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Γηνξγάλσζε εκηλαξίσλ Τγηεηλήο θαη
Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ από ην Β.Δ.Θ
Σν
Βηνηερληθφ
Δπηκειεηήξην
Θεζζαινλίθεο,
ζηελ
πξνζπάζεηά ηνπ λα ζηεξίμεη ηηο επηρεηξήζεηο – κέιε ηνπ κε
αληηθείκελν εξγαζηψλ ηελ παξαγσγή, επεμεξγαζία θαη
δηάζεζε ηξνθίκσλ θαη ζε φζνπο εκπιέθνληαη κε ηε
δηαρείξηζε ηξνθίκσλ κε νηνδήπνηε ηξφπν θαηά ην ζηάδην
ηεο δηαηξνθηθήο αιπζίδαο, δηνξγαλψλεη
εθπαηδεπηηθά
ζεκηλάξηα γηα ηηο «Βαζηθέο αξρέο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο
Σξνθίκσλ», ζχκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε
ΤΑ.14708/10.08.2007/ΦΔΚ.1616/Β/ 17.08.2007. ηφρνο
ησλ ζεκηλαξίσλ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ
παξαγσγή – ζπληήξεζε θαη δηάζεζε ηξνθίκσλ
κε
αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ , ζχκθσλα κε
ηνλ Καλνληζκφ 852/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ
εο
θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29 Απξηιίνπ 2004 γηα ηελ πγηεηλή
ησλ ηξνθίκσλ. Σα ζεκηλάξηα είλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 10
σξψλ ην θαζέλα θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ αίζνπζα
ζεκηλαξίσλ ηνπ ΒΔΘ – Αξηζηνηέινπο 27, 4νο φξνθνο. Σν
θφζηνο ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε 50 επξψ, πνζφ
ην νπνίν πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζπγρξφλσο κε ηελ
θαηάζεζε ηεο αίηεζεο ζην Οηθνλνκηθφ ηκήκα ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηα κέιε ηνπ
ΒΔΘ είλαη ε ηακεηαθή ηαθηνπνίεζή ηνπο , φζνλ αθνξά ηελ
θαηαβνιή ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο ηνπο. Ζ αίηεζε
ζπκκεηνρήο βξίζθεηαη αλαξηεκέλε θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Β.Δ.Θ www.veth.gov.gr. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζην ηκήκα Θεκάησλ
Μεηαπνίεζεο θαη Τπεξεζηψλ, ηαηηζηηθήο, Δξεπλψλ θαη
Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ ΒΔΘ, αξκφδηνο θ.Γ.Γειεράηζηνο,
ζην ηειέθσλν : 2310-241383
θαη ζην email:smeindustry@veth.gov.gr.
ΔΦΚΑ: Παξαηείλεηαη ε πξνζεζκία θαηαβνιήο εηζθνξώλ
Ηνπλίνπ 2018 κε κηζζσηώλ αζθαιηζκέλσλ
Σελ παξάηαζε έσο ηελ Παξαζθεπή, 10 Απγνχζηνπ 2018,
ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ησλ εηζθνξψλ ηνπ κελφο Ηνπλίνπ
2018 γηα ηνπο κε κηζζσηνχο αζθαιηζκέλνπο αλαθνίλσζε ε
δηνίθεζε ηνπ Δληαίνπ Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΔΦΚΑ).
Δπίζεο, παξαηείλεηαη έσο ηηο 10 Απγνχζηνπ ε πξνζεζκία
θαηαβνιήο ηεο ηξίηεο δφζεο εθθαζάξηζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ
εηζθνξψλ έηνπο 2017 ησλ κε κηζζσηψλ αζθαιηζκέλσλ.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα www.efka.gr .
Παξαηείλεηαη ε πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ
Τπαγσγήο ζην θαζεζηώο «Νέεο Αλεμάξηεηεο ΜΜΔ» ηνπ
αλαπηπμηαθνύ λόκνπ (λ.4399/2016)
χκθσλα κε ηελ απφ 27.07.2018 αλαθνίλσζε ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο ηξαηεγηθψλ θαη Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ κε
απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο παξαηείλεηαη ε πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ
Τπαγσγήο ζην θαζεζηψο «Νέεο Αλεμάξηεηεο ΜΜΔ»
ηνπλ.4399/16 έσο ηε Γεπηέξα 17 επηεκβξίνπ 2018.
Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
ζηελ
ηζηνζειίδα
https://www.ependyseis.gr/ .
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Απόθηεζε Φεθηαθήο Τπνγξαθήο από ην ΒΔΘ
Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο πξνζθέξεη ζηηο
επηρεηξήζεηο - κέιε ηνπ ηε ιχζε ηεο απνκαθξπζκέλεο ςεθηαθήο
ππνγξαθήο πνπ επηηξέπεη ηελ επηθχξσζε ησλ εγγξάθσλ απφ
νπνηνλδήπνηε, νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε θαη ε νπνία
ζπλεξγάδεηαη άςνγα κε φιεο ηηο δεκνθηιείο κνξθέο εγγξάθσλ θαη
επηρεηξεκαηηθψλ εθαξκνγψλ. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ςεθηαθήο
ππνγξαθήο είλαη ηα εμήο:

