηεξηθό»

ΠΡΑΞΗ:

«Δπθαηξίεο

Σν Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Οιιαλδίαο αλαθνηλψλεη κηα λέα
αλνηρηή πιαηθφξκα θαηλνηνκίαο, ζηελ νπνία κεγάιεο εηαηξίεο
κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ
θαηλνηνκία θαη νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα
αιιειεπηδξάζνπλ απεπζείαο κε απηέο ψζηε λα βνεζήζνπλ ηελ
επηρείξεζε λα ιχζεη απηή ηελ πξφθιεζε. Ζ πιαηθφξκα
παξνπζηάδεηαη
ζην
βίληεν:
https://www.youtube.com/watch?v=buaOOzV55ls&feature=youtu.
be .
Μία απφ ηηο πξνθιήζεηο πνπ πξφζθαηα παξνπζηάζηεθε είλαη απφ
ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία : Central Beheer: «Πσο κπνξνχκε λα
επηβεβαησζνχκε φηη νη επηρεηξεκαηίεο δελ πέθηνπλ ζχκαηα
δηαδηθηπαθνχ εγθιήκαηνο;» Γείηε απηή ηελ πξφθιεζε:
https://www.youtube.com/watch?v=cyfm5lKTlVU&feature=youtu.
be
Μία απφ ηηο πξνθιήζεηο πνπ πξφζθαηα παξνπζηάζηεθε είλαη απφ
ηνλ πάξνρν ηειεπηθνηλσληψλ ΚΡΝ: « Φάρλνπκε γηα Αλνηρηή
Καηλνηφκα βνήζεηα γηα παξνρή IoT-Solutions (Internet of Things,
LoRa and LTE) κε ζθνπφ ηε ζχλδεζε ησλ αλζξψπσλ κε ηνπο
πιεζηέζηεξνπο θαη αγαπεκέλνπο ηνπο, φπσο ε νηθνγέλεηα ή ηα
θαηνηθίδηα
δψα.»
Γείηε
απηή
ηελ
πξφθιεζε:
https://www.youtube.com/watch?v=NrxgoTpOif8&feature=youtu.b
e
Γηα λα απαληήζεηε ζε απηή ηελ πξφθιεζε, νη κηθξφ κεζαίεο
επηρεηξήζεηο πξέπεη λα εγγξαθηνχλ ζηελ πιαηθφξκα. Μεηά ηε
ζχλδεζε κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ άκεζα κε απηφλ πνπ ζέηεη
ηελ πξφθιεζε ζηελ αλνηρηή πιαηθφξκα. Παξαθαιψ ζεκεηψζηε:
ζηηο 25 Μαΐνπ νη πξνθιήζεηο θηάλνπλ ζην ηέινο ηνπο.
Δγγξαθηείηε ηψξα κέζσ: https://kvk.nl/english/adventured
αο πξνσζνχκε επίζεο 2 πξνζθνξέο ζπλεξγαζίαο απφ ηε
Μάιηα. Οη εηαηξίεο είλαη αλνηθηέο επίζεο λα πάξνπλ ιχζεηο
ζπκπιεξσκαηηθέο πξνο ηηο δηθέο ηνπο. Οη πξνζθνξέο:
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/edb24
cd4-70c5-4d2c-af4e-0464489b70b1?shid=32db25cb-726f-43508b5f-7742d0935799
,
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profil/Detail/0cddfc5
1-d7cd-4698-862a-c750f582d4a4?shid=32db25cb-726f-43b08b5f-7742d0935799
Αλ ρξεηάδεζηε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο αλαδεηήζεηο
επηθνηλσλήζηε κε ην Γίθηπν Πξάμε γηα λα ζαο απνζηαιεί
επαθξηβψο ηη δεηνχλ απηέο νη εηαηξίεο.: PRAXIS Network 8,
Kolokotroni str., 105 61 ΑTHENS, GREECE, Tει:
+302103607690,
e-mail:
praxi@praxinetork.gr
,
site:
www.praxinetwok.gr

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε
ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηεί επηρεηξεκαηηθή
απνζηνιή ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο «GAMES WEEK ISTANBUL
2018» απφ 6 έσο 10 Ηνπλίνπ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο
Σνπξθίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο εγθαηαζηάζεηο CNR Expo
Center. Σν Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηνξγαλψηξηα
εηαηξία θαιχπηνπλ ην θφζηνο ηνπ μελνδνρείνπ 4 ή 5 αζηέξσλ γηα
2 λχρηεο κε πξσηλφ, δσξεάλ εηζηηήξην γηα ηελ είζνδν ζηελ
έθζεζε, θαζψο θαη ρξήζε ηεο αίζνπζαο VIP ηνπ εθζεζηαθνχ
θέληξνπ γηα επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο. Οη εηαηξείεο πνπ
ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ ηελ αλσηέξσ έθζεζε παξαθαινχληαη
λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ επηζπλαπηφκελε 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 4657474 , e-mail:
info@etee.gr, info@gamesweekistanbul.com site: www.etee.gr.

