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Έλαξμε ιεηηνπξγίαο πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο γηα
ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή γλωζηνπνίεζεο ηωλ
δξαζηεξηνηήηωλ πνπ δηέπνληαη από ην θαζεζηώο
ηεο γλωζηνπνίεζεο ηνπ λ. 4442/2016
Με ηελ κε αξηζ. πξση. Φ15/νηθ. 62588/754/02.06.2017/
ΑΓΑ:
ΧΔΓ3465ΥΗ8-ΓΣΥ
εγθχθιην
ηεο
Γεληθήο
Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο
θαη Αλάπηπμεο παξέρνληαη νη απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο
αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ Τπνπξγηθψλ
Απνθάζεσλ
γηα
ηελ
άζθεζε
νηθνλνκηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ δηαδηθαζία ηεο γλσζηνπνίεζεο,
ήηνη :
Η. Μεηαπνηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ
(ΤΑ ΦΔΚ 1061/Β/28-03-2017)
ΗΗ.
Καηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο
ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, (ΚΤΑ ΦΔΚ 1723/Β/18-052017)
ΗΗΗ. Σνπξηζηηθψλ Καηαιπκάησλ θαη Κνιπκβεηηθψλ
Γεμακελψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο απηψλ (ΚΤΑ ΦΔΚ
1750/Β/19-05-2017 θαη ΚΤΑ ΦΔΚ 1654/Β/15-05-2017),
Καη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ λ. 4442/2016 (ΦΔΚ Α΄ 230)
καο ελεκεξψλνπλ γηα ηα αθφινπζα :
1. Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
εγθαηάζηαζεο ππνβάιιεηαη γλσζηνπνίεζε απφ
ηνλ θνξέα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο,
εθφζνλ πιεξνχληαη νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο
ιεηηνπξγίαο θαη έρνπλ ιεθζεί φιεο νη
απαξαίηεηεο εγθξίζεηο θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ
απαηηνχληαη.
2. Ο
θνξέαο
άζθεζεο
κηαο
νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο δελ ππνβάιιεη ζηε δηνίθεζε
θαλέλα έγγξαθν, αιιά ππνρξενχηαη λα ηεξεί
ζηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο θάθειν κε φια ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηε
ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο
(π.ρ. επηκέξνπο άδεηεο, εγθξίζεηο, βεβαηψζεηο,
πηζηνπνηεηηθά θιπ).
3. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν
κεηαβιεζνχλ ηα ζηνηρεία ηεο δξαζηεξηφηεηαο,
ηα νπνία έρνπλ γλσζηνπνηεζεί, ν θνξέαο ηεο
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ππνρξενχηαη ζε
πξνεγνχκελε γλσζηνπνίεζε ηεο επηδησθφκελεο
κεηαβνιήο.
4. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ν θνξέαο ππνρξενχηαη ζε
ππνβνιήο αθχξσζεο ηεο γλσζηνπνίεζεο.
Από ηελ 06/06/2017 ε γλωζηνπνίεζε ππνβάιιεηαη
απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθά κέζω ηεο ηζηνζειίδαο
https://notifybusiness.gov.gr . Γηα ηελ ππνζηήξημε ηφζν
ησλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη ησλ ζηειερψλ ησλ αξκφδησλ
αξρψλ, εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο
θαη ιίζηα ζπρλψλ εξσηήζεσλ (FAQ) ζα είλαη δηαζέζηκα
ζηελ ηζηνζειίδα www.notifybusiness.gov.gr . Δπηπιένλ,
κε ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, είλαη
δηαζέζηκν Γξαθείν Τπνζηήξημεο ζηελ ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε notifyhelpdesk@ggb.gr
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Σν θνξνινγηθό θαη αζθαιηζηηθό θαζεζηώο ηνπ
ζήκεξα
Ο χιινγνο Οηθνλνκνιφγσλ Λνγηζηψλ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο, ην
Δκπνξηθφ & Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο & ην
Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, δηνξγαλψλνπλ εκεξίδα, ηελ
Σεηάξηε 14 Ινπλίνπ 2017, κε ζέκα «Σν θνξνινγηθό θαη
αζθαιηζηηθό θαζεζηώο ηνπ ζήκεξα», ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ
νο
ηνπ ΔΒΔΘ, Σζηκηζθή 29 , 2 φξνθνο Θεζζαινλίθε.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη δειψζεηο ζπκκεηνρήο: Β.Δ.Θ.
2310 271708, E-mail: info@veth.gov.gr Δ.Β.Δ.Θ. 2310 370132, Email: beni@ebeth.gr
.Ο.Λ.Ν.Θ. 2310 513875, E-mail:
info@solnth.gr

Ξεθηλά ν Β΄ Κύθινο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
απηoαπαζρόιεζεο ηωλ απνθνίηωλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
ηνπ λένπ ΔΠΑ (2014-2010)
Σν
Τπνπξγείν
Οηθνλνκίαο
θαη
Αλάπηπμεο
αλαθνηλψλεη
ηελ πξνθήξπμε ηνπ β' θύθινπ ηεο Γξάζεο «Δλίζρπζε ηεο
απηναπαζρόιεζεο Πηπρηνύρωλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο» κε
πξνϋπνινγηζκό 80 εθαη. επξώ. Ζ δξάζε απνηειεί ηε ζπλέρεηα
ηνπ α' θχθινπ θαη ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ησλ πηπρηνχρσλ
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ επηζπκνχλ λα αζθήζνπλ
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην επηζηεκνληθφ ηνπο
αληηθείκελν. ηνλ β' θύθιν νη ωθεινύκελνη δηεπξύλνληαη θαζώο
εθηόο από απηναπαζρνινύκελνπο θαη αλέξγνπο ζα κπνξνύλ
λα ζπκκεηάζρνπλ θαη κηζζωηνί πηπρηνύρνη. Ζ έλαξμε ηεο
ειεθηξνληθήο ππνβνιήο νξίδεηαη ζηηο 5.7.2017 θαη κπνξεί λα γίλεη
ζε 3 δηαθνξεηηθέο πεξηόδνπο νη νπνίεο είλαη νη εμήο:




1ε απφ 5.7.2017 έσο 9.8.2017,
2ε απφ 6.9.2017 έσο 11.10.2017,
3ε απφ 8.11.2017 έσο 13.12.2017.