Ο θάηνρνο κπνξεί λα ππνγξάςεη ειεθηξνληθά έλα
ςεθηαθφ έγγξαθν απφ θάζε ηχπνπ ζπζθεπή (desktop,
laptop, tablet, smartphone) αξθεί λα είλαη ζπλδεδεκέλνο
ζην δηαδίθηπν

ν θάηνρνο δελ ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνην usb
stick, θαζψο ην ζχζηεκα απνζηέιιεη απηφκαηα ζην θηλεηφ
ηνπ ηειέθσλν ηνλ απαξαίηεην θσδηθφ.

Φζελφηεξν θφζηνο απφθηεζεο θαηά 30% ζπγθξηηηθά κε
ηελ θιαζηθή ςεθηαθή ππνγξαθή

Δπθνιία απφθηεζεο κε επίζθεςε ζην Δπηκειεηήξην

Βήκαηα:
Πξώην
βήκα
–
Ζιεθηξνληθέο
Τπνβνιέο
Αηηήζεσλ
Α) ειεθηξνληθή ππνβνιή αίηεζεο ζην site ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο
Δπηκειεηεξίσλ – Τπεξεζία Αξρήο Δγγξαθήο ΤΠ.Α.Δ.
Β) ειεθηξνληθή ππνβνιή αίηεζεο ζηε δηαδηθηπαθή πχιε "ΔΡΜΖ
Γεύηεξν βήκα - έιεγρνο ηακεηαθήο ελεκεξόηεηαο
Σξίην βήκα - ειεθηξνληθή πιεξσκή ηνπ θόζηνπο απόθηεζεο
Φεθηαθήο Τπνγξαθήο.
Σέηαξην βήκα - ηαπηνπνίεζε & ελεξγνπνίεζε
Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο Φεθηαθήο Τπνγξαθήο γίλεηαη ζην
Δπηκειεηήξην κε ηελ βνήζεηα ηνπ αξκφδηνπ ππαιιήινπ απφ εηδηθή
ζέζε εξγαζίαο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο Σκήκα Βηνηερληθψλ
Θεκάησλ ΒΔΘ, ηει.2310241383.

2ε Τπαγσγή ζην πξόγξακκα ''Δμνηθνλόκεζε θαη' Οίθνλ ΗΗ"
Σελ ππαγσγή επηπιένλ 14.709 αηηήζεσλ ζην πξφγξακκα
«Δμνηθνλνκψ θαη΄ Οίθνλ ΗΗ» ελέθξηλε ε αξκφδηα Δπελδπηηθή
Δπηηξνπή πνπ ζπλεδξίαζε ζηηο 30.07.2018. Ο επηιέμηκνο
πξνυπνινγηζκφο παξεκβάζεσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ
ππαγσγψλ αληηζηνηρεί ζε 224,62 εθαη. επξψ (δεκφζηα δαπάλε
175,03 εθαη. επξψ). ηηο αηηήζεηο, ζπκπεξηιακβάλνληαη 11.263 νη
νπνίεο έρνπλ ιάβεη πξνέγθξηζε δαλείνπ απφ ζπλεξγαδφκελεο
ηξάπεδεο, ελψ νη ππφινηπεο θαιχπηνπλ ην επηπιένλ πνζφ, πέξαλ
ηεο επηρνξήγεζεο, γηα ηα έξγα πνπ πξνγξακκαηίδνπλ κε ίδηα
θεθάιαηα. Όπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε ππαγσγή, ε ζπληξηπηηθή
πιεηνλφηεηα ησλ αηηήζεσλ αθνξά ηα ρακειφηεξα εηζνδήκαηα,
θαζψο επίζεο θαη θαηνηθίεο ρακειήο ελεξγεηαθήο θαηεγνξίαο.
πλνιηθά, νη κέρξη ζήκεξα ππαγσγέο αλέξρνληαη ζε 28.211,
θαιχπηνληαο πεξίπνπ ην 50% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο άκεζεο
ελίζρπζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. πγθεθξηκέλα, ν επηιέμηκνο
πξνυπνινγηζκφο παξεκβάζεσλ γηα ην ζχλνιν ησλ αηηήζεσλ είλαη
414,8 εθαη. επξψ (δεκφζηα δαπάλε 298 εθαη. επξψ). Οη δηθαηνχρνη
κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ άκεζα ηα έξγα πνπ πξνγξακκαηίδνπλ γηα
ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ θαηνηθηψλ ηνπο. ε πεξίπνπ έλα
κήλα,
αλακέλεηαη
ε
αλαθνίλσζε
θαη
λέσλ
ππαγσγψλ. Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
ζηελ
ηζηνζειίδα
https://exoikonomisi.ypen.gr/