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΟΤΓΓΑΡΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Βνπδαπέζηε, απέζηεηιε
ελεκεξσηηθφ δειηίν κε ζέκα «Οηθνλνκία & Δκπφξην ζηελ
Οπγγαξία», ηεχρνο Νν. 3/. (Μάξηηνο-Απξίιηνο)
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: +3614132612,
+3614132613,
θαμ: +3613217403, email: ecocombudapest@mfa.gr , site: http://hungexpo.hu/en.
Ηκέξεο Θάιαζζαο 2018
Σν Δκπνξηθφ & Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Πεηξαηψο, ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Δηαηξία Γξακκάησλ & Σερλψλ Πεηξαηά,
ζπκκεηέρνληαο ελεξγά ζηνλ εηήζην ζεζκφ γηα ηελ πφιε ηνπ
Πεηξαηά, «Ζκέξεο Θάιαζζαο», πνπ δηνξγαλψλεη ν ίδηνο, ζαο
πξνζθαιεί ζηα εγθαίληα ηεο Έθζεζεο δσγξαθηθήο,
γιππηηθήο, αγηνγξαθίαο θαη θσηνγξαθίαο ην άββαην 2
νο
Ηνπλίνπ 2018, ζηηο 12.00, ζην Μέγαξν ηνπ Δ.Β.Δ.Π., 2
φξνθνο αίζνπζα «Γεψξγηνο Καζηκάηεο».
Ηκεξίδα Διιεληθνύ πλδέζκνπ Σνπξηζκνύ Τγείαο ζηε
Νέα Τόξθε 1-6-2018
Ο Διιεληθφο χλδεζκνο Σνπξηζκνχ Τγείαο ζε ζπλεξγαζία
κε ην Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ επηκειεηήξην θαη ην
Διιελνβνπιγαξηθφ Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ επηκειεηήξην,
ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ εκεξίδα ζηηο 1 Ηνπλίνπ 2018 ζηε Νέα
Τφξθε θαη ζπγθεθξηκέλα ζην θηίξην JAY SUITES Grand
th
Central, Manhattan 1441 Broadway 5
floor New
York,10018. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: +30 211
100 1783, +30 211 100 1779, e-mail: info@ghta.gr.
Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
ALEXPO 2018
Πόιε: Αιεμαλδξνχπνιε, Διιάδα
Ηκεξνκελία: 15-19 Ηνπλίνπ 2018
Δθζέκαηα: Σξφθηκα & Πνηά
Πιεξνθνξίεο: www.alexpo.gr , ηει: 2551035848
FASHION EXPO
Πόιε: Δθζεζηαθφ Κέληξν MEC, Αζήλα, Διιάδα
Ηκεξνκελία: 23-25 Ηνπλίνπ 2018
Δθζέκαηα: Μφδα. Πιεξνθνξίεο: www.fashionexpo.gr ,
ηει: 210 8623220, e-mail: info@fashionexpo.gr
ε

53 ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΚΘΔΗ ΥΔΙΡΟΣΔΥΝΙΑ &
ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΡΔΜΑΣΗ
Πόιε: Ρφδν, Διιάδα. Ηκεξνκελία: 10-23 Απγνχζηνπ
2018. Δθζέκαηα: Υεηξνηερλία & Αγξνηηθή Οηθνλνκία
Πιεξνθνξίεο: site: http://kremasti-expo.gr/ , ηει: 210 –
9610135
Η

83 ΓΔΘ
Πόιε: Θεζζαινλίθε, Διιάδα
Ηκεξνκελία: 8-16 επηεκβξίνπ
Δθζέκαηα: Δλέξγεηα, Σερλνινγία, Δπηρεηξήζεηο,
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, Καηλνηνκία, Απηνθίλεηα, Βηβιία θαη
Καηαζθεπέο. Πιεξνθνξίεο: Site: www.helexpo.gr ,
Παλαγηώηεο Υαηδεϊωάλλνπ ,Τπεχζπλνο 83εο ΓΔΘ, Σ:
2310 291 548, 232 F: 2310 291 553, Email:
tif3@helexpo.gr
ATHENS HOME EXPO
Πόιε: Αζήλα, Διιάδα,
Ηκεξνκελία: 29 επηεκβξίνπ- 7 Οθησβξίνπ
ε
Δθζέκαηα: 43 Έθζεζε ζπηηηνχ
Πιεξνθνξίεο: Site: http://www.athenshomeexpo.gr/ ηει:
210.2621444 e-mail: info@romvos.gr