Η ππνβνιή ηωλ αηηήζεωλ γίλεηαη κόλν ειεθηξνληθά θαη
δωξεάλ, ζηελ δηεύζπλζε www.ependyseis.gr . Πιεξνθόξεζε
γηα
ηε
δξάζε κπνξείηε
λα
βξείηε
ζηελ
ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε www.antagonistikotika.gr, www.espa.gr, ζηα θνηλσληθά
δίθηπα ηεο ΔΤΓ ΔΠΑλΔΚ (Facebook, Twitter, Linked in) θαη απφ
ην γξαθείν
πιεξνθόξεζεο ηεο ΔΤΓ
ΔΠΑλΔΚ ζηε
Λεσθ.
Μεζνγείσλ 56, Αζήλα, θαζεκεξηλέο απφ ηηο 8.00 πκ. έσο ηηο 5.00
κκ. Δπίζεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ ιεηηνπξγεί ηειεθωληθό
θέληξν απφ ηηο 8:00πκ έσο ηηο 19:00κκ ζην 801 11 36 300 (απφ
ζηαζεξφ ηειέθσλν κε αζηηθή ρξέσζε). Δπίζεο πιεξνθφξεζε ζα
δίλεηαη απφ ηνπο θαηά ηόπνπο εηαίξνπο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ, αλάινγα κε
ηελ έδξα πινπνίεζεο ηνπ ππνβαιινκέλνπ επηρεηξεκαηηθνχ
ζρεδίνπ, www.efepae.gr.

ε

2 Παξάηαζε έωο 15 Ινπλίνπ 2017 ηεο Πξόζθιεζεο
ππνβνιήο αηηήζεωλ ρξεκαηνδόηεζεο εξεπλεηηθώλ
έξγωλ ζηελ Δληαία Γξάζε Κξαηηθώλ Δληζρύζεωλ
Έξεπλαο, Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο & Καηλνηνκίαο
Πξόζθιεζε «Δξεπλώ – Γεκηνπξγώ – Καηλνηνκώ»
Βαζηθόο ζηόρνο ηεο Δληαίαο Γξάζεο «Δξεπλψ –
Γεκηνπξγψ – Καηλνηνκψ» είλαη ε ζχλδεζε ηεο έξεπλαο θαη
ηεο θαηλνηνκίαο κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ε ελίζρπζε
ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο
εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο δηεζλείο αγνξέο, κε
ζθνπφ
ηε
κεηάβαζε
ζηελ
πνηνηηθή
θαηλνηφκα
επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ αχμεζε ηεο εγρψξηαο
πξνζηηζέκελεο αμίαο. Οη Αηηήζεηο Υξεκαηνδόηεζεο πνπ
ζα εληζρπζνχλ ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο κπνξνχλ λα
ππνβάιινληαη είηε από κεκνλωκέλεο επηρεηξήζεηο, είηε
από νκάδεο επηρεηξήζεωλ, είηε από ζπκπξάμεηο
επηρεηξήζεωλ κε εξεπλεηηθνύο νξγαληζκνύο.Οη Αηηήζεηο
Υξεκαηνδφηεζεο πνπ ππνβάιινληαη πξνο ρξεκαηνδφηεζε
ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο Γξάζεο ζα πξέπεη λα
πξνσζνχλ ηελ έξεπλα, ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ηελ
θαηλνηνκία θαη λα εληάζζνληαη ζε κία απφ ηηο
αθφινπζεο ηξεηο (3) παξεκβάζεηο:I. Έξεπλα θαη
Αλάπηπμε
από
Μηθξνκεζαίεο
Δπηρεηξήζεηο, II.
πκπξάμεηο
Δπηρεηξήζεωλ
κε
Δξεπλεηηθνύο
Οξγαληζκνύο,III.
Αμηνπνίεζε
Δξεπλεηηθώλ
Απνηειεζκάηωλ.
Βαζηθφο
ζηφρνο
ηεο
παξέκβαζεο «Έξεπλα θαη Αλάπηπμε από Μηθξνκεζαίεο
Δπηρεηξήζεηο» είλαη ε ππνζηήξημε ηεο έξεπλαο, ε
πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ε ελίζρπζε ηεο δηθηχσζεο
ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο
παξέκβαζεο «πκπξάμεηο
Δπηρεηξήζεωλ
κε
Δξεπλεηηθνύο Οξγαληζκνύο» είλαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ
ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ νξγαληζκψλ. Σέινο,
ε
παξέκβαζε «Αμηνπνίεζε
Δξεπλεηηθώλ
Απνηειεζκάηωλ» έρεη σο ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο
έξεπλαο ζε επφκελν επίπεδν ηερλνινγηθήο εηνηκφηεηαο,
έρνληαο σο βάζε απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ παξαρζεί ζε
πξνεγνχκελα
εξεπλεηηθά
έξγα.
Γηθαηνύρνη
ηεο
Γξάζεο είλαη: α) Δξεπλεηηθνί νξγαληζκνί θαη «Λνηπνί
θνξείο πνπ αληηκεησπίδνληαη σο εξεπλεηηθνί νξγαληζκνί»
θαη
β)
Δπηρεηξήζεηο
θαη
«Λνηπνί
θνξείο
πνπ
αληηκεησπίδνληαη σο επηρεηξήζεηο». Αλώηεξνο πλνιηθόο
Πξνϋπνινγηζκόο Πξόηαζεο αλά Παξέκβαζε ζε επξώ: I
Έξεπλα θαη Αλάπηπμε από Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο
200.000 επξψ εάλ ζπκκεηέρεη κία επηρείξεζε, 350.000
επξψ εάλ ζπκκεηέρνπλ δχν επηρεηξήζεηο, 450.000 επξψ εάλ
ζπκκεηέρνπλ
ηξείο
επηρεηξήζεηο,500.000
επξψ εάλ
ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξεο ησλ ηξηψλ επηρεηξήζεηο, II
πκπξάμεηο
Δπηρεηξήζεωλ
κε
Δξεπλεηηθνύο
Οξγαληζκνύο
1.000.000
επξψ ,III
Αμηνπνίεζε
Δξεπλεηηθώλ
Απνηειεζκάηωλ
2.000.000 επξψ. Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο Γεκνζίαο
Γαπάλεο ηεο Δληαίαο Γξάζεο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ
Έξεπλαο, Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο & Καηλνηνκίαο
«ΔΡΔΤΝΧ – ΓΖΜΗΟΤΡΓΧ – ΚΑΗΝΟΣΟΜΧ» αλέξρεηαη
ζε 280.000.000 επξψ (Γεκφζηα Γαπάλε) θαη ζα πινπνηεζεί
κέζσ ηξηψλ (3) θύθιωλ. Ο πξνυπνινγηζκφο (Γεκφζηα
Γαπάλε) ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ Α’ θύθινπ αλέξρεηαη ζε
126.000.000 επξψ. Ζ εκεξνκελία έλαξμεο ειεθηξνληθήο
ππνβνιήο
ηωλ
Αηηήζεωλ Υξεκαηνδφηεζεο
ζην
Πιεξνθνξηαθφ
χζηεκα
Κξαηηθψλ
Δληζρχζεσλ (www.ependyseis.gr/mis) νξίδεηαη γηα
ηνλ
Α' Κύθιν ε Πέκπηε 23 Μαξηίνπ 2017 θαη ώξα
ε
15.00 κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (ζύκθωλα κε ηελ 2
παξάηαζε) ηελ Πέκπηε 15 Ινπλίνπ 2017 θαη ώξα 16:00.
Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ελεκέξωζε παξέρνληαη
από: - ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο
Γξάζεσλ ζηνπο ηνκείο Έξεπλαο, Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο
θαη Καηλνηνκίαο (ΔΤΓΔ ΔΣΑΚ), Μνλάδα Α’, Λεσθ.
Μεζνγείσλ 14-18, 11510 Αζήλα θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηα
παξαθάησ
ζηειέρε
ηεο
ΔΤΓΔ
ΔΣΑΚ:
θ. Πνχινπ ηαπξνχια, ηει.: +30 213 1300 082,θ.
Κνπηζνπνχινπ Μαξία, ηει: +30 213 1300 145. Γηα
εξσηήκαηα, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ζπκπιεξψλνπλ

