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Οηθνλνκηθό βαξόκεηξν ΒΔΘ
Έηνηκνη γηα κεηαλάζηεπζε έμη ζηνπο δέθα Θεζζαινληθείο
Σν δξφκν ηεο μεληηηάο θαίλεηαη λα επηιέγνπλ έμη ζηνπο δέθα
Θεζζαινληθείο, ηελ ψξα πνπ έμη ζηηο δέθα νηθνγέλεηεο έρνπλ
ηνπιάρηζηνλ έλα άλεξγν κέινο θαη πέληε ζηα δέθα λνηθνθπξηά
βιέπνπλ ην ηειεπηαίν εμάκελν ην κεληαίν εηζφδεκα ηνπο λα
έρεη πεξηνξηζηεί, θαηά κέζν φξν, θαηά 22%. Σα δνθεξά απηά
ζηνηρεία, πνπ απνδεηθλχνπλ πσο απέρνπκε πνιχ απφ ην λα
βγνχκε ζην μέθσην ηεο επφκελεο εκέξαο γηα ηελ αιιαγή
ζειίδαο ηεο νηθνλνκίαο, πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα πνπ
πξαγκαηνπνίεζε ε εηαηξεία δεκνζθνπήζεσλ Interview γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο θαη
παξνπζηάζηεθε ζήκεξα ζε ζπλέληεπμε Σχπνπ. Ζ έξεπλα πνπ
δηελεξγήζεθε απφ ηηο 29 έσο ηηο 30 Μαΐνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε
ζε δείγκα 500 επηρεηξήζεσλ - κειψλ ηνπ ΒΔΘ θαη 400
θαηαλαισηέο κε ζηφρν λα θαηαδείμεη ηηο επηπηψζεηο ηεο
νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο ζε επηρεηξήζεηο θαη λνηθνθπξηά.
Οη απνιύζεηο θαιά θξαηνύλ
Γπν άηνκα είδαλ, θαηά κέζν φξν, απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο, ηελ
έμνδν απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία εξγαδφηαλ. Πην
ζπγθεθξηκέλα ζηελ εξψηεζε πξνο ηνπο επηρεηξεκαηίεο πνπ
ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα γηα ην ηη ζθέθηνληαη λα θάλνπλ ην
επφκελν εμάκελν, ην 46% απάληεζε πσο ζα θξαηήζεη ην
πξνζσπηθφ πνπ έρεη, ην 40% πσο δελ απαζρνιεί πξνζσπηθφ,
ην 8% πσο ζα πξνζιάβεη, ην 2% πσο ζα κεηψζεη ηηο ψξεο
εξγαζίαο, ην 1% πσο ζα εθαξκφζεη εθ πεξηηξνπήο σξάξην θαη
ην 3% πσο ζα πξνρσξήζεη ζε πεξηθνπέο ζέζεσλ εξγαζίαο.
Μεησκέλν ηδίξν θαηέγξαςε, ην πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο, ην
47% ησλ εξσηεζέλησλ, αχμεζε ην 10%, ελψ ην 43%
απάληεζε πσο παξέκεηλε ζηαζεξφο. Ζ κέζε πηψζε ηνπ ηδίξνπ
άγγημε ην 27%. Κακία κεηαβνιή γηα ηνλ ηδίξν ηνπ δελ αλακέλεη
ην 52% ησλ ζπκκεηερφλησλ επηρεηξεκαηηψλ, γηα αχμεζε θάλεη
ιφγν ην 19%, ελψ ην 29% πεξηκέλεη κείσζε. Λίγν,
έσο θαζφινπ αηζηφδνμν γηα ην κέιινλ ηεο επηρείξεζεο ηνπ
δειψλεη ην 65% ησλ εξσηεζέλησλ, αξθεηά, έσο πνιχ ην 35%.
Πξνζπαζνύλ λα είλαη ζπλεπείο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπο
ηελ εξψηεζε «αληαπνθξίλεζηε ζηηο θνξνινγηθέο ζαο
ππνρξεψζεηο;» ην 60% απαληά λαη/ κάιινλ λαη, ελψ ην 35%
φρη /κάιινλ φρη. Έλα 5% ησλ ζπκκεηερφλησλ απέθπγε λα
απαληήζεη. ηελ αληίζηνηρε εξψηεζε γηα ηηο αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο ην 70% απάληεζε πσο αληαπνθξίλεηαη, ην 20% πσο
αδπλαηεί, ελψ ην 10% δελ απάληεζε. Υακειφηεξεο εηζθνξέο,
κε ηνλ λέν ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηνπο
ππνρξεψζεσλ, απάληεζε πσο θαηαβάιιεη ην 50% ησλ
επηρεηξεκαηηψλ πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα. Σν ίδην πνζφ
θαηαβάιιεη ην 30% ησλ εξσηεζέλησλ, ελψ ην 20% έθαλε ιφγν
γηα πςειφηεξεο εηζθνξέο.
Αλαπηπμηαθό κνληέιν γηα ηε Θεζζαινλίθε
Δπελδχζεηο ζηε κεηαπνίεζε θαη ζηε βηνκεραλία – βηνηερλία
δεηά ην 59% ησλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ έιαβε κέξνο ζηελ
έξεπλα. Δηδηθφηεξα ζηελ εξψηεζε «πνην θαηά ηελ άπνςε ζαο
πξέπεη λα είλαη ην αλαπηπμηαθφ κνληέιν ηεο Θεζζαινλίθεο γηα
ηα επφκελα ρξφληα;», νη ζπκκεηέρνληεο είραλ ηε δπλαηφηεηα
δπν επηινγψλ. Σν 42% απάληεζε επελδχζεηο ζηνλ ηνπξηζκφ,
ην 29% ζηήξημε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα, ην 31% βειηίσζε
ππνδνκψλ.
Απνκαθξύλεηαη ην ινπθέην
Λίγν, έσο θαζφινπ πηζαλφ εθηηκά πσο είλαη ην ελδερφκελν
ινπθέηνπ ηεο επηρείξεζεο ηνπ εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ην
80% ησλ ζπκκεηερφλησλ, ελψ αληίζεηε άπνςε έρεη ην 20%.
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ηελ εξψηεζε γηα ην αλ ρξεηάζηεθε ηελ πεξίνδν ηεο
θξίζεο λα κεηαβιεζνχλ νη επηρεηξήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ απφ
ακηγψο κεηαπνηεηηθέο, ή παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ζε εκπνξηθέο
ην 19% απάληεζε ζεηηθά. Απφ απηνχο πνπ έθαλαλ ηελ ελ ιφγσ
ζηξνθή ζηελ επηρείξεζε ηνπο θαηά 38% πξαγκαηνπνηνχλ
εκπφξην θαη θαηά 62% παξάγνπλ.
Κύξηα πεγή εηζνδήκαηνο ε ζύληαμε
Μείσζε ζην νηθνγελεηαθφ ηνπ εηζφδεκα βιέπεη ην ηειεπηαίν
εμάκελν ην 49% ησλ θαηαλαισηψλ πνπ ζπκκεηείρε ζηελ
έξεπλα, βειηίσζε ην 8% θαη ζηαζεξφηεηα ην 43%. Ζ κείσζε
ηνπ εηζνδήκαηνο θηάλεη ζην 22%, θαηά κέζν φξν, ζχκθσλα κε
ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Κχξηα πεγή εηζνδήκαηνο γηα ηα
λνηθνθπξηά απνηειεί γηα ην 54% ησλ λνηθνθπξηψλ ε ζχληαμε, ν
κηζζφο γηα ην 32%, ηα θέξδε απφ επηρείξεζε γηα ην 6%, ηα
εηζνδήκαηα απφ αθίλεηα γηα ην 3%, ηα επηδφκαηα γηα ην 2%.
Άλεξγα κέιε δήισζε πσο έρεη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ, ην 58%
ησλ θαηαλαισηψλ πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα, κε ην κέζν
φξν ησλ αλέξγσλ κειψλ αλά νηθνγέλεηα λα είλαη 1,3 άηνκα. Οη
νηθνγέλεηεο κε έλα άλεξγν κέινο απνηεινχλ ηε κεξίδα ηνπ
ιένληνο κε 67%, κε δπν αλέξγνπο ην πνζνζηφ κεηψλεηαη ζε
30%, ελψ κε ηξεηο αλέξγνπο θαη άλσ ην πνζνζηφ
δηακνξθψλεηαη ζε 3%. Απαηζηφδνμν, γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ
λνηθνθπξηνχ ηνπ ην επφκελν εμάκελν, εκθαλίδεηαη ην 54% ησλ
ζπκκεηερφλησλ, ζηαζεξφηεηα αλακέλεη ην 22%, ελψ γηα
βειηίσζε κηιά ην 7%. Σν 60% απαληά πσο αληαπνθξίλεηαη
ζηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, ελψ ην 40% δειψλεη
αδπλακία.
Γπζρέξεηα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ελόο έθηαθηνπ εμόδνπ
Απεχρνληαη λα ηνπο πξνθχςεη έλα έθηαθην έμνδν ησλ 500
επξψ, επηά ζηα δέθα λνηθνθπξηά θαζψο φπσο ιέλε αδπλαηνχλ
λα αληαπεμέιζνπλ, ελψ θαιχηεξα θαίλνληαη ηα πξάγκαηα γηα
ηξεηο ζηνπο δέθα, νη νπνίνη δειψλνπλ πσο κπνξνχλ λα
ππνζηεξίμνπλ κηα έθηαθηε αλάγθε.
Καηά κέζν φξν ηα λνηθνθπξηά πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα
δήισζαλ πσο ρξεηάδνληαη γηα ηηο βαζηθέο κεληαίεο αλάγθεο
ηνπο 1270 επξψ, φηαλ ν κέζνο κηζζφο εθηηκάηαη ζηα 1176 θαη ε
κέζε ζχληαμε ζηα 722 επξψ.
Μαραίξη ζηηο δαπάλεο
Παξά ην γεγνλφο πσο ηα ηειεπηαία ρξφληα ε κεηαλάζηεπζε γηα
βηνπνξηζηηθνχο ιφγνπο ζεκεηψλεη απμεηηθή ηάζε, νη
ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα δελ δίζηαζαλ λα δειψζνπλ θαηά
62% πσο ζα έθεπγαλ εθηφο ειιεληθψλ ζπλφξσλ αλ ηνπο
δηλφηαλ ε επθαηξία, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ θαιχηεξε
επαγγεικαηηθή ηχρε. Μαραίξη ζηηο δαπάλεο έβαιαλ νη
Θεζζαινληθείο ιφγσ νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, κε ηηο εμφδνπο
γηα δηαζθέδαζε λα απνηεινχλ παξειζφλ γηα ηελ πιεηνλφηεηα
ησλ θαηαλαισηψλ. πγθεθξηκέλα ζηελ εξψηεζε «απφ ηηο
δαπάλεο πνπ ζα ζαο αλαθέξσ, πνηεο πεξηνξίζαηε ιφγσ
θξίζεο;» -νη ζπκκεηέρνληεο είραλ ηε δπλαηφηεηα ηεζζάξσλ
επηινγψλ - ην 87% απάληεζε πσο ζηακάηεζε ηηο εμφδνπο γηα
δηαζθέδαζε, ην 79% ηα ηαμίδηα, ην 70% ηηο δαπάλεο ζε
έλδπζε, ππφδεζε, ην 38% ηηο δαπάλεο γηα ηζηγάξα θαη πνηά,
ην 19% ηε ζπληήξεζε ηνπ νρήκαηνο ηνπ, ην 16% ηε ζέξκαλζε,
ην 16% ηελ επίζθεςε ζε γηαηξφ θαη ην 13% ηα είδε δηαηξνθήο.
Φήθν εκπηζηνζχλεο ζηηο πηζησηηθέο/ ρξεσζηηθέο θάξηεο δίλεη
ην 66% θαζψο δειψλεη πσο ηηο ρξεζηκνπνηεί πεξηζζφηεξν, ην
25% απαληά πσο θάλεη ηελ ίδηα κε ην παξειζφλ ρξήζε, ελψ
ην 9% ιηγφηεξν.