Γηεζλείο Δθζέζεηο (ζπλέρεηα)

Γηεζλείο Δθζέζεηο
GAMES WEEK ISTANBUL 2018
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 6-10 Ηνπλ 2018
Δθζέκαηα: Γηεζλήο Έθζεζε Σερλνινγίαο & Παηρληδηψλ 208
Πιεξνθνξίεο: site: http://gamesweekistanbul.com/ ηει:
(+90) 212 465 74 74, e-mail: info@gamesweekistanbul.com

ROSUPACK
Πόιε: Μφζρα, Ρσζία
Ηκεξνκελία: 26-29 Ηνπλ 2018
Δθζέκαηα: ζπζθεπαζίεο θαη εηηθέηεο
Πιεξνθνξίεο: site: https://www.rosupack.com/en-GB , ηει.:
+7 (499) 750-08-28 # 6233, E-mail: Nadezhda.Talanova@iterussia.ru

MIOGE
Πόιε: Μφζρα, Ρσζία
Ηκεξνκελία: 18-21 Ηνπλ 2018
Δθζέκαηα: πξντφληα θαη ηερλνινγίεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ
αεξίνπ
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.mioge.ru/en-GB, E-mail:
Anna.Chubb@ite-exhibitions.com,
ηει: +44 (0)20 7596
5144

AMBIENTE INDIA
Πόιε: Νέν Γειρί, Ηλδία
Ηκεξνκελία: 27-29 Ηνπλ 2018
Δθζέκαηα: αληηθείκελα ηέρλεο, ρξεζηηθά κηθξναληηθείκελα,
ρεηξνπνίεηα αληηθείκελα & είδε ιατθήο ηέρλεο
Πιεξνθνξίεο: ηει. 210 6410405, fax. 2106410602, e-mail:
a.zafeiri@messefrankfurt.gr , site: http://ambienteindia.in.messefrankfurt.com/newdelhi/en/exhibitors/welcome.ht
ml

INTERSOLAR EUROPE
Πόιε: Μφλαρν, Γεξκαλία
Ηκεξνκελία: 20-22 Ηνπλ 2018
Δθζέκαηα: θσηνβνιηατθά, ειηαθή ελέξγεηα, ηερλνινγίεο
θαηαζθεπήο ηεο ειηνζεξκίαο
Πιεξνθνξίεο: ηει. 210 6419037, 210 6445175, email:info@messe.freiburg.de , site:
http://www.intersolar.de/en/home.html
TEA EXPO FAIR
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 20 – 23 Ηνπλίνπ 2018
Δθζέκαηα: ηζάη θαη ζρεηηθά πξντφληα
Πιεξνθνξίεο: site:
https://www.worldteaexpo.com/wte18/Public/Enter.aspx , ηει:
866-458-4935, e-mail: info@worldteamedia.com
HOME ELECTRONICS FAIR
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 20-23 Ηνπλίνπ 2018
Δθζέκαηα: νηθηαθέο ζπζθεπέο θαη θιάδνη ησλ πξνκεζεπηψλ
Πιεξνθνξίεο: ηει: +90 312 442 90 02, e-mail:
Selanik@ekonomi.gov.tr Site: http://www.hefist.com/fuarhakkinda/?lang-en
BEAUTY EXPO UZBEKISTAN 2018
Πόιε: Σαζθέλδε, Οπδκπεθηζηάλ
Ηκεξνκελία: 21-23 Ηνπλίνπ
Δθζέκαηα: θαιιπληηθά & πξντφληα νκνξθηάο
Πιεξνθνξίεο: site:
http://www.tofairs.com/expo.php?fair=102989 ηει: +(99871)
234 4545, e-mail: info@uzexpocentre.uz
HONG KONG JEWELLERY & GEM FAIR 2018
Πόιε: Υνλγθ Κφλγθ, Κίλα
Ηκεξνκελία: 21-24 Ηνπλίνπ 2018
Δθζέκαηα: Κνζκήκαηα, πνιχηηκνη ιίζνη, ξνιφγηα &
κεραλήκαηα θαηαζθεπήο θνζκεκάησλ
Πιεξνθνξίεο: site: http://exhibitions.jewellerynet.com/6jg/enus/ , ηει.: (852) 2516 1677 / 2585 6179, e-mail: salesjgfhk@ubm.com
iZMiR EMLAK
Πόιε: κχξλε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 21-24 Ηνπλίνπ 2018
Δθζέκαηα: Αθίλεηα & επελδχζεηο
Πιεξνθνξίεο: site: http://izmiremlakfuari.com/ , ηει. +90 232
373 7372 , e-mail: info@elitfuar.com
ADDITIVE MANUFACTURING EUROPE 2018
Πόιε: Άκζηεξληακ, Οιιαλδία
Ηκεξνκελία: 26-28 Ηνπλ 2018
Δθζέκαηα: Σερλνινγία
Πιεξνθνξίεο: site: www.amshow-europe.com/