ην ζρεηηθφ Τπφδεηγκα Δξσηήζεσλ θαη λα ην απνζηέιινπλ πξνο ηελ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε unitA.eyde@gsrt.gr. ,- ην Γξαθείν
Πιεξνθφξεζεο ηεο ΔΤΓ ΔΠΑλΔΚ: Μεζνγείσλ 56, Αζήλα,
ηειεθσληθή ελεκέξσζε ζην 801 11 36 300 απφ ζηαζεξφ ηειέθσλν
κε
αζηηθή
ρξέσζε.ηηο
ηζηνζειίδεο:
ηεο
ΔΤΓΔΠΑλΔΚ
http://www.antagonistikotita.gr, ηεο ΔΤΓΔ
ΔΣΑΚ http://www.eyde-etak.gr,ηεο ΓΓΔΣ http://www.gsrt.gr θαη ηνπ
ΔΠΑ http://www.espa.gr .

Δθδήιωζε κε ζέκα : «Δπηιεγκέλα Θέκαηα ηωλ Δ.Λ.Π. – Κ.Φ.Δ.
Δ.Φ.Κ.Α. – Σν Νέν Αζθαιηζηηθό Σνπίν»
Σν Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο θαη ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην ηεο
ν
Διιάδαο – 3 Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζαο
πξνζθαινχλ ζε εθδήισζε κε ζέκα «Δπηιεγκέλα Θέκαηα ησλ
Δ.Λ.Π. – Κ.Φ.Δ. Δ.Φ.Κ.Α. – Σν Νέν Αζθαιηζηηθφ Σνπίν» πνπ ζα
δηεμαρζεί ηελ Παξαζθεπή 9 Ηνπλίνπ 2017 θαη ψξα 18.00 ζην
Ακθηζέαηξν Σειεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (ηζφγεην). Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο : Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, ηει.
2310891245, 2310891243, 2310891295. Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην
ν
ηεο Διιάδαο – 3 Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ηει.
2310275727, 2310275728.

Σα Κέληξα Τπεξεζηώλ Δπηρεηξεκαηηθήο Αλάπηπμεο
microSTARS (Business Development Services Centers)
Σα
Κέληξα Τπεξεζηώλ Δπηρεηξεκαηηθήο
Αλάπηπμεο
microSTARS (Business Development
Services Centers) δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε ελ δπλάκεη, λένπο θαη
πθηζηάκελνπο κηθξνχο & πνιχ κηθξνχο επηρεηξεκαηίεο, λα
παξαθνινπζήζνπλ workshops ζε ζέκαηα εηδηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ
ελδηαθέξνληνο, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο
ηνπο. Πξόγξακκα Θεζζαινλίθεο, microSTARS Workshops.
Α’ Κχθινο Οκαδηθψλ πλαληήζεσλ: Αλάπηπμε Δμαγωγώλ,
Ζκεξνκελίεο & Ώξεο Γηεμαγσγήο: 14/6/2017 14:00 – 17:00.
Σφπνο: ΚΔΠΑ, 6ν ρικ Υαξηιάνπ - Θέξκεο, Οηθηζκφο Λήδα Μαξία,
Κηίξην "Δξκήο" ,Εισηγητές: εϊηαλίδεο Γεκήηξεο, Exports
Marketing Expert, Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο Πσιήζεσλ ζε 5
Κηήκαηα
(Οηλνπνηεία),
1
Μηθξνδπζνπνηία,
θαη
ζηελ
“πλεξγαδφκελνη Παληνπψιεο Α.Δ.”, Παγνύλε Αγλή, χκβνπινο
ηνπ
Κέληξνπ
Τπεξεζηψλ
Δπηρεηξεκαηηθήο
Αλάπηπμεο
microSTARS , Κόζηνο πκκεηνρήο: ΓΩΡΔΑΝ.
Β’ Κχθινο Οκαδηθψλ πλαληήζεσλ: Δπηζεηηθό Marketing,
Ζκεξνκελίεο & Ώξεο Γηεμαγσγήο: 21/6/2017, 14:00 – 17:00,
Σφπνο: ΚΔΠΑ, 6ν ρικ Υαξηιάνπ - Θέξκεο, Οηθηζκφο Λήδα Μαξία,
Κηίξην "Δξκήο"
Εισηγητής: Καηζαξέιινο Γεκήηξηνο, χκβνπινο ηνπ Κέληξνπ
Τπεξεζηψλ Δπηρεηξεκαηηθήο Αλάπηπμεο microSTARS, Κόζηνο
πκκεηνρήο: ΓΩΡΔΑΝ
Γ’ Κχθινο Οκαδηθψλ πλαληήζεσλ: Η αμηνπνίεζε ηνπ
δηαδηθηύνπ θαη ηωλ Μέζωλ Κνηλωληθήο Γηθηύωζεο,
Ζκεξνκελίεο & Ώξεο Γηεμαγσγήο: 28/6/2017 14:00 – 17:00,
Σφπνο: ΚΔΠΑ, 6ν ρικ Υαξηιάνπ - Θέξκεο, Οηθηζκφο Λήδα Μαξία,
Κηίξην "Δξκήο", Εισηγήτρια: Παγνύλε Αγλή, χκβνπινο ηνπ
Κέληξνπ Τπεξεζηψλ Δπηρεηξεκαηηθήο Αλάπηπμεο microSTARS,
Κόζηνο πκκεηνρήο: ΓΩΡΔΑΝ
Πιεξνθνξίεο & Γειώζεηο πκκεηνρήο: 2310 274033 – email:
pagounia@microstars.gr.
Δλαιιαθηηθά, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ειεύζεξεο πξόζβαζεο
ζηελ
ειεθηξνληθή
πιαηθόξκα
e-Learning
“Αθαδεκία
microSTARS” (microSTARS e-Learning Academy), ηελ νπνία
κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ νη ελδηαθεξφκελνη, επηζθεπηφκελνη ηα
θαηά ηφπνπο Κέληξα Τπεξεζηψλ Δπηρεηξεκαηηθήο Αλάπηπμεο,
πξνθεηκέλνπ λα ηνπο δνζεί έλαο πξνζσπηθφο θσδηθφο
πξφζβαζεο γηα ηελ είζνδφ ηνπο ζην ειεθηξνληθφ“εξγαιείν”
κάζεζεο, πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ schooΥ. Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο γηα ηηο δσξεάλ ππεξεζίεο ησλ microSTARS BDS
Centers, κπνξείηε λα αληιήζεηε απφ ηηο ηζηνζειίδεο:
www.microstars.gr θαη www.e-kepa.gr