Νέα Γξάζε ΔΠΑλΔΚ: «Πνηνηηθόο Δθζπγρξνληζκόο»

Νέα Γξάζε ΔΠΑλΔΚ: «Φεθηαθό άικα»

Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο αλαθνηλψλεη ηελ
πξνθήξπμε ηεο Γξάζεο ηνπ ΔΠΑλΔΚ (ΔΠΑ 2014-2020)
«Πνηνηηθφο Δθζπγρξνληζκφο», κε πξνυπνινγηζκφ 150
εθαη. €. Ζ Γξάζε ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, κέζα απφ
επελδχζεηο ζε λέν παξαγσγηθφ εμνπιηζκφ θαη πηνζέηεζε
ζπζηεκάησλ
ηππνπνίεζεο
&
πηζηνπνίεζεο.
Οη
επηρεηξήζεηο δχλαληαη λα ππνβάιινπλ επελδπηηθά ζρέδηα
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ απφ 50.000 – 400.000€ θαη ην
πνζνζηφ ελίζρπζεο αλέξρεηαη ζην 50%. Ζ ππνβνιή
αηηήζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ: (i) γίλεηαη ειεθηξνληθά ζην:
https://www.ependyseis.gr , (ii) μεθηλάεη ζηηο 27 Ηνπλίνπ
2018 θαη ψξα 12:00 κκ. H πξφζθιεζε ζα παξακείλεη
αλνηθηή κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ην
αξγφηεξν κέρξη ηε ζπκπιήξσζε 18 κελψλ απφ ηελ αξρηθή
δεκνζίεπζε ηεο. Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ
επελδπηηθψλ ζρεδίσλ είλαη άκεζε θαη νη αηηήζεηο
αμηνινγνχληαη κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο.
Ζ Γξάζε
ζπγρξεκαηνδνηείηαη
απφ
ην
Δπξσπατθφ
Σακείν
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο θαη απφ εζληθνχο πφξνπο. Γηα θάζε πξφζζεηε
ζρεηηθή πιεξνθνξία κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ή λα
αλαηξέμεηε: • ζην Γξαθείν Πιεξνθφξεζεο θνηλνχ: Λεσθ.
Μεζνγείσλ 56, Αζήλα (Γεπηέξα - Παξαζθεπή απφ ηηο 8.00
πµ έσο ηηο 5.00 µµ), • ζην 801 11 36 300 (απφ ζηαζεξφ, κε
αζηηθή ρξέσζε) απφ 8.00 πκ έσο 7.00 κκ, • ζηελ
ηζηνζειίδα
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=4
1&cs= , • ζηελ ηζηνζειίδα www.espa.gr, • ζηηο ζειίδεο ηεο
ΔΤΓ ΔΠΑλΔΚ ζηα θνηλσληθά δίθηπα: Facebook, Twitter,
LinkedΗn, youtube. Μπνξείηε επίζεο λα επηθνηλσλείηε κε
ηνλ ΔΦΔΠΑΔ (http://www.efepae.gr ) θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο
Μνλάδεο ηνπ.

Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο αλαθνηλψλεη ηελ
πξνθήξπμε ηεο Γξάζεο ηνπ ΔΠΑλΔΚ (ΔΠΑ 2014-2020)
«Φεθηαθφ άικα», κε πξνυπνινγηζκφ 50 εθαη. €. Ζ Γξάζε
ζηνρεχεη ζηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ
θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Οη επηρεηξήζεηο δχλαληαη λα
ππνβάιινπλ επελδπηηθά ζρέδηα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ απφ
55.000 – 400.000€ θαη ην πνζνζηφ ελίζρπζεο αλέξρεηαη ζην 50%.
Ζ ππνβνιή αηηήζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ: (i) γίλεηαη ειεθηξνληθά
ζην: https://www.ependyseis.gr , (ii) δηαξθεί απφ 11.06.2018
κέρξη 17.09.2018 . Ζ Γξάζε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην
Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη απφ εζληθνχο πφξνπο. Γηα θάζε
πξφζζεηε ζρεηηθή πιεξνθνξία κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ή λα
αλαηξέμεηε: • ζην Γξαθείν Πιεξνθφξεζεο θνηλνχ: Λεσθ.
Μεζνγείσλ 56, Αζήλα (Γεπηέξα - Παξαζθεπή απφ ηηο 8.00 πµ έσο
ηηο 5.00 µµ),• ζην ηειέθσλν : 801 11 36 300 (απφ ζηαζεξφ, κε
αζηηθή ρξέσζε) απφ 8.00 πκ έσο 7.00 κκ, • ζηελ ηζηνζειίδα
www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=40&cs=
, •
ζηελ ηζηνζειίδα www.espa.gr, • ζηηο ζειίδεο ηεο ΔΤΓ ΔΠΑλΔΚ
ζηα θνηλσληθά δίθηπα: Facebook, Twitter, LinkedΗn, youtube.
Μπνξείηε επίζεο λα επηθνηλσλείηε κε ηνλ ΔΦΔΠΑΔ
(http://www.efepae.gr ) θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Μνλάδεο ηνπ.