ER FANCY FOOD SHOW
Πόιε: Νέα Τφξθε, ΖΠΑ
Ηκεξνκελία: 30 Ηνπλίνπ - 2 Ηνπιίνπ 2018
Δθζέκαηα: Σξφθηκα
Πιεξνθνξίεο: site: https://www.specialtyfood.com/showsevents/summer-fancy-food-show/ , ηει: +1-646-878-0301
TENDENCE 2018
Πόιε: Φξαλθθνχξηε, Γεξκαλία
Ηκεξνκελία: 30 Ηνπλίνπ- 03 Ηνπιίνπ 2018
Δθζέκαηα: Γηαθφζκεζε & Δίδε Γψξσλ
Πιεξνθνξίεο: site:
https://tendence.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html , ηει:
+49 69 75 75 - 50 00, e-mail: onlinetickets@messefrankfurt.com
ΔGY COATEX EXHIBITION
Πόιε: Κάηξν, Αίγππηνο
Ηκεξνκελία: 13-15 Ηνπιίνπ 2018
Δθζέκαηα: πξντφληα, πιηθά θαη ηερλνινγίεο ζηνλ ηνκέα ησλ
βαθψλ θαη ηεο επίζηξσζεο
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.egycoatex.com , ηει: +202
3335-5423, email: info@visionfairs.com
LEAD MIDDLE EAST EXHIBITION
Πόιε: Κάηξν, Αίγππηνο
Ηκεξνκελία: 19-21 Ηνπιίνπ 2018
Δθζέκαηα: ηνκέαο ηνπ marketing
Πιεξνθνξίεο: site:
http://www.terrapinn.com/exhibition/seamless-middleeast/LEAD-Summit.stm ηει: +202-2412-4214 -2410-5198
TH

12 JORDAN INTERNATIONAL BUILDING,
CONSTRUCTION, & ENGINEERING INDUSTRIES
EXHIBITION
Πόιε: Ακάλ, Ηνξδαλία
Ηκεξνκελία: 30 Ηνπιίνπ – 2 Απγνχζηνπ 2018
Δθζέκαηα: δηεζλήο έθζεζε θηηξίσλ, θαηαζθεπψλ θαη κεραληθψλ
Πιεξνθνξίεο: site: www.jordanbuild.net ή
www.jordanbuild.com, ηει: +962-777-333-411, e-mail:
globalexpo@orange.jo
TH

45 AGROKOMPLEX 2017
Πόιε: Νίηξα, ινβαθία
Ηκεξνκελία: 17 -20 Απγνχζηνπ 2018
Δθζέκαηα: Αγξνηηθά πξντφληα θαη ηξφθηκα
Πιεξνθνξίεο: site: gremb.brt@mfa.gr , ηει: 00421254434143
IFA
Πόιε: Βεξνιίλν, Γεξκαλία
Ηκεξνκελία: 31 Απγνχζηνπ -5 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Ραδηνηειενπηηθά Μέζα, Ζιεθηξηθέο θαη
Ζιεθηξνληθέο πζθεπέο. Πιεξνθνξίεο: site: https://b2b.ifaberlin.com/ , ηει: +49 (0) 30 / 3038-2294, e-mail: ifaprojectmanagement@messe-berlin.de