Σν
Διιελνγεξκαληθό
Δκπνξηθό
θαη
Βηνκεραληθό
Δπηκειεηήξην δηνξγαλώλεη ζηα πιαίζηα κηαο πξωηνβνπιίαο
ηνπ Οκνζπνλδηαθνύ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο
ηεο Γεξκαλίαο κηα επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή κε ζέκα:
«Αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ελζωκάηωζε ζην
δίθηπν ηεο Διιάδαο».
Σν πνιπήκεξν ηαμίδη ησλ γεξκαληθψλ επηρεηξήζεσλ απφ ηνλ
ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ζηε Θεζζαινλίθε πεξηιακβάλεη κηα εκεξίδα
ζηηο 20.06.2017 θαζψο θαη αηνκηθέο ζπλαληήζεηο Β2Β κε
ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη εθπξνζψπνπο ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο, νη νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηηο επφκελεο
δπν κέξεο.
ηα πιαίζηα ηε εκεξίδαο ζα παξνπζηάζνπλ νη γεξκαληθέο
εηαηξίεο ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Δμεηδηθεπκέλνη
Έιιελεο θαη Γεξκαλνί εηζεγεηέο ζα παξνπζηάζνπλ επηπιένλ ην
ζεζκηθφ πιαίζην, ηηο δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο θαη ηηο πξννπηηθέο
ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ Διιάδα. ηελ εθδήισζε ζα
πξνζθιεζνχλ εθπξφζσπνη ηεο νηθνλνκίαο, ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο θαη ηεο πνιηηηθήο. ηηο αηνκηθέο επηρεηξεκαηηθέο
ζπλαληήζεηο Β2Β κπνξνχλε νη Γεξκαλνί θαη Έιιελεο
επηρεηξεκαηίεο λα αληαιιάμνπλ απφςεηο θαη λα εμεηάζνπλ απφ
θνηλνχ πξννπηηθέο ζπλεξγαζίαο θαη ζπλέξγεηεο.
Ζ ζπκκεηνρή ζηελ εκεξίδα θαζψο θαη ζηηο αηνκηθέο ζπλαληήζεηο
είλαη δσξεάλ. Δάλ ελδηαθέξεζηε λα ζπκκεηέρεηέ ζηηο B2B
ζπλαληήζεηο ζην ρψξν ζαο παξαθαινχκε λα επηθνηλσλήζεηε
Διιελνγεξκαληθφ Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην .
Δπηθνηλσλία:
Γεψξγηνο
Θενδσξάθεο,
ηει.
2310
327733, g.theodorakis(at)ahk.com.gr\

“Πεινπνλλεζηαθή Δβδνκάδα”: Δθδήιωζε πξνβνιήο
ειιεληθώλ πξνϊόληωλ θαη ηνπξηζκνύ
ηηο 12-18 Ηνπλίνπ 2017 δηνξγαλψλεηαη ε «Πεινπνλλεζηαθή
Δβδνκάδα», κία εθδήισζε πξνβνιήο ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη
ηνπξηζκνχ, ζην μελνδνρείν Pullman ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ, απφ
ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν
Οηθνλνκηθψλ
&
Δκπνξηθψλ
Τπνζέζεσλ
(ΟΔΤ)
Βνπθνπξεζηίνπ (ecocom-bucharest@mfa.gr )
θνπφο ηεο δξάζεο απηήο είλαη ε ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηεο
Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ , ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάδεημε
ηεο πεινπνλλεζηαθήο θνπδίλαο.
ηηο εθδειψζεηο πεξηιακβάλνληαη γεπζηγλσζία νίλνπ θαη
ηπξηνχ, επίζεκν δείπλν κε πεινπνλλεζηαθνχο ρνξνχο θαη
επίδεημε κφδαο, θαζψο θαη δχν πιήξε ειιεληθά κελνχ ζην
εζηηαηφξην «Barbizon» ηνπ μελνδνρείνπ.