Νέα Γξάζε ΔΠΑλΔΚ: «Φεθηαθό βήκα»
Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο αλαθνηλψλεη ηελ
πξνθήξπμε ηεο Γξάζεο ηνπ ΔΠΑλΔΚ (ΔΠΑ 2014-2020)
«Φεθηαθφ βήκα», κε πξνυπνινγηζκφ 50 εθαη. €. Ζ Γξάζε
ζηνρεχεη ζηελ ςεθηαθή αλαβάζκηζε ησλ πνιχ κηθξψλ,
κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Οη επηρεηξήζεηο
δχλαληαη λα ππνβάιινπλ επελδπηηθά ζρέδηα ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ απφ 5.000 – 50.000 € θαη ην πνζνζηφ
ελίζρπζεο αλέξρεηαη ζην 50%. Ζ ππνβνιή αηηήζεσλ θαη
δηθαηνινγεηηθψλ:
(i)
γίλεηαη
ειεθηξνληθά
ζην:
https://www.ependyseis.gr, (ii) δηαξθεί απφ 11.06.2018
κέρξη 17.09.2018 . Ζ Γξάζε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην
Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη απφ εζληθνχο πφξνπο. Γηα θάζε
πξφζζεηε ζρεηηθή πιεξνθνξία κπνξείηε λα απεπζπλζείηε
ή λα αλαηξέμεηε: • ζην Γξαθείν Πιεξνθφξεζεο θνηλνχ:
Λεσθ. Μεζνγείσλ 56, Αζήλα (Γεπηέξα - Παξαζθεπή απφ
8.00 πµ έσο 5.00 µµ), • ζην ηειέθσλν: 801 11 36 300
(απφ ζηαζεξφ, κε αζηηθή ρξέσζε) απφ 8.00 πκ έσο 7.00
κκ,
•
ζηελ
ηζηνζειίδα
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=3
9&cs= , • ζηελ ηζηνζειίδα www.espa.gr, • ζηηο ζειίδεο ηεο
ΔΤΓ ΔΠΑλΔΚ ζηα θνηλσληθά δίθηπα: Facebook, Twitter,
LinkedΗn, youtube. Μπνξείηε επίζεο λα επηθνηλσλείηε κε
ηνλ ΔΦΔΠΑΔ (http://www.efepae.gr ) θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο
Μνλάδεο ηνπ.

3ε Σξνπνπνίεζε ηεο Απόθαζεο Έληαμεο Πξάμεωλ Κξαηηθώλ
Δληζρύζεωλ ζην πιαίζην ηεο πξόζθιεζεο «ΔΠΗΥΔΗΡΟΤΜΔ
ΔΞΧ - Τπνζηήξημε Γηεζλνύο Πξνβνιήο ΜΜΔ κε Δμωζηξεθή
Πξνζαλαηνιηζκό»
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο Γηαρείξηζεο Σνκεαθψλ ΔΠ ΔΣΠΑ θαη Σ
απνθάζηζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Απφθαζεο Έληαμεο Πξάμεσλ
Κξαηηθψλ
Δληζρχζεσλ
ζην
πιαίζην
ηεο
πξφζθιεζεο
«ΔΠΗΥΔΗΡΟΤΜΔ ΔΞΧ - Τπνζηήξημε Γηεζλνχο Πξνβνιήο ΜΜΔ κε
Δμσζηξεθή Πξνζαλαηνιηζκφ» ιφγσ έληαμεο επηπιένλ 93
έξγσλ/πξάμεσλ ηεο Πξφζθιεζεο. Ζ ζπλνιηθή Γεκφζηα Γαπάλε
αλέξρεηαη ζε 9.763.099,10 €. Οιφθιεξν ην θείκελν ηεο απφθαζεο
κπνξείηε
λα
ην
δείηε
ζην
ζχλδεζκν
http://www.efepae.gr/frontend/article.php?aid=2744&cid=340&t=3iTropopoiisi-tis-Apofasis-Entaksis-Praksewn-Kratikwn-Enisxusewnsto-plaisio-tis-prosklisis-%C2%ABEPIXEIROYME-EKSWYpostiriksi-Diethnous-Probolis-MME-me-EkswstrefiProsanatolismo%C2%BB

Πξόγξακκα Volcanus
Σν Γξαθείν Ο.Δ.Τ. ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο ζην Σφθπν Ηαπσλίαο
(ηει. +81-3-34045853, ΦΑΞ: +81-3-34045845, Ζι.Σαρπδξνκείν:
ecocom-tokyo@mfa.gr,
Website:
http://www.japan-greecebusiness.gr) καο ελεκεξψλεη γηα ην πξφγξακκα Volcanus ηνπ
Κέληξνπ
Βηνκεραληθήο
πλεξγαζίαο
ΔΔ-Ηαπσλίαο
πνπ
απεπζχλεηαη ζε επξσπατθέο εηαηξίεο πνπ επηζπκνχλ λα
θηινμελήζνπλ Ηάπσλεο θνηηεηέο νη νπνίνη θάλνπλ ηελ πξαθηηθή
ηνπο γηα 8 κήλεο. Οη θνηηεηέο θνηηνχλ ζε ρνιέο Πιεξνθνξηθήο,
Βηνινγίαο, Υεκείαο θαη άιιεο πςειήο ηερλνινγίαο Ηαπσληθψλ
Παλεπηζηεκίσλ. Γηάξθεηα πξνγξάκκαηνο: Αχγνπζηνο 2019 Μάξηηνο 2020. - Πξνζεζκία: 23 επηεκβξίνπ 2018. Πιεξνθνξίεο + αίηεζε: http://www.eu-japan.eu/events/vulcanuseurope. - Αξκφδηνο επηθνηλσλίαο: θα Margherita Rosada ηει. +32
2 282 3715, e-mail: vulcanus@eu-japan.eu .

Ζκεξίδα «Βαζηθέο αξρέο πξνζηαζίαο ηωλ επαγγεικαηηώλ θαη απνθπγήο ηωλ θηλδύλωλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ άζθεζε ηνπ
επαγγέικαηόο ηνπο»
Ο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο ΠΚΜ θ. Κσλζηαληίλνο Γηνπηίθαο ζαο πξνζθαιεί ζηελ Δλεκεξσηηθή Ζκεξίδα
«Βαζηθέο αξρέο πξνζηαζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ θαη απνθπγήο ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο
ηνπο» ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηε Γεπηέξα 11 Ηνπλίνπ 2018 θαη ψξα 18:30 κ.κ. ζηελ αίζνπζα Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ, ηεο
Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, φπνπ ζα παξνπζηαζηεί ην ζχλνιν ηεο πξαθηηθήο πιεξνθφξεζεο πνπ αθνξά ηελ Τγηεηλή θαη
αζθάιεηα ησλ επαγγεικαηηψλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπο θαζψο θαη ηα Μέζα αηνκηθήο ηνπο πξνζηαζίαο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/425 , ζε έλα ηδηαίηεξα δηεπξπκέλν πιαίζην, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη θαη κε ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα.

ΔΔΘ Ζκεξίδα κε ηίηιν: «Ξεθηλώληαο… Σα πξώηα
βήκαηα ηεο επηρείξεζήο κνπ»

Δθδήιωζε ζηηο 14 Ηνπλίνπ γηα ηηο Γξάζεηο Οηθνλνκηθήο
Γηπιωκαηίαο ζην ΔΒΔΘ

«Ξεθηλψληαο… Σα πξψηα βήκαηα ηεο επηρείξεζήο κνπ»,
είλαη ν ηίηινο εκεξίδαο πνπ δηνξγαλψλεη ηε Γεπηέξα ε
Δπηηξνπή «Γπλαηθείαο & Νεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο»
ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο.
ηφρνο ηεο εκεξίδαο είλαη λα πιεξνθνξεζνχλ λένη
επηρεηξεκαηίεο ή πξφζσπα πνπ επηζπκνχλ λα εηζέιζνπλ
ηψξα ζην ρψξν ηεο κηθξνκεζαίαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα
ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη, ηα πξψηα βήκαηα πνπ
ζα θάλνπλ αιιά θαη γηα ην λνκηθφ πιαίζην πνπ ηζρχεη.
Αδεηνδφηεζε, Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν θαη Τπεξεζία
Μίαο ηάζεο, θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ζέκαηα,
επηδνηήζεηο, πξνγξάκκαηα ζηήξημεο, δηαδηθαζίεο θαη
ελέξγεηεο νη νπνίεο είλαη ππνρξεσηηθέο κπνξνχλ λα
ζρεκαηίζνπλ έλαλ απξνζπέιαζην... Γνιγνζά θαη ηειηθά
λα θξελάξνπλ ή λα απνζαξξχλνπλ έλαλ λέν πνπ θάλεη ηα
πξψηα ηνπ βήκαηα ζηνλ ρψξν ηεο Αγνξάο. Μέζα ζην
ζθεληθφ
απηφ
ην
Δπαγγεικαηηθφ
Δπηκειεηήξην
Θεζζαινλίθεο παίδεη πάληα ηνπ ξφιν ηνπ ζπκπαξαζηάηε
αιιά θαη ηνπ βνεζνχ, κπξνζηά ζε θάζε δπζθνιία,
κπξνζηά ζε θάζε πξφβιεκα... Γηα ην ιφγν απηφ άιισζηε
δηνξγαλψλεηαη θαη ε ζπγθεθξηκέλε εκεξίδα, ε νπνία είλαη
ππφ ηελ αηγίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.
Ζ εκεξίδα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηε Γεπηέξα, 11 Ηνπλίνπ
2018, ζηηο 18:30, ζηελ Αίζνπζα «Θεζζαινλίθε» Δ.Δ.Θ.
(Αξηζηνηέινπο
27,
1νο
φξνθνο).