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα

29/05/2018 Α.Γ. 11/2018 ΑΝΟΗΚΣΟ, ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΜΔΡΗΚΧΝ ΔΠΗΘΔΧΡΖΔΧΝ ΔΠΗΠΔΓΟΤ W5
ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΧΝ ΣΤΠΟΤ MTU ΣΖΛ. 210 5531588
29/05/2018 Α.Γ. 43Δ/2018 ΑΝΟΗΚΣΟ, ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΑΦΑΛΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ
ΔΣΟΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΤΚΔΤΧΝ
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΠΟΛΔΜΗΚΧΝ ΠΛΟΗΧΝ ΓΗΑ ΓΤΟ ΔΣΖ ΣΖΛ. 210 5531588
30/05/2018
Α.Γ. 01/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΥΗΣΧΝΗΟΤ ΓΗΑ ΣΟΛΔ
ΑΚΖΔΧΝ ΣΖΛ. 210 8194060
31/05/18 31/05/2018 ΠΡΟΥΔΗΡΟ, ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΔΡΗΧΝ, ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΚΔΤΧΝ
ΑΔΡΗΟΤ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΧN ΦΗΑΛΧΝ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ
ΣΖΛ.26953 60606
1/06/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΛΑΣΗΚΟΤ ΒΟΤΛΚΑΝΗΜΟΤ ΑΡΒΤΛΧΝ ΣΖΛ. 2104612534
05/06/2018 ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ ΤΣΖΜΑΣΟ
ΓΟΚΗΜΑΗΑ ΚΟΠΧΖ, ΔΝΟ ΔΤΚΑΜΠΣΟΤ VIDEO – ΚΟΛΟΝΟΚΟΠΗΟΤ
ΚΑΗ ΔΝΟ ΦΤΓΔΗΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΚΧΝ ΑΗΜΑΣΟ ΣΖΛ. 2313 308154

ΚΔΝΣΡΟ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ

393

05/06/2018
ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ ΓΗΑ
ΑΕΖΣΖΣΧΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ ΣΖΛ. 2310 593343

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ (Ο.Λ.Θ. Α.Δ.)

391

06/06/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΤΣΖΜΑΣΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΔΗΟΓΟΤ/ ΔΞΟΓΟΤ
ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΖΛ. 2313 317545
6/06/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΟΤΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ ΣΖΛ. 2310381080
6/06/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΚΑΘΔΣΖΡΧΝ ΣΖΛ. 2310381080
7/06/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
"ΔΓΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ" ΣΖΛ. 2310381080
7/06/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ Ζ/Τ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΡΖΖ ΣΖΛ. 2310381080
8/06/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΧΝ ΣΔΣ ΣΖΛ. 2310381080
8/06/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΚΑΛΛΗΔΡΓΗΧΝ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΑ ΣΖΛ. 2310381080
11/06/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΣΖΛ. 2310381080
13/06/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ
ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ - ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΗΚΧΝ
ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΣΖΛ. 2310381080
15/06/2018 Α.Γ. 19/2018 ΑΝΟΗΚΣΟ, ΣΑΚΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΖ
Γ/ΝΖ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ ΑΣΗΚΧΝ ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΧΝ
ΣΖΛ. 2313 317535
20/06/2018 Α.Γ. 06/2018 ΑΝΟΗΚΣΟ, ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΔΝΣΔ ΚΑΦΧΝ ΣΤΠΟΤ RHIB ( 3 RHIB 4,8 ΜΔΣΡΑ 4,9 ΜΔΣΡΑ ΚΑΗ 2 RHIB 6 MΔΣΡΑ ) ΓΗΑ ΠΛΟΗΑ Α (ΜΔΣΑ ΜΖΥΑΝΖ) ΓΗΑ 20
ΜΖΝΔ ΣΖΛ. 210 6551691
2/7/2018
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ 7 ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΧΝ ΣΡΑΠΔΕΧΝ ΚΑΗ ΔΝΟ ΜΖΥ/ΣΟ CARM Δ ΔΠΣΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΔ ΑΗΘΟΤΔ ΣΧΝ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ
ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΧΝ ΣΖΛ. 2313323128
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ΚΔΝΣΡΟ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ

2Ο ΣΑΓΜΑ ΤΛΗΚΟΤ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
«ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ»

700 ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΔΡΓΟΣΑΗΟ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ»

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

424 ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΝΑΤΣΗΚΟΤ

424 ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα (πλέρεηα)

05/07/2018 Α.Γ. 13/18 ΓΖΜΟΗΟ, ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΑΓΓΔΗΟΠΛΑΣΗΚΖ (ΣΔΦΑΝΗΟΓΡΑΦΗΑ) ΣΖΛ. 213
2163049

389





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 Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο (ΚΔΔΔ) πξνο ηηο επηρεηξήζεηο - κέιε ηωλ
Δπηκειεηεξίωλ: 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
πξνγξακκάηωλ (http://investmenttools.uhc.gr/ ) θαη ηελ ππεξεζία ειεθηξνληθήο (εμ απνζηάζεωο)
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.