Ηιεθηξνληθή πιαηθόξκα πξνθήξπμεο δεκνζίωλ
ζπκβάζεωλ ζηε Ρνπκαλία – Γηαδηθαζία εγγξαθήο
ελδηαθεξνκέλωλ εηαηξεηώλ
Ζ Ρνπκαληθή θπβέξλεζε έρεη πξνβεί ζηελ δεκηνπξγία
πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ “SEAP”
(Sistemul Electronic de Achizitii Publice), ζην νπνίν κπνξνχλ
λα εγγξαθνχλ δσξεάλ νη ελδηαθεξφκελεο εηαηξίεο.
Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο είλαη ε Αξρή Φεθηαθήο
Αηδέληαο ηεο Ρνπκαλίαο “AADR” (Agentia pentru Agenda
Digitala a Romeniei) θαη ε πξφζβαζε γίλεηαη κέζσ ηεο
ηζηνζειίδαο www.e-licitatie.ro
Οη ελδηαθεξφκελεο εηαηξείεο κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζηελ ελ
ιφγσ ππεξεζία θαη λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηνλ
θαηάινγν ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη θαη ζην Γξαθείν
ΟΔΤ Βνπθνπξεζηίνπ (ecocom-bucharest@mfa.gr ).

Workshop in e–Commerce Logistics
ηηο 16 θαη 17 Ηνπλίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί πξφγξακκα 2εκέξνπ
Workshop ζην Royal Olympic Athens Hotel (Αζ. Γηάθνπ 28-34,
11743, Αζήλα) κε ζέκαηα:



Σελ Παξαζθεπή 16/6/2017, ψξα 9:00 – 18:30 , «Θεσξία
θαη κειέηεο πεξίπησζεο»
Σν άββαην 17/6/2017, ψξα 9:30 – 18:00, «Simulation
game ζε ιεηηνπξγίεο e-commerce logistics θαη
επηρεηξεκαηηθέο θιηληθέο.

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη δειψζεηο ζπκκεηνρήο: Σει:
210 9010040, E-mail: syndromes@omind.gr

Ο

1 Δπηρεηξεκαηηθό / Δπελδπηηθό Φόξνπκ Οπξνπγνπάεο –
Δ.Δ.
ηηο 21 – 22 Ηνπλίνπ 2017 δηνξγαλψλεηαη ζην Μνληεβηδέν απφ
Ο
ηελ εθεί αληηπξνζσπεία ηεο Δ.Δ. ην 1 Δπηρεηξεκαηηθφ /
Δπελδπηηθφ Φφξνπκ Οπξνπγνπάεο – Δ.Δ. ην θφξνπκ έρνπλ
ήδε δειψζεη ζπκκεηνρή πεξηζζφηεξεο απφ 100 επηρεηξήζεηο, ην
1/3 ησλ νπνίσλ είλαη επξσπατθψλ ζπκθεξφλησλ, θαζψο θαη απφ
άιιεο ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο. θνπφο ηνπ θφξνπκ είλαη ε
παξνπζίαζε ηφζν ηεο πνιηηηθήο επελδχζεσλ πνπ πξνσζείηαη
απφ ηελ Δ.Δ. ζηε ρψξα, φζν θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ
πξνζθέξεη ε Οπξνπγνπάε γηα επελδχζεηο. Μεξηθνί απφ ηνπο
ηνκείο ελδηαθέξνληνο πνπ αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά είλαη νη
αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ε πιεξνθνξηθή – ηερλνινγία,
ππεξεζίεο logistics, βηνκεραλία αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη
ππνδνκέο, κε έκθαζε λα δίλεηαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ νδηθνχ –
ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ ηεο ρψξαο θαη ζηελ θαηαζθεπή
εξγνζηαζίνπ επεμεξγαζίαο ραξηνπνιηνχ ηεο εηαηξίαο UPM ,
θηλιαλδηθψλ ζπκθεξφλησλ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, νη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αλαηξέρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα
http://www.eu-investuruguay.com/en/home-2/
Ζ πξνζεζκία εγγξαθήο ιήγεη ζηηο 20/6/2017.

Η λέα έθδνζε ηνπ πξνηύπνπ FSC-STD-40-004 Chain of
Custody Certification
γηα ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνύ δαζηθώλ πξνϊόληωλ
Ζ TUV HELLAS δηνξγαλψλεη εκεξίδα κε ζέκα: «Ζ λέα
έθδνζε ηνπ πξνηχπνπ FSC-STD-40-004 Chain of Custody
Certification
γηα ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ δαζηθψλ
πξντφλησλ», ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Παξαζθεπή 16
Ηνπλίνπ 2017 θαηά ηηο ψξεο 10:00π.κ. – 15:00π.κ. ζην
μελνδνρείν CROWNE PLAZA ATHENS CITY CENTRE
(Μηραιαθνπνχινπ
50,
πιεζίνλ
ΜΔΣΡΟ
«Μέγαξν
Μνπζηθήο») θαη παξέρεηαη ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα
ηνπο πειάηεο ηεο TUV HELLAS.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: Σει: 215-2157462, Fax: 2106528025, E-mail: training@tuvhellas.gr .

Δλεκέξωζε γηα ηελ Δκπνξνπαλήγπξε Άξγνπο
Οξεζηηθνύ
Ο Γήκνο Άξγνπο Οξεζηηθνχ αλαθνηλψλεη φηη, θάζε ρξφλν, ηελ
ηειεπηαία
εβδνκάδα
ηνπ
επηέκβξε
ζηνλ
Γήκν
πξαγκαηνπνηείηαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα εκπνξηθά γεγνλφηα
ηεο ρψξαο, ε Δκπνξνπαλήγπξεο Άξγνπο Οξεζηηθνχ κε
ν
ηζηνξία πνπ μεθηλά απφ ηνλ 16 αηψλα.
Γηνξγαλψλεηαη ζε κηα πεξηνρή 38 ζηξεκκάησλ κε λέεο,
ζχγρξνλεο
ηδηφθηεηεο
θαηαζθεπέο
πεξηπηέξσλ πνπ
πξνζθέξνπλ αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο ηφζν ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο φζν θαη ζηνπο θαηαλαισηέο.
Πξφθεηηαη γηα έλαλ ζεζκφ πνπ πξνζειθχεη πεξηζζφηεξνπο
απφ 300 εθζέηεο απφ νιφθιεξε ηε ρψξα θαη ρηιηάδεο
επηζθέςεηο απφ ηελ Διιάδα θαη ηηο γεηηνληθέο ρψξεο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: Σει: 2467351320, Fax:
2467351331, E-mail: info@argosorestiko.gr

Αλαβνιή επηρεηξεκαηηθήο απνζηνιήο ζηε Μόζρα
Ζ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ΤΠΔΞ, ζε ζπλδηνξγάλσζε ΔΒΔΑ θαη
ΔΒΔ, ζηε Μφζρα, πνπ είρε πξνγξακκαηηζηεί γηα 22 Ηνπλίνπ 2017,
αλαβάιιεηαη.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: http://www.mfa.gr/ .