Ζ ελεκέξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηεο
εμσζηξέθεηάο ηνπο, κέζσ ησλ δξάζεσλ νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο,
πνπ πινπνηεί ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, ζα βξεζνχλ ζην επίθεληξν
ελεκεξσηηθήο εθδήισζεο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο 14
Ηνπλίνπ,
ζην
Δκπνξηθφ
θαη
Βηνκεραληθφ
Δπηκειεηήξην
Θεζζαινλίθεο (Σζηκηζθή 29, 2νο φξνθνο). Ζ εθδήισζε
δηνξγαλψλεηαη απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ
ρέζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην
Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο θαη ηελ
ππνζηήξημε ηνπ πλδέζκνπ Βηνκεραληψλ ΒνξείνπΔιιάδνο θαη ηνπ
πλδέζκνπ Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδνο. ηφρνο ηεο εθδήισζεο
είλαη ε παξνπζίαζε ζηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα ηνπ ζηξαηεγηθνχ
ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο δξάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο γηα ηα έηε 2017 θαη 2018. Σελ εθδήισζε, πνπ μεθηλάεη
ζηηο 15:00, ζα ηηκήζεη κε ηελ παξνπζία ηνπ θαη ζα απεπζχλεη
ελαξθηήξην ραηξεηηζκφ ν Αλ. Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ, θ. Γηψξγνο
Καηξνχγθαινο. Οη ελδηαθεξφκελνη λα κεηάζρνπλ ζηελ ελ ιφγσ
εθδήισζε, ε ζπκκεηνρή ζηελ νπνία είλαη δσξεάλ, παξαθαινχληαη
λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ on line δήισζε ζπκκεηνρήο
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTo_sZY03pI7qvSNZ
nj9b23hiXU5W1o5yc_1v45bmt4KvoNg/viewform , κέρξη θαη ηελ
Σεηάξηε 13 Ηνπλίνπ 2018. ην ζρεηηθφ πξφγξακκα κπνξείηε λα ην
δείηε ζην ζχλδεζκν http://www.ebeth.gr/pages/details/enimerotikiekdilosi-me-thema--draseis-oikonomikis-diplomatias-2017-2018sto-ebeth-tin-pempti-14-iouniou-2018,30974.
Γηα
νπνηαδήπνηε
ζπκπιεξσκαηηθή ελεκέξσζε, κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ην
Σκήκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ, Σχπνπ θαη Δθδφζεσλ, ζην ΔΒΔΘ, ηει.
2310-370132.

Δπηκνξθωηηθό ζεκηλάξην κε ζέκα: «Ο εζωηεξηθόο
έιεγρνο θαη ε πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ»
Σν Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο/Πεξηθεξεηαθφ
Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην
πνπ δηνξγαλψλεηαη κε ζέκα: «Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο θαη ε
πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ» ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο.
Υξφλνο δηεμαγσγήο : ΓΔΤΣΔΡΑ
11.06.2018 Ώξεο:
απφ 16:00 έσο 21:00, Ακθηζέαηξν 10 (1νο φξνθνο),
ΣΡΗΣΖ
12.06.2018 Ώξεο: απφ 16:00 έσο 21:00,
Αίζνπζα 8
(1νο φξνθνο), ΣΔΣΑΡΣΖ
13.06.2018
Ώξεο: απφ 16:00 έσο 21:00, Αίζνπζα 15
(εκηφξνθνο),
ΠΔΜΠΣΖ
14.06.2018 Ώξεο: απφ 16:00 έσο 21:00,
Αίζνπζα 3
(1νο φξνθνο), ΠΑΡΑΚΔΤΖ 15.06.2018
Ώξεο: απφ 16:00 έσο 21:00, Αίζνπζα 16
(εκηφξνθνο).
Δηζεγεηήο :
ΠΑΝΣΔΛΖ ΠΑΠΑΣΑΘΖ
Οηθνλνκνιφγνο.
Πιεξνθνξίεο
:
http://www.oee.gr/news/drastiriotites/epimorfosi/seminaria/anakoinosidieksagogis-epimorfotikou-programmatos-sto-pt-kentrikismakedonias/1152

Δθδήιωζε κε ζέκα «Ζ Αγνξά Δλέξγεηαο ζηελ Ννηηναλαηνιηθή
Δπξώπε- Γηαλνκή & Πξνκήζεηα Δλέξγεηαο// πκπηεζκέλν &
Τγξνπνηεκέλν Φπζηθό Αέξην»
H Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ «Γηεζλνχο Παλεπηζηεκίνπ Διιάδνο» θαη
ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ «Δλεξγεηαθνχ Βήκαηνο Ννηηναλαηνιηθήο
Δπξψπεο» ζαο πξνζθαινχλ ζηελ εθδήισζε κε ζέκα «Ζ Αγνξά
Δλέξγεηαο ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε- Γηαλνκή & Πξνκήζεηα
Δλέξγεηαο// πκπηεζκέλν & Τγξνπνηεκέλν Φπζηθφ Αέξην» πνπ
δηνξγαλψλεηαη ηελ Πέκπηε 14 Ηνπλίνπ 2018 θαη ψξα 14:00 – 20.30,
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γηεζλνχο Παλεπηζηεκίνπ ηεο Διιάδνο,
Μεγάιν Ακθηζέαηξν, Θέξκε Θεζζαινλίθεο. Πιεξνθνξίεο : Σει: +30
2311
242523
,
fax:
+30
2311
242524,
e-mail:
info@energyforumthess.org
,
ηζηνζειίδα:
www.energyforumthess.org

Γεδνκέλα παξαηήξεζεο γεο θαη βηώζηκε αλάπηπμε
“εκηλάξην Ζγεζίαο- Leadership Seminar 2018”
Ζ
SARGIA
Partners,
ππφ
ηελ
Αηγίδα
ηνπ
Διιελνθαλαδηθνχ Δπηκειεηεξίνπ θαη άιισλ θνξέσλ,
δηνξγαλψλεη εκηλάξην πνπ αθνξά φιε ηελ αγνξά, κε
ζέκα “εκηλάξην Ζγεζίαο- Leadership Seminar 2018”, κε
θχξην Οκηιεηή ηνλ θν Hendre Coetzee, Inspirational
Speaker, Transformation Specialist Founder of The
Center for Advanced Coaching (CAC), ην νπνίν ζα γίλεη
ηελ Σεηάξηε 12 Ηνπλίνπ 2018, ζην μελνδνρείν Divani
Apollon Palace & Thalasso, Καβνχξη. Mπνξείηε λα θάλεηε
ηελ
εγγξαθή
ζην
link:
http://www.leadershipseminars.gr/en/1/inspiringcommitment-registration-c92.html ζην νπνίν ζα πξέπεη
λα ελεκεξψλεηε , εάλ είζηε Μέιε ηνπ ελ ιφγσ
Δπηκειεηεξίνπ, γηα λα ιάβεηε ηελ έθπησζε 10% επί ηεο
αξρηθήο ηηκήο. Δλαιιαθηηθά κπνξείηε λα θαιέζεηε ζην
210 8920951 θαη λα δεηήζεηε ηελ θπξία Παπαδνπνχινπ,
ε νπνία ζα θάλεη άκεζα ηελ εγγξαθή ζαο.

Δθδήισζε κε ζέκα «Γεδνκέλα Παξαηήξεζεο Γεο & Βηψζηκε
Αλάπηπμε», νξγαλψλεη ην ΣΔΔ/ΣΚΜ ζε ζπλεξγαζία κε ην
Γηαβαιθαληθφ Κέληξν Πεξηβάιινληνο, ηελ Παξαζθεπή 15 Ηνπλίνπ
2018 θαη ψξα 10:00 ζην Ακθηζέαηξν ηνπ Σκήκαηνο (Μ. Αιεμάλδξνπ
49). ηφρνο ηεο εθδήισζεο είλαη:
- λα ζθηαγξαθεζεί ην ηεξάζηην εχξνο ησλ δπλαηνηήησλ ρξήζεο
απηψλ ησλ δεδνκέλσλ, - λα ηνληζηεί ε κεηαηξνπή ηνπο ζε
ππεξεζίεο θνηλσληθνχ νθέινπο θαη ε επαθφινπζε ζπλεηζθνξά ηνπο
ζηε βηψζηκε αλάπηπμε, - λα επηζεκαλζνχλ ηα δεηήκαηα πνπ πξέπεη
λα αληηκεησπηζηνχλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε απηά, αιιά θαη λα
ζπδεηεζνχλ νη ηξφπνη αληηκεηψπηζήο ηνπο. Αλάκεζα ζηα επηκέξνπο
ζέκαηα πνπ ζα εμεηαζηνχλ, είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο θαηλνηφκνπ
βηνκεραλίαο ηνπ δηαζηήκαηνο σο κνρινχ αλάπηπμεο ηεο εζληθήο
νηθνλνκίαο, ε δπλαηφηεηα ζπλδπαζηηθήο ρξήζεο επίγεησλ θαη
δνξπθνξηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε ηνκείο
θνηλσληθήο σθέιεηαο, ελδεηθηηθέο πεξηπηψζεηο ρξήζεο ησλ
δεδνκέλσλ παξαηήξεζεο γεο, θ.α. (Πεγή : News Letter Σεχρνο 152
ΣΔΔ/ΣΚΜ).

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηε Νηγεξία από
Διιελν-Νηγεξηαλό Δπηκειεηήξην

ΔΒΔΑ, ΔΒ θαη

Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ (ΔΒΔΑ), ν ΔΒ,
θαη ην Διιελν - Νηγεξηαλφ Δπηκειεηήξην, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ
Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, δηνξγαλψλνπλ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζην
Λάγνο ηεο Νηγεξίαο, απφ ηελ Σξίηε 6 έσο ηελ Σεηάξηε 7 Ννεκβξίνπ
2018, κε αλαρψξεζε ζηηο 5/11 θαη επηζηξνθή ζηηο 9/11.
ηελ
απνζηνιή ζα εθπξνζσπεζνχλ φινη νη θιάδνη ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο. χληνκν ζεκείσκα γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο θαη ηηο
δηκεξείο
καο
ζρέζεηο
ζην
ζχλδεζκν
https://drive.google.com/file/d/10tXiR0Aijj_cWpCcEsE6OtpP5323CPf1/
view . Γηα ηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ηεο απνζηνιήο θαη ηνλ
απνηειεζκαηηθφηεξν ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ,
ιφγσ ηεο
ηδηαηηεξφηεηαο ηεο ρψξαο, φπνπ ζα
πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ
ζπγθεθξηκέλεο ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο,
παξαθαινχκε φπσο
ελεκεξψζεηε γηα ην ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο ζαο,
ζπκπιεξψλνληαο έσο ηελ Γεπηέξα 25 Ηνπλίνπ, ηε ζρεηηθή δήισζε ζην
ζχλδεζκν
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdigTC2YTdZGV2r98ejbK
hxl5zjHrhHXaDgXT3hGvpmZYfs_g/viewform . Γηα λα δηαζθαιίζεηε ηε
ζπκκεηνρή ζαο, πξέπεη λα θαηαβάιεηε ην πνζφ πνπ αθνινπζεί, ζε
έλαλ απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ΔΒ, κε ηελ αηηηνινγία:
«Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή ζηελ Νηγεξία 11.2018». Θα πξέπεη λα
αλαθέξεηαη ε αθξηβήο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο, ε πιήξεο δηεχζπλζε,
ην Α.Φ.Μ. θαη ε Γ.Ο.Τ.. Σν θφζηνο ζπκκεηνρήο γηα θάζε εηαηξεία είλαη
σο εμήο:•
Μέιε
ΔΒΔΑ,
ΔΒ,
Διιελν-Νηγεξηαλνχ
Δπηκειεηήξηνπ: 400€ γηα ηνλ πξψην εθπξφζσπν ηεο εηαηξίαο. Γηα θάζε
επηπιένλ εθπξφζσπν ην πνζφ είλαη 200€. Σν ΔΒΔΑ, ν ΔΒ θαη ην
Διιελν – Νηγεξηαλφ Δπηκειεηήξην ζα θαιχςνπλ ηε δηαθνξά. • Με
Μέιε ΔΒΔΑ, ΔΒ, Διιελν-Νηγεξηαλνχ Δπηκειεηήξηνπ: 700€ γηα ηνλ
πξψην εθπξφζσπν ηεο εηαηξίαο. Γηα θάζε επηπιένλ εθπξφζσπν ην
πνζφ είλαη 350€. Σν πνζφ απηφ θαιχπηεη: • Σε δηνξγάλσζε ησλ Β2Β
ζπλαληήζεσλ & ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφξνπκ ζην Λάγνο.•
Σηο
κεηαθνξέο απφ θαη πξνο ην αεξνδξφκην ηνπ Λάγνο κε ηδησηηθφ
ιεσθνξείν (γηα ηηο πξνηεηλφκελεο πηήζεηο κφλν). •
Σηο κεηαθνξέο
γηα ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο. •Γηεπθφιπλζε γηα ηελ έθδνζε
ηεο visa ρσξίο ηε δηθή ζαο παξνπζία. Σα ινηπά θφζηε κεηαθίλεζεο θαη
δηακνλήο ζα θαιπθζνχλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο.εκείσζε: Ζ
πξνεηνηκαζία ησλ Β2Β ζπλαληήζεσλ ζα μεθηλήζεη γηα θάζε εηαηξεία
κεηά ηε θαηαβνιή ηνπ αλσηέξσ πνζνχ. Ζ ιίζηα ησλ ζπλαληήζεσλ ζα
νξηζηηθνπνηεζεί κεηά ηελ επηβεβαίσζε ησλ ειιεληθψλ ζπκκεηνρψλ θαη
ζα απνζηαιεί ζηηο εηαηξείεο πξηλ ηελ αλαρψξεζε. Οη δηνξγαλσηέο, δελ
κπνξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ζπλαληήζεηο γηα ηηο
ειιεληθέο εηαηξίεο. ΓΗΑΜΟΝΖ. ρεηηθά κε ηε δηακνλή ζαο, πξνηείλεηαη
ην
μελνδνρείν
LAGOS
CONTINENTAL
HOTEL
(https://thelagoscontinental.com/).
Ζ
εηδηθή
γθξνππ
ηηκή
δηαλπθηέξεπζεο απφ 5/11/2018 έσο 8/11/2018 είλαη ε εμήο: Standard
κνλφθιηλν κε πξσηλφ (buffet)
70,000
NGN.
ηελ
ηηκή
πεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ. Σν πνζφ απηφ αληηζηνηρεί ζε πεξίπνπ 160€,
αλάινγα κε ηελ ηζνηηκία επξψ/naira. Δάλ επηζπκείηε λα πξνρσξήζεηε
ζε θξάηεζε, κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ θ. Δπαγγειία ακνΐιε
ζην 211 1204308, 6932 588158, esamoili@norstar.gr . Δλαιιαθηηθά
κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζην δηθφ ζαο πξαθηνξείν.
Απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε γηα ηελ είζνδφ ζαο ζηελ Νηγεξία, είλαη ηα δηαβαηήξηα λα
έρνπλ εμάκελε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ ηαμηδηνχ. Γηα
ηνπο θαηφρνπο ειιεληθνχ δηαβαηεξίνπ απαηηείηαη ζεψξεζε εηζφδνπ
(visa) επίζθεςεο. Γηα ηε δηεπθφιπλζή ζαο, κπνξνχκε λα αλαιάβνπλ νη
δηνξγαλσηέο ηελ έθδνζε ηεο βίδαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πξεζβεία ηεο
Νηγεξίαο ζηελ Διιάδα. Σν θφζηνο αλέξρεηαη ζηα 120€. εκαληηθή
ζεκείσζε: χκθσλα κε ην Γηεζλή Τγεηνλνκηθφ Καλνληζκφ ηνπ Π.Ο.Τ.,
ν εκβνιηαζκφο γηα ηνλ θίηξηλν ππξεηφ είλαη ππνρξεσηηθφο γηα φινπο
ηνπο ηαμηδηψηεο κε πξννξηζκφ ηελ Νηγεξία. Ο εκβνιηαζκφο ζηελ
Διιάδα γίλεηαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Τγείαο ησλ Πεξηθεξεηψλ. Γηα λα
επηηξαπεί ε είζνδνο ζηελ Νηγεξία, ν ηαμηδηψηεο πξέπεη λα θέξεη ην
δηεζλέο πηζηνπνηεηηθφ ππνγεγξακκέλν θαη ζθξαγηζκέλν απφ ην
αξκφδην θέληξν εκβνιηαζκνχ, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ην εκβφιην, ν
αξηζκφο ηεο παξηίδαο ηνπ εκβνιίνπ θαη ε εκεξνκελία ηνπ
εκβνιηαζκνχ. Σν πηζηνπνηεηηθφ ζεσξείηαη φηη είλαη ζε ηζρχ 10 εκέξεο
κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ. Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία κπνξείηε λα
επηθνηλσλείηε κε ηνλ ΔΒ (θα. Βίθπ Μαθξπγηάλλε: ηει. 211 500 6121,
email. vmakrigianni@sev.org.gr) , ην ΔΒΔΑ (θα. Μαξία Εσγξάθνπ:
ηει. 210 338 2342, email. excom@acci.gr ) θαη ην Διιελν-Νηγεξηαλφ
Δπηκειεηήξην (θα. Καηεξίλα Γνλένπ: ηει: 210 6165 217, email.
katerina.goneou@leventis.net )