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηε Βεξπηό ηνπ
Ληβάλνπ

Παξαηείλεηαη
έωο
20.07.2017
ε
πξνζεζκία
θαηαρώξεζεο ζηνηρείωλ ζην Ηιεθηξνληθό Μεηξών
Απνβιήηωλ
χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο παξαηείλεηαη ε εγγξαθή, ε
θαηαρψξηζε θαη ε ζπκπιήξσζε ησλ εθζέζεσλ απνβιήησλ
θαη
κεηά
ην
πέξαο
ηεο
31εο
Μαΐνπ
2017.
Χο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία νξίδεηαη ε 20ε Ινπιίνπ 2017.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε:

Σν Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ελεκεξψλεη φηη, ζην πιαίζην αλάπηπμεο
ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ ηεο ρψξαο καο, ηεο πξνψζεζεο ησλ
εμαγσγψλ θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ ειιεληθψλ
επηρεηξήζεσλ, ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ πξνγξακκαηίδεη
επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηε Βεξπηφ ζηηο 19 επηεκβξίνπ 2017
(εκέξα Σξίηε). Ζ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε
ηε ζπλεξγαζία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Βεξπηνχ (Beirut Chamber of
Commerce, Industry and Agriculture) θαη νη θιάδνη πνπ ζα
εθπξνζσπεζνχλ είλαη απηνί πνπ παξνπζηάδνπλ ην κεγαιχηεξν
ελδηαθέξνλ θαη ηηο ζεηηθφηεξεο πξννπηηθέο γηα αλάπηπμε
δξαζηεξηνηήησλ θαη ελίζρπζε ζπλεξγαζηψλ ζην Λίβαλν, θαη
ζπγθεθξηκέλα: Καηαζθεπέο - Γνκηθά πιηθά - Σξφθηκα Καηά ηελ
επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζα δηελεξγεζνχλ εμαηνκηθεπκέλεο θαη
ζηνρεπφκελεο ζπλαληήζεηο (Β2Β) ειιεληθψλ θαη ιηβαλέδηθσλ
επηρεηξήζεσλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Βεξπηνχ (πεξηνρή
Hamra, θέληξν Βεξπηνχ), πνπ ζα νξγαλσζνχλ απφ ην Γξαθείν
Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Βεξπηνχ. Οη
ζπκκεηέρνληεο ζα επηβαξπλζνχλ, θπξίσο, κε ηηο αηνκηθέο δαπάλεο
κεηάβαζεο, δηακνλήο θαη κεηαθνξάο , νη νπνίεο εθηηκψληαη ζε 255
επξψ πεξ. αλά άηνκν (αεξνπνξηθά εηζηηήξηα κε απεπζείαο πηήζε
Aegean, αλάινγα κε επνρή θξάηεζεο+ κνλφθιηλν δσκάηην κε
πξσηλφ ζε μελνδνρείν κε εγγχηεηα ζηνπο ρψξνπο ησλ
επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαληήζεσλ, + κεηαθνξηθά). εκεηψλεηαη φηη γηα
ην Λίβαλν απαηηείηαη άδεηα ζεψξεζεο εηζφδνπ αδαπάλσο θαη
ζπλίζηαηαη ε έθδνζή ηεο λα γίλεη απφ ηελ Διιάδα. ε πεξίπησζε
ελδηαθέξνληνο ζα πξέπεη λα επηζηξαθεί ζπκπιεξσκέλε ε
ζxρεηηθή αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο
b08@mfa.gr θαη sbb@mfa.gr κέρξη θαη ηελ 23 ε Ηνπλίνπ 2017. Γηα
πεξηζζφηεξεο
ζρεηηθέο
πιεξνθνξίεο
νη
ελδηαθεξφκελεο
επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηε Β8 Γ/λζε
Δπηρεηξεκαηηθήο Αλάπηπμεο ΤΠΔΞ ζηα ηειέθσλα 210 3682765 θαη
2766 (αξκφδηεο θεο θαθηδάθε θαη Μπαληειή αληηζηνίρσο).

http://wrm.ypeka.gr/

Δλδηαθέξνλ ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ
ηνπ Çerkezköy πνπ βξίζθεηαη ζηνλ λνκό ηνπ Tekirdag ηεο
Σνπξθίαο γηα ηε Γηνξγάλωζε Δπηρεηξεκαηηθώλ Απνζηνιώλ
ζε ζπλεξγαζία κε Διιεληθά Δπηκειεηήξηα

ΙΡΑΚ

χκθσλα
κε
αλαθνίλσζε
ηνπ
Σνπξθηθνχ
Πξνμελείνπ
Θεζζαινλίθεο ην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ηνπ
Çerkezköy πνπ βξίζθεηαη ζηνλ λνκφ ηνπ Tekirdag ηεο Σνπξθίαο ,
αξηζκεί 3960 κέιε απφ ηνπο νπνίνπο νη 470 δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηελ
βηνκεραλία.
ηελ
πεξηνρή
αξκνδηφηεηαο
ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ ππάξρνπλ ηέζζεξηο Οξγαλσκέλεο Βηνκεραληθέο
Εψλεο θαη κηα Eιεχζεξε Εψλε. Σν Δπηκειεηήξην ηνπ Çerkezköy
ζηνρεχνληαο ζηελ πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ
κέιισλ ηνπ δηνξγαλψλεη επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο απφ θαη πξνο
ην εμσηεξηθφ, κε απψηεξν ζθνπφ ζπλαληήζεηο Β2Β κεηαμχ ησλ
αληηπξνζσπεηψλ ησλ κειψλ ηνπο θαη είλαη ζε ζέζε λα νξγαλψζεη
επηζθέςεηο ζηηο Οξγαλσκέλεο Βηνκεραληθέο Εψλεο. Σα
επηκειεηήξηα
πνπ
ζέινπλ
λα
πξαγκαηνπνηήζνπλ
επηρεηξεκαηηθέο
απνζηνιέο
ζην
Çerkezköy κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην αξκφδην
επηκειεηήξην ή ην Δκπνξηθφ Σκήκα θαη επίζεο κπνξείηε λα βξείηε
αλαιπηηθέο
πιεξνθνξίεο
ζηελ
ηζηνζειίδα
:
www.cerkezkoutso.org.tr .