Toulouse Space Show 2018 Ζ Διιεληθή δηαζηεκηθή
θαηλνηνκία ζε επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ
ζεκαληηθόηεξε Δπξωπαϊθή έθζεζε γηα ην
Γηάζηεκα
Σν si-Cluster, ην Διιεληθφ Cluster ζηνλ ηνκέα ησλ
αεξνδηαζηεκηθψλ
ηερλνινγηψλ
θαη
εθαξκνγψλ,
δηνξγαλψλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αξκφδην εζληθφ
θνξέα γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ θαη ηελ
πξνψζεζε
εμαγσγψλ
Enterprise
Greece,
επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Σνπινχδε ηεο Γαιιίαο
απφ 26 έσο 28 Ηνπλίνπ 2018 ζην πιαίζην ηεο έθζεζεο
Toulouse Space Show 2018 θαη πξνζθαιεί φζεο
εηαηξείεο ή θνξείο ελδηαθέξνληαη λα ιάβνπλ κέξνο. Ζ
απνζηνιή πξαγκαηνπνηείηαη κε ην ζπληνληζκφ ηνπ
Corallia θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Έλσζε Διιεληθψλ
Βηνκεραληψλ Γηαζηεκηθήο Σερλνινγίαο θαη Δθαξκνγψλ
(ΔΒΗΓΗΣΔ),
ηνπ
πλδέζκνπ
Δπηρεηξήζεσλ
Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ Διιάδαο (ΔΠΔ), ηνπ
πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο Βνξείνπ
Διιάδαο (ΔΠΒΔ) θαη ηνπ πλδέζκνπ Δηαηξεηψλ
Κηλεηψλ Δθαξκνγψλ Διιάδνο (ΔΚΔΔ). Ζ ειιεληθή
παξνπζία ζα έρεη εζληθφ πεξίπηεξν ζην θεληξηθφηεξν
ζεκείν ηεο έθζεζεο γηα ηε βέιηηζηε ζπληνληζκέλε
αλάδεημε ησλ θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ
πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη γηα ηελ
θαιχηεξε πξφζβαζε ζηηο παγθφζκηεο αιπζίδεο αμίαο
ηνπ
θιάδνπ
ησλ
δηαζηεκηθψλ
ηερλνινγηψλ.
Δπηπξφζζεηα, νη ζπκκεηέρνληεο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία
λα ιάβνπλ κέξνο ζε B2B ζπλαληήζεηο κε άιινπο
θνξείο πνπ ζα παξεπξεζνχλ ζηελ έθζεζε θαη ηελ
ππνζηήξημε ηεο si-Cluster Business Development
Ambassador πνπ βξίζθεηαη ζηελ Σνπινχδε εδψ θαη 7
κήλεο γηα λα πξνεηνηκάζεη ηελ ειιεληθή παξνπζία. Σν
Toulouse Space Show είλαη ε πην γλσζηή ζηνλ θιάδν
εκπνξηθή έθζεζε ζηελ Δπξψπε, έλα παγθφζκην
θφξνπκ πνπ είλαη αθηεξσκέλν ζηηο θαηλνηφκεο ιχζεηο
ηνπ δηαζηήκαηνο θαη αλαδεηθλχεη ηηο κειινληηθέο ηάζεηο
ζηε δηαζηεκηθή ηερλνινγία. Φέηνο αλακέλεηαη λα
παξεπξεζνχλ πάλσ απφ 3.000 επηζθέπηεο θαη 350
εθζέηεο απφ 46 ρψξεο. Tν si-Cluster πξνζθαιεί
ελδηαθεξφκελεο δξαζηεξηνπνηνχκελεο ζηνλ θιάδν
επηρεηξήζεηο, εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα, παλεπηζηεκηαθά
εξγαζηήξηα λα εθδειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα
ζπκκεηνρή ζηελ απνζηνιή κέρξη ηελ Σξίηε 15
Μαΐνπ 2018 ζην info@si-Cluster.gr. Θα ηεξεζεί
απζηεξά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ θάιπςε ησλ
ζέζεσλ. (Πεγή : Corallia: InnoEcoNews - Iνχληνο
2018).

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
FASHION EXPO
Πόιε: Δθζεζηαθφ Κέληξν MEC, Αζήλα, Διιάδα
Ζκεξνκελία: 23-25 Ηνπλίνπ 2018
Δθζέκαηα: Μφδα. Πιεξνθνξίεο: www.fashionexpo.gr,
ηει: 210 8623220, e-mail: info@fashionexpo.gr
ε

53 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΔΚΘΔΖ ΥΔΗΡΟΣΔΥΝΗΑ &
ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΡΔΜΑΣΖ
Πόιε: Ρφδν, Διιάδα. Ζκεξνκελία: 10-23 Απγνχζηνπ
2018. Δθζέκαηα: Υεηξνηερλία & Αγξνηηθή Οηθνλνκία
Πιεξνθνξίεο: site: http://kremasti-expo.gr/ , ηει: 210
– 9610135
Ζ

83 ΓΔΘ
Πόιε: Θεζζαινλίθε, Διιάδα
Ζκεξνκελία: 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

Γηεζλείο Δθζέζεηο

Γηεζλείο Δθζέζεηο (ζπλέρεηα)

THE LEADING INTERNATIONAL SHOW FOR COSMETICSEGY BEAUTY EXPO
Πόιε: Κάηξν, Αίγππηνο
Ζκεξνκελία: 1-3 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: θαιιπληηθά
Πιεξνθνξίεο: site: https://www.egybeautyexpo.com e-mail:
info@egybeautyexpo.com , int.sales@egybeautyexpo.com
ηει. +202 2359-4110

INDUSTRIAL ARMENIA EXPO
Πόιε: Δξεβάλ, Αξκελία
Ζκεξνκελία: 07-09 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Βαξηά βηνκεραλία, Διαθξηά βηνκεραλία, Βηνκεραλία
εμφξπμεο θαη ηήμεο, Καηαζθεπή εξγαιεηνκεραλψλ, Ξπινπξγηθή,
Καηαζθεπή ιίζσλ, Αμεζνπάξ (ηζάληα, δψλεο, πνξηνθφιηα)
Γέξκαηα θαη γνχλεο, Σδηλ ξνχρα, Ρνχρα casual
Πιεξνθνξίεο: e-mail: expo@expo.am, site:
https://expo.am/en/industrialnaya-armeniya-expo/, ηει.:
+37410235775

IRAQ HEALTH FAIR
Πόιε: Baghdad, Iraq
Ζκεξνκελία: 05-08 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Τγεία
Πιεξνθνξίεο: site: www.iraqhealthfair.com e-mail.
info@pyramidsfair.com
FOOD ISTANBUL
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 05-08 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Πξντφληα Σξνθίκσλ & Σερλνινγίεο Δπεμεξγαζίαο,
εμνπιηζκφο, απνζήθεπζε θαη ςχμε
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.worldfood-istanbul.com/home,
ηει: +902122918310, e-mail: semi@ite-turkey.com
CNR AMBALAJ FUARI- PACKAGING EQUIPMENT SHOW
2018
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 05-08 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: πζθεπαζία θαη ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο
ηξνθίκσλ
Πιεξνθνξίεο: site: http://ambalajistanbul.com/ , ηει:
+902124657474 , e-mail: eda.dalcam@cnr.net
KONYA IRRIGATION TECHNOLOGY AND PLANT
NUTRITION FAIR
Πόιε: Ηθφλην, Σνπξθία. Ζκεξνκελία: 06-08 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Φπηνπξνζηαζία, άξδεπζε, θπηά, δηαθνζκεηηθά
θπηά, θνπξηά θαη εμνπιηζκφο
Πιεξνθνξίεο:site:http://tuyap.com.tr/en/exhibitions/konyairrigaion-technology-and-plant nutrition-fair-7th-plant-nutritionplant-protection-manuring-and-equipment-fair#scope-of-thefair, ηει: +90(212)8671100
DEFILE KIDS EXHIBITION
Πόιε: Κάηξν, Αίγππηνο, Ζκεξνκελία: 07-09 επηεκβξίνπ
2018, Δθζέκαηα: παηδηθά είδε, έλδπζε
Πιεξνθνξίεο: site: http://defiledegypte.com/main.htm
,
email: info@defiledegypte.com ηει: +202 2401-9488, 24035345
EXPO FOOD & DRINKS
Πόιε: Δξεβάλ, Αξκελία
Ζκεξνκελία: 07-09 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Πξντφληα θξέαηνο, Γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, Με
αιθννινχρα πνηά, Μεηαιιηθφ λεξφ, πνηά, Μπχξεο, Πξντφληα
θαπλνχ, Εαραξνπιαζηηθή, Παγσηά, εμνπιηζκφο γηα ηελ
παξαγσγή θαη ηε ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ
Πιεξνθνξίεο: e-mail: expo@expo.am, site:
https://expo.am/en/expo-food-drinks/, ηει.: +37410235775
BUILD EXPO
Πόιε: Δξεβάλ, Αξκελία
Ζκεξνκελία: 07-09 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα:
Σερλνινγίεο
θηηξίσλ,
Οηθνδνκηθά
πιηθά,
Μεραλήκαηα
θαηαζθεπήο,
Αλνηθνδφκεζε,
Τιηθά
θαη
πξνκήζεηεο, Δζσηεξηθφο θαη εμσηεξηθφο ζρεδηαζκφο,
Σερλνινγία
ζέξκαλζεο.
Καηαζθεπαζηηθέο
Τπεξεζίεο,
πζηήκαηα θιηκαηηζκνχ, Πηζίλεο θαη ζάνπλεο, Μεραλήκαηα
μπινπξγηθήο, Παξάζπξα θαη πφξηεο, Δπελδχζεηο δαπέδσλ,
Φσηηζκφο. Πιεξνθνξίεο: e-mail: expo@expo.am, site:
https://expo.am/en/stroj-expo/, ηει.: +37410235775