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΑΙΓΤΠΣΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζην Κάηξν απέζηεηιε Δλεκεξσηηθφ
Γειηίν γηα ηηο Οηθνλνκηθέο θαη Δπηρεηξεκαηηθέο Δηδήζεηο γηα
ηνλ Μάην ηνπ 2017.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ
ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζην Κάηξν (www.agora.mfa.gr/eg50) ,
email: ecocom-cairo@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr .
Β8 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Ζ Β8 Γηεχζπλζε απέζηεηιε ην κεληαίν ελεκεξσηηθφ δειηίν
επηρεηξεκαηηθήο πιεξνθφξεζεο «Γλνπο Πξάηηε» γηα ηνλ
Μάην 2017.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε : ηει: 210 3682766, θαμ: 210
3682771, e-mail: b08@mfa.gr , ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr .
ΙΑΠΩΝΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Σφθπν, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ
έγγξαθν κε ζέκα «Απνινγηζκφο δξάζεσλ πξνψζεζεο
ειιεληθνχ νίλνπ ζηελ Ηαπσλία».
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ
ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζην Σφθπν (www.agora.mfa.gr/jp70) ,
email: ecocom-tokyo@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ:
www.veth.gov.gr

Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ζην
Δξκπίι ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Βαγδάηε,
απέζηεηιε Δλεκεξσηηθφ Γειηίν γηα ηηο Οηθνλνκηθέο θαη
Δπηρεηξεκαηηθέο Δηδήζεηο γηα ηνλ Μάην ηνπ 2017.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ
ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζην Δξκπίι(www.agora.mfa.gr/iq122),
Email: ecocom-erbil@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 «Απνινγηζκφο Γηεζλνχο
Έθζεζεο λπθηθψλ θαη γάκνπ Interbride (Νηχζζειληνξθ, 2730.05.2017) ».
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 .

Γηεζλείο Δθζέζεηο (πλέρεηα)

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
Η

9 FASHION EXPO – ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΄17-ΥΔΙΜΩΝΑ ΄18
Πόιε: M.E.C Παηαλία, Αζήλα
Ηκεξνκελία: 24 – 26 Ηνπλίνπ 2017
Δθζέκαηα: Κιάδνο ηεο κφδαο
Πιεξνθνξίεο: site: www.fashionexpo.gr, www.fashionpress.gr
«ΚΔΡΝΑΜΔ ΔΛΛΑΓΑ ΛΑΜΙΑ 2017»
Πόιε: Λακία
Ηκεξνκελία: 6 – 9 Ηνπιίνπ 2017
Δθζέκαηα: πξντφληα πςειήο πνηφηεηαο
Πιεξνθνξίεο: e-mail: info@edpa.gr , ηει: ( θ. Δχε Κεππά)
6939408036, 2231022112, (θ.Μαξία Κνπινχξε) 2103622205,
6974305957

NATURAL & ORGANIC PRODUCTS SCANDINAVIA
Πόιε: Malmömässan, νπεδία
Ηκεξνκελία: 15 – 16 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Φπζηθά θαη βηνινγηθά πξντφληα
Πιεξνθνξίεο: site:
www.naturalproductsscandinavia.com
ΓΙEΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ
Πόιε: Γθνπαλγθδνχ, Κίλα
Ηκεξνκελία: 15 – 17 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: ηξφθηκα
Πιεξνθνξίεο: email: ecocom-beijing@mfa.gr, site:
www.cipfe.com/home.html

ε

2 ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΚΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΓΗΜΟΤ
ΙΔΡΑ ΠΟΛΔΩ ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ
Πόιε: Ληκάλη Μεζνινγγίνπ
Ηκεξνκελία: 28 – 31 Ηνπιίνπ 2017
Δθζέκαηα: Γεληθή έθζεζε πξνβνιήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ
Πιεξνθνξίεο: e-mail: expomes2017@gmail.com , ηει: 26310 25561,
6906667800
Γηεζλείο Δθζέζεηο
OILS + FATS 2017
Πόιε: Μφλαρν, Γεξκαλία
Ηκεξνκελία: 11 – 15 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: έιαηα, ιίπε, πγξά θαχζηκα, παξαγσγή αη επεμεξγαζία απφ
Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο
Πιεξνθνξίεο: ηει.: 2106419037, fax: 2106445175, email:
muebchenmesse@ahk.com.gr

IBC
Πόιε: Άκζηεξληακ, Οιιαλδία
Ηκεξνκελία: 15 – 19 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: International Broadcasting Convention
Πιεξνθνξίεο: http://show.ibc.org/
MEDICARE ERBIL
Πόιε: Δξκπίι, Ηξάθ
Ηκεξνκελία: 18 – 20 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: θάξκαθα
Πιεξνθνξίεο ηει.: + 964 662554433, site:
www.iraqmedicare.com/Erbil , email: info@ifpiraq.com
CMS- CLEANING. MANAGEMENT. SERVICES
Πόιε: Βεξνιίλν, Γεξκαλία
Ηκεξνκελία: 19-22 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: είδε θαζαξηζκνχ
Πιεξνθνξίεο:site:www.cms-berlin.de/

INTERGEO
Πόιε: Βεξνιίλν, Γεξκαλία
Ηκεξνκελία: επηέκβξηνο 2017
Δθζέκαηα: κεηαιιεπηηθή βηνκεραλία, ζπζηήκαηα γεσγξαθηθψλ
πιεξνθνξηψλ
Πιεξνθνξίεο:site:www.intergeo.de

SALONE NAUTICO
Πόιε: Ρψκε, Ηηαιία
Ηκεξνκελία: 20 – 25επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: δηεζλέο λαπηηθφ ζαιφλη
Πιεξνθνξίεο:http://saloncnautico.com,
www.agora.mfa.gr/it75

INSTALLATIE VAKBEURS
Πόιε: Hardenberg, Οιιαλδία
Ηκεξνκελία: 12-14 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ
Πιεξνθνξίεο: http://booking.evenementenhal.nl/nl/installatievakbeurs

FOOD ISTANBUL
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 20 – 23 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: ηξφθηκα
Πιεξνθνξίεο: site:
http://cnrfoodistanbul.com/index.aspx?ln=2 , e-mail:
uermis@iib.org.tr , hububat@iib.org.tr , Σει: +90 212
454 15 63