COMP EXPO
Πόιε: Δξεβάλ, Αξκελία
Ζκεξνκελία: 07-09 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Τπνινγηζηέο, Λνγηζκηθφ θαη πιεξνθνξηθή,
ρεδηαζκφο ηνπηθψλ θαη παγθφζκησλ δηθηχσλ, πξνκεζεπηέο
ππεξεζίαο δηαδηθηχνπ, Μέζα επηθνηλσλίαο, Δμνπιηζκφο θαη
ηερλνινγίεο ηξαπεδψλ, Δμνπιηζκφο θαη ηερλνινγίεο θχιαμεο
Πιεξνθνξίεο: e-mail: expo@expo.am, site:
https://expo.am/en/comp-expo/, ηει.: +37410235775
TRANS EXPO
Πόιε: Δξεβάλ, Αξκελία
Ζκεξνκελία: 07-09 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: αιφληα απηνθηλήησλ, Μνηνζηθιέηεο, πληήξεζε
θαη επηζθεπή απηνθηλήησλ, Δμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε,
Απηφκαηε ξχζκηζε, Δλνηθίαζε απηνθηλήηνπ, αληαιιαθηηθά,
Μεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ
Πιεξνθνξίεο: e-mail: expo@expo.am, site:
https://expo.am/en/trans-expo/, ηει.: +37410235775
POLYGRAPHY. PUBLISHING. ADVERTISEMENT. EXPO
Πόιε: Δξεβάλ, Αξκελία
Ζκεξνκελία: 07-09 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Παξαγσγή ηππνγξαθηθψλ πξντφλησλ, Υαξηί θαη
ραξηφληα, Σππνγξαθηθφο εμνπιηζκφο θαη ρξεζηκνπνηεκέλα
πιηθά (κειάλη, θφξκεο, ζηξψκαηα), Βηβιία θαη πεξηνδηθά,
εμνπιηζκφο γξαθείνπ θαη αμεζνπάξ γηα ηηο εθδνηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, δηαθεκηζηηθέο ηερλνινγίεο θαη PR
Πιεξνθνξίεο: e-mail: expo@expo.am, ηει.: +37410235775
site: https://expo.am/en/poligrafiya-izdatelstvo-reklama-expo/
FURNITURE SALON EXPO
Πόιε: Δξεβάλ, Αξκελία
Ζκεξνκελία: 07-09 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Αμεζνπάξ επίπισλ, ρεδηαζκφο επίπισλ,
Κισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα γηα ζπίηηα (θνπξηίλα, ηνχιη,
δηαθνζκεηηθά πθάζκαηα, θαιχκκαηα, χθαζκα, πεηζέηεο, ραιηά
θαη θαιχκκαηα ραιηψλ), Αμεζνπάξ κπάληνπ θαη δσκαηίσλ
Πιεξνθνξίεο: e-mail: expo@expo.am, site:
https://expo.am/en/mebelnyj-salon-expo/ ,
ηει.:
+37410235775
BIFE-SIM
Πόιε: Βνπθνπξέζηη, Ρνπκαλία
Ζκεξνκελία: 12-16 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έπηπια, Δμνπιηζκφο θαη Αμεζνπάξ
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.bife-sim.ro/ , E-mail:
romexpo@romexpo.ro , ηει: +40 21 207.70.00, Fax: +40 21
207.70.70
COSMETICS BEAUTY HAIR
Πόιε: Βνπθνπξέζηη, Ρνπκαλία
Ζκεξνκελία: 13-16 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Δμνπιηζκφο θαη Πξντφληα Οκνξθηάο, Πεξηπνίεζε
ψκαηνο θαη Κνκκσηηθή
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.expocosmetics.ro/ , E-mail:
romexpo@romexpo.ro , ηει: +40 21 207.70.00, Fax: +40 21
207.70.70

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα

ΚΔΔ – Αλαδήηεζε ζπλεξγαζηώλ
Ζ Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ καο ελεκεξψλεη φηη:
1.
Ηηαιηθή θαηαζθεπαζηηθή εηαηξία κεηαιιηθψλ ή / θαη
ειαζηηθψλ αληη-θξαδαζκηθψλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία έρνπλ
εθαξκνγή
ζε
πνιινχο
ηνκείο
δεηά
Έιιελεο
εηζαγσγείο/ιηαλνπσιεηέο / κεηαπσιεηέο πνπ εηζάγνπλ
αληηθξαδαζκηθά ζπζηήκαηα
ή θαηαζθεπαζηέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ αληη-θξαδαζκηθά γηα δηθά ηνπο πξντφληα.
•
γεσξγία (π.ρ. κεραλέο δφλεζεο γηα ειηέο).
•
Απηνθηλεηνβηνκεραλία
(π.ρ.,
εμαξηήκαηα
γηα
κηθξνθαηαζθεπέο).
•
βηνκεραληθφο
ηνκέαο
(π.ρ.
θαηαζθεπαζηέο
κεραλεκάησλ γηα ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ - θφθηεο, θαθεηηέξεο
ή θαηαζθεπαζηέο ζεξκαληηθψλ)
•
νηθνδνκηθή βηνκεραλία.
•
Ναππεγηθή βηνκεραλία.
•
θαηαζθεπαζηέο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, αλεκηζηήξσλ,
κεραλψλ θηιηξαξίζκαηνο θαη θαζαξηζκνχ ηνπ αέξα (φρη γηα ηε
ζηέγαζε αιιά κφλν γηα ηε βηνκεραλία).
•
θαηαζθεπαζηέο θιηκαηηζηηθψλ, κνλάδσλ ςχμεο,
αληιηψλ ζεξκφηεηαο (γηα βηνκεραληθή ρξήζε).
•
θαηαζθεπαζηέο
γελλεηξηψλ
θαη
ειεθηξηθψλ
κεηαζρεκαηηζηψλ.
•
θαηαζθεπαζηέο ζπκπηεζηψλ.
•
θαηαζθεπαζηέο κεραλεκάησλ ηξνθνδνζίαο
2.
Ηηαιφο θαηαζθεπαζηήο ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο απφ
έληνκα (fly-screen), ν νπνίνο παξάγεη επίζεο πξνβνιέο θαη
ζθνπξφρξσκεο θνπξηίλεο θαη πεξζίδεο, θαζψο θαη θνπθψκαηα
απφ PVC δεηά Έιιελεο εηζαγσγείο ή δηαλνκείο πνπ εηζάγνπλ
ζπζηήκαηα
πξνζηαζίαο
παξαζχξσλ
/
πνξηψλ
/
παξαζπξφθπιισλ θαη ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο απφ ηνλ ήιην.
Πιεξνθνξίεο :George Assonitis, Advisor-EU Affairs, Union of
Hellenic Chambers, Tel.: +30 210 3387104, E-mail:
asonitis@uhc.gr

Εήηεζε ζπλεξγαζίαο από ηελ Πνξηνγαιία
Ζ εηαηξεία Ana ALEXANDRINO, UNIPESSOAL LDA θαη ε θα
Ana ALEXANDRINO επηθνηλψλεζε κε ην Γξαθείν ΟΔΤ ηεο
Διιεληθήο Πξεζβείαο ζηε Ληζζαβψλα θαη δήηεζε ζπλεξγαζία
απφ ηνπο Έιιελεο εμαγσγείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο
μεξνχο θαξπνχο, ζλάθο θαη βηνινγηθή ζνθνιάηα. Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
site:
http://agora.mfa.gr/upload/CertidaoPermanente
ε

ASIA FRUIT LOGISTICA & ASIA FRUIT CONGRESS 12
έθζεζε Hong Kong, 05-07.09.2018Γηνξγάλωζε Διιεληθνύ
Οκαδηθνύ Πεξηπηέξνπ γηα δεύηεξε θνξά από ην
Διιελνγεξκαληθό Δπηκειεηήξην!