POTATO EUROPE
Πόιε: Emmeloord, Οιιαλδία
Ηκεξνκελία: 13-14 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Παηάηεο
Πιεξνθνξίεο: http://aphgroup.com/event/potato-europe-2017/
CAIRO FASHION &TEX EXHIBITION
Πόιε: Κάηξν, Αίγππηνο
Ηκεξνκελία: 13-16 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: Μφδα
Πιεξνθνξίεο: ηει:202-26233190, θαμ:202-26233195 e-mail:
http://fashionexpo.kz/

TH

39 Civil ENGINEERING FAIR
Πόιε: Μπνχηβα, Μαπξνβνχλην
Ηκεξνκελία: 20 – 24 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: πξντφληα θαη ηερλνινγίεο γηα πνιηηηθνχο
κεραληθνχο
Πιεξνθνξίεο: ηει.: +38233410400, θαμ:
+38233452132, email : sajam@jadranskisajam.co.me ,
jadranskisajam@t-com.me , site: www.adriafair.co.me

MACFRUT
Πόιε: Ρψκε, Ηηαιία
Ηκεξνκελία: 14 – 16 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: θξνχηα θαη νπσξνθεπεπηηθά
Πιεξνθνξίεο: www.macfrut.com, www.agora.mfa.gr/it75

FLORMART
Πόιε: Ρψκε, Ηηαιία
Ηκεξνκελία: 21 – 23 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: πξντφληα γχξσ απφ ηελ αλζνθνκία θαη ηνλ
θήπν
Πιεξνθνξίεο: www.flormart.it, www.agora.mfa.gr/it75

ANAPOORNA WORLD OF FOOD 2017
Πόιε: Βνκβάε, Ηλδία
Ηκεξνκελία: 14 – 16 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: ηξφθηκα
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.worldoffoodindia.com , e-mail:
a.pande@koelnmesse-india.com , Damian.Kaminski@eeas.europa.eu
, ecocom-paris@mfa.gr

ZUCHEX
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 21 – 24 επηεκβξίνπ 2017
Δθζέκαηα: νηθηαθά είδε θαη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο
Πιεξνθνξίεο: http://www.zuchex.com/

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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12/06/2017 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΖΛ.2310882484
14/06/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΤΡΟΒΔΖ ΣΖΛ.2132077407-8
15/06/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΝΟ ΔΝΓΟΧΜΑΣΗΚΟΤ ΛΗΘΟΣΡΗΠΣΖ ΚΡΟΤΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΤΠΔΡΖΥΧΝ
ΣΖΛ.2132077407-8
16/06/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΣΡΟΦΗΜΧΝ,ΠΟΣΧΝ,ΚΑΠΝΧΝ
ΚΑΗ
ΤΝΑΦΧΝ
ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ
ΣΖΛ.2462350311
19/06/2017.ΑΝΟΗΚΣΟ
ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΔΚΑ ΠΟΛΤΘΡΟΝΧΝ ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ ΣΖΛ.2313323115
19/06/2017.ΑΝΟΗΚΣΟ
ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 14 ΑΔΡΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΘΔΡΑΠΔΗΑ
ΚΑΣΑΚΛΗΔΧΝ ΣΖΛ.2313323115
19/06/2017.ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΖΛ.2321351291
19/06/2017 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ Ζ/Τ ΣΖΛ.210348316
19/06/2017ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΤΗΜΟΤ ΣΖΛ.2108705010/8705013
19/06/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΤΝΣΖΡΖΖ
ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΧΝ ΣΗ ΑΡΓΔΤΣΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΑΗ
ΣΟΤ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΑΛΤΛΛΗΟ ΣΖ
ΓΔΝΓΡΟΦΤΣΔΗΑ ΣΖΛ.2310679141,175,172
19/06/2017 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΗ ΔΡΓΑΗΔ ΔΛΔΓΥΟΤ
ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ
ΚΑΗ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ
ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
ΣΖΛ.2310679141,175,172
19/06/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ
ΦΤΚΣΗΚΧΝ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛ.2321351279
20/06/2017.ΑΝΟΗΚΣΟ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΔΗΓΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ, ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ
ΑΡΧΖ ΚΑΗ ΑΚΧΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΣΖΛ.2313313172
20/06/2017 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΠΟΤΛΔΡΗΚΧΝ,ΒΟΔΗΟΤ
ΚΡΔΑΣΟ,
ΥΟΗΡΗΝΟΤ
ΚΡΔΑΣΟ, ΓΑΛΑΣΟ ΔΒΑΠΟΡΔ,ΒΡΔΦΗΚΧΝ ΣΡΟΦΧΝ, ΟΠΡΗΧΝ, ΡΤΕΗΟΤ,
ΕΤΜΑΡΗΚΧΝ, ΔΗΓΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ, ΠΔΛΣΔ ΝΣΟΜΑΣΑ, ΔΛΗΔ,ΚΑ ΦΔΕΑΥΑΡΧΓΖ,ΜΔΛΗΟΤ,ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ,ΓΑΛΑΚΣΟΚΗΜΗΚΧΝ,
ΔΗΓΧΝ
ΟΠΧΡΟΠΧΛΔΗΟΤ ΣΖΛ. 222135371
20/06/2017 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ 2017-18 ΣΖΛ.2313300515
20/06/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΚΧΝ
ΤΛΛΟΓΖ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΤΝΣΗΑΚΟΤ ΑΗΜΑΣΟ ΣΖΛ.2313307190
20/06/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΖΛ.2132077407-8

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Γ ΧΜΑ ΣΡΑΣΟΤ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΝΗΚΑΗΑ-ΠΔΗΡΑΗΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΝΗΚΑΗΑ-ΠΔΗΡΑΗΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΓΡΔΒΔΝΧΝ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΡΡΧΝ
ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΡΑΣΟΤ "ΘΖΔΑ"
ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ
ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ-ΤΚΔΧΝ

ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ ΤΚΔΧΝ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΡΡΧΝ

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ-ΓΖΜΟ
ΝΔΑΠΟΛΖ-ΤΚΔΧΝ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ
ΔΛΛΑΓΑ

ΓΖΜΟ ΓΔΛΣΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ-ΓΔΧΡΓΗΟ
ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΝΗΚΑΗΑ-ΠΔΗΡΑΗΑ

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.