Ο Δθζεζηαθφο Οξγαληζκφο ηνπ Βεξνιίλνπ, κε ζηφρν λα
δηεπξχλεη ην δηεζλέο δίθηπν εθζέζεσλ θαη ζπλεδξίσλ,
ε
δηνξγαλψλεη ηε 12 ASIA FRUIT LOGISTICA ζηηο 0507.09.2018 ζην Hong Kong, όπνπ ην Διιελνγεξκαληθό
Δπηκειεηήξην δηνξγαλώλεη γηα δεύηεξε θνξά Διιεληθό
Οκαδηθό Πεξίπηεξν. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη
θάξηεο εηζφδνπ-κε κεηωκέλε ηηκή θαη επηπιένλ 10%
έθπηωζε γηα ηα κέιε καο- 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 Θεο/λίθε
ηει. 2310 32 77 33 θαη ζηελ ηζηνζειίδα: www.german-fairs.gr .
Ηζηνζειίδα ηεο έθζεζεο: www.fruitlogistica.com .

ΑΗΓΤΠΣΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζην Κάηξν, απέζηεηιε Δλεκεξσηηθφ
Γειηίν γηα ηηο Οηθνλνκηθέο θαη Δπηρεηξεκαηηθέο Δηδήζεηο γηα ην
Μάην ηνπ 2018. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζην Κάηξν (www.agora.mfa.gr),
email: ecocom-cairo@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 Μάην 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, tel: 613
238 6271-2, fax: 6132385676, ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr.
ΠΓΓΜ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηα θφπηα, απέζηεηιε Δλεκεξσηηθφ
Γειηίν Νν19 νηθνλνκηθήο, εκπνξηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο
επηθαηξφηεηαο γηα ηελ ΠΓΓΜ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηα θφπηα: www.agora.mfa.gr ,
e-mail: ecocom-skopje@mfa.gr
ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr .
ΡΟΤΜΑΝΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Βνπθνπξέζηη, απέζηεηιε Γειηίν
Οηθνλνκηθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Δηδήζεσλ γηα ηε Ρνπκαλία
κελφο Μαΐνπ 2018. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γξαθείνπ
ΟΔΤ
ηεο
Διιάδαο
ζην
Βνπθνπξέζηη
(www.agora.mfa.gr/ro104), e-mail: ecocom-bucharest@mfa.gr
ηει. 004 021 210 07 48, 021 211 57 24.
ΡΧΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Μφζρα, απέζηεηιε Δλεκεξσηηθφ
Γειηίν ( 14-31 Μαΐνπ 2018). Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηε Μφζρα (www.agora.mfa.gr ),
email: ecocom-moscow@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr .
ΔΡΒΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηo Βειηγξάδη, απέζηεηιε ελεκεξσηηθφ
δειηίν κελφο Μαΐνπ 2018 γηα ηηο πξφζθαηεο νηθνλνκηθέο θαη
επηρεηξεκαηηθέο
εμειίμεηο
ζηε
εξβία
θαζψο
θαη
επηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία γηα ηελ νηθνλνκία ηεο εξβίαο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζην Βειηγξάδη ηει. +381 11 323-15-77,+381 11 322-23-28 ,
email: ecocom-belgrade@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr

Improving financial management, control and audit of eu funds 2014-2020
Σν ρξνληθφ δηάζηεκα 11 – 13 Ηνπλίνπ 2018 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Βεξνιίλν ηεο Γεξκαλίαο ζεκηλάξην κε ζέκα “Ηmproving Financial
Management, Control and Audit of EU Funds 2014-2020”. ην ζεκηλάξην ζα ζπδεηεζνχλ ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμαζθάιηζε
ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο αθεξαηφηεηαο, ηελ απνθπγή ησλ απνπιεξσκψλ ζηα θεθάιαηα ηεο ΔΔ, ζα γίλεη ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή
δηαρείξηζε ησλ Σακείσλ ηεο ΔΔ θαη ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα εθπαίδεπζεο ησλ δεμηνηήησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ κε κηα ηζρπξή πξαθηηθή
εζηίαζε ζε ηξεηο εληαηηθέο εκέξεο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο site: https://www.euroacad.eu , ηει: +49.30.8020802.0, e-mail:
regina.luening@euroacad.eu

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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12/06/18 Α.Γ 50/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΧΝ ΣΖΛ.2313 327824

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ-ΓΗΟΗΚΖΖ 4Ζ
ΤΠ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ

443

12/06/18
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΧΝ
ΑΝΑΗΘΖΣΗΚΧΝ ΣΖΛ. 2313 320529
18/06/18 Α.Γ. 80/2018 ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΑΝΑΝΔΧΖ ΣΟΤ ΓΡΑΜΜΗΚΟΤ ΔΠΗΣΑΓΥΤΝΣΖ ΓΗΑ
ΔΝΑ ΔΣΟ ΣΖΛ.2310 381080
18/06/2018
ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΛΤΖ ΚΑΗ ΗΓΔΡΧΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΚΑΘΑΘΑΡΣΟΤ
ΗΜΑΣΗΜΟΤ(ΔΝΣΟΝΗΑ) ΣΖΛ.2313 308154
18/06/18
ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΔΡΗΧΝ ΣΖΛ.26953 60606
18/06/18
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΓΗΑ ΣΖ
ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΑΔΡΗΧΝ ΣΖΛ.2313 308154
19/06/18
ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΣΖΛ.26953 60606
20/06/18 Α.Γ. 81/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ
ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΧΝ ΓΗΑ ΔΝΑ
ΔΣΟ ΣΖΛ.2310 381080
25/06/2018 Α.Γ. 12/18 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΤΠΟΓΖΜΑΣΧΝ (ΖΜΗΑΡΒΤΛΑ-ΤΠΟΓΖΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ S3) ΣΖΛ.210
8705010
28/06/2018
ΑΝΟΗΥΣΟ, ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΔΣΡΖΖ Γ-ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ
ΣΖΛ.2313 323128

3Ζ ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

2/7/2018 Α.Γ 2293 ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΟΡΖΣΧΝ Ζ/Τ (LAPTOP) ΣΖΛ.210 8705010
3/07/18 Α.Γ. 2269 ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΟΤ CYLINDER P/N 150-201-1 A/F CL-215
ΣΖΛ.210 8705015
04/07/18
Α.Γ. ΓΔ. 26/2018
ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΤΛΗΚΟΤ AHRU ΑΠΟ ΑΖ-800 Δ LCR-100
KAI ΤΛΗΚΟΤ AHRU ΣΤΠΟΤ LCR-100 ΣΖΛ.210 8705015
9/07/18 Α.Γ. 2271 ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 906 ΔΗΓΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΣΧΝ ΑΦΧΝ CL 215/415
ΣΖΛ.210 8705010
10/7/2018 Α.Γ 2250 ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΤΗΜΟΤ ΣΖΛ.210 8705010
16/07/2018
ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΗΑΣΡΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
ΣΖΛ.2313
307190
16/07/18 ΓΗΔΘΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΑΓΗΧΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΓΝΘ " Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ" ΣΖΛ.2313307195
16/07/18 Α.Γ. 24/18 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ (ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΗΘΖΣΖΡΗΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝΑΝΣΗΝΔΟΠΛΑΜΑΣΗΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ- ΚΟΡΣΗΚΟΣΔΡΟΔΗΓΖ ΦΑΡΜΑΚΑ)
ΣΖΛ.210 8705010
17/07/18 Α.Γ. 7/2018 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΛΑΣΟΜΔΡΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΓΤΟ ΤΣΑΣΗΚΧΝ ΦΡΑΓΗΖ ΑΡΜΧΝ
ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΧΝ ΣΖ ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ ΣΖΛ.210
8705010

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ
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424 ΓΝΔ

Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ»
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
"ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ"
ΓΝΘ "Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ"
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
"ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ"
424 ΓΝΔ

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
«Γ.ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ»
ΓΝΘ " Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ"

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα (πλέρεηα)

25/07/2018 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΗΑΝΣΑ
ΣΔΑΡΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ, ΓΗΑ ΓΤΟ ΔΣΖ ΣΖΛ.2313
323128

447





ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ

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.