Γσδεθάκελε παξάηαζε πξνζεζκίαο ππαγσγήο ζηελ
ξύζκηζε νθεηιώλ δηθαηνύρσλ εξγαηηθήο θαηνηθίαο

Δηδηθόο ινγαξηαζκόο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο γηα ηνπο ππξόπιεθηνπο

Παξαηείλεηαη κέρξη ηηο 25 Απξηιίνπ 2019 ε πξνζεζκία
ππνβνιήο ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ ζην portal ηνπ
Οξγαληζκνχ
Απαζρφιεζεο
Δξγαηηθνχ
Γπλακηθνχ
(www.oaed.gr ) γηα ηε ξχζκηζε ιεμηπξφζεζκσλ θαη κε
νθεηιψλ ησλ νηθηζηψλ ηνπ η. Οξγαληζκνχ Δξγαηηθήο
Καηνηθίαο (η.ΟΔΚ), ζηνπο νπνίνπο έρνπλ ρνξεγεζεί νξηζηηθνί
ηίηινη παξαρψξεζεο θαηνηθίαο. Ζ απφθαζε δσδεθάκελεο
παξάηαζεο, πνπ θαλνληθά ζα εμέπλεε ζηηο 25/04/2018,
ειήθζε απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ Δξγαζίαο,
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ην
Γ.. ηνπ ΟΑΔΓ µε ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε θαη δηεπθφιπλζε
ησλ δηθαηνχρσλ θαη πξνθεηµέλνπ νη νηθηζηέο λα µπνξέζνπλ λα
σθειεζνχλ απφ ηηο επλντθέο ξπζµίζεηο απνπιεξσµήο ησλ
νθεηιψλ
ηνπο
βάζεη
ηεο
Τπνπξγηθήο
Απφθαζεο
13097/661/13.04.17 θαη λα εμαζθαιίζνπλ ηε λέα εληαία αλά
ηελ επηθξάηεηα ηηµή µνλάδαο παξαρψξεζεο ησλ εξγαηηθψλ
θαηνηθηψλ, ε νπνία έρεη νξηζζεί ζηα 304,41 επξψ αλά
ηεηξαγσληθφ µέηξν. εκεηψλεηαη φηη πξνβιέπεηαη ε
δπλαηφηεηα
εμάκελεο
παξάηαζεο
ηεο
παξαπάλσ
πξνζεζκίαο, ππφ πξνυπνζέζεηο. Οη δηθαηνχρνη κε
πξνζσξηλά παξαρσξεηήξηα ρξήζεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα
ππαγσγήο κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ νξηζηηθνχ παξαρσξεηεξίνπ
ηεο θαηνηθίαο ηνπο. Γηα ηνπο δηθαηνχρνπο κε πξνζσξηλά
παξαρσξεηήξηα ρξήζεο πνπ δελ έρνπλ ππνβάιεη αίηεκα γηα
ππαγσγή ζηηο ξπζκίζεηο εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο,
παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα, εληφο εμακήλνπ απφ ηελ παξαιαβή
ηνπ ηίηινπ, λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθή αίηεζε ππαγσγήο ζηηο
ξπζκίζεηο. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ
ειεθηξνληθά ηελ αίηεζή ηνπο ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα
ηνπ portal ηνπ ΟΑΔΓ: ην πεδίν «Κνηλσληθή Πνιηηηθή»
επηιέγνπλ «Ρχζκηζε
νθεηιψλ δηθαηνχρσλ εξγαηηθήο
θαηνηθίαο ζηνπο νηθηζκνχο ηνπ η.ΟΔΚ» θαη ζηε ζπλέρεηα
αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη αλαιπηηθά
ζηνλ
«Οδεγφ πκπιήξσζεο Αίηεζεο Τπαγσγήο γηα ηηο
ξπζκίζεηο». Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ειεθηξνληθήο
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, νη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη λα
πξνζθνκίζνπλ ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηα απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά, πξνο επαιήζεπζε ησλ δεινχκελσλ
ζηνηρείσλ, ψζηε λα νξηζηηθνπνηεζεί ε θαηαρψξηζε ηεο
αίηεζήο
ηνπο.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
νη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηνλ ηειεθσληθφ
αξηζκφ 11320 (ΟΑΔΓ call center).

Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο δεκηνχξγεζε έλαλ εηδηθφ
ινγαξηαζκφ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (23/2341195169 κε IBAN
GR4601000230000002341195169) κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε
θάζε είδνπο δξάζεο γηα ηελ αξσγή ησλ πιεγέλησλ απφ ηηο
ππξθαγηέο ζηελ Αλαηνιηθή θαη Γπηηθή Αηηηθή. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
αθνινπζήζηε
ηνλ
παξαθάησ
ζχλδεζκν:
https://government.gov.gr/anigma-idikou-logariasmou-stin-tte-giatin-arogi-ton-pligenton-apo-tis-pirkagies/ .

ν

4 Γηεζλέο πλέδξην Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, Καηεξίλε,
14-15 επηεκβξίνπ 2018
ε

Ζ 4 Γηνξγάλσζε ηνπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ Δθνδηαζηηθήο
ε
Αιπζίδαο ( 4 Olympus International Conference on Supply
Chains) ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 14-15 επηεκβξίνπ 2018,
ζην μελνδνρείν Mediterranean Village ζηελ παξαιία ηεο
Καηεξίλεο. Σν ζπλέδξην δηνξγαλψλεηαη απφ ην Σκήκα
Γηνίθεζεο πζηεκάησλ Δθνδηαζκνχ ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο θαη ην Δξγαζηήξην Logistics ηνπ Σκήκαηνο
νπ
Μεραλνιφγσλ ηνπ ΑΠΘ. θνπφο ηνπ 4 Γηεζλνχο πλεδξίνπ
Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, είλαη λα απνηειέζεη έλα ζεκείν
ζπλάληεζεο ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ
κε ζθνπφ ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θαη θαηλνηνκίαο, ηελ
αληαιιαγή ηδεψλ θαη εκπεηξηψλ θαη ηελ ελδπλάκσζε ηνπ
πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο, κε ζηφρν ηε βέιηηζηε αλάπηπμε ηνπ
θιάδνπ ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο θαη ησλ Logistics ζηελ
Διιάδα θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή. Σν ζπλέδξην ζα
επηθεληξσζεί ζε κηα πιεηάδα ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζην
αληηθείκελν ηεο Γηνίθεζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο θαη ησλ
ιεηηνπξγηψλ ηεο Δθνδηαζηηθήο (Logistics). Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο γηα ηε δηνξγάλσζε, ηηο εγγξαθέο θαη ην
πξφγξακκα
ζηελ
ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε:
http://olympusicsc.teicm.gr/, ηει: 0030 23510 20940, θαμ:
0030 23510 47860, e-mail: olympus2018@teicm.gr .

AgriBusiness Forum 2018
Σν AgriBusiness Forum (ABF) 2018, ην λέν εηήζην ζπλέδξην –
ζπλάληεζε ησλ εγεηψλ ηεο αγξνηηθήο βηνκεραλίαο γηα ηελ
αγξνηερλνινγία θαη ηελ θπθιηθή νηθνλνκία, δηεμάγεηαη ζηηο έξξεο
ζηηο 2-3/11/2018 κε ζέκα «Σν κέιινλ ηνπ ειιεληθνχ θαη
επξσπατθνχ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα ζηελ ςεθηαθή επνρή». Με
πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ θαηλνηνκία θαη ζηνλ ςεθηαθφ
κεηαζρεκαηηζκφ ηεο παξαγσγήο, κεηαπνίεζεο θαη δηαθίλεζεο
αγξνηηθψλ
πξντφλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, ην
AgriBusiness Forum απνζθνπεί ζηελ πξνψζεζε ζπλεξγαζηψλ,
ζηελ πξνψζεζε δηεζλψλ πξνηχπσλ θαη ζηελ δηαηνκεαθή
ελεκέξσζε γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο, ηεο αγξνδηαηξνθηθήο θαη εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Σν
ζπλέδξην ελζσκαηψλεη ζην πξφγξακκά ηνπ έλα εθπαηδεπηηθφ
εξγαζηήξην πνπ παξέρεηαη δσξεάλ ζε θαηλνηφκεο λενθπείο
επηρεηξήζεηο ηεο αγξνδηαηξνθηθήο αιπζίδαο απ΄ φιε ηελ Διιάδα.
Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζα επηιεγνχλ, ζα ζπκκεηέρνπλ δσξεάλ ζην
εξγαζηήξην γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηνπο
ηθαλνηήησλ ζηελ δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο,
ζε δηαγσληζκφ θαηλνηνκίαο, ζε ζπλαληήζεηο δηθηχσζεο θαη
θπζηθά ζην ίδην ην ζπλέδξην. Ζ ππνβνιή ζπκκεηνρήο ζην
Masterclass γίλεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ
AgriΒusiness
Forum
http://agribusinessforum.org/el/agribusiness-forum2018/schetika-me-to-masterclass/aitisisymmetochis/?utm_source=AgriBusiness+Forum&utm_campaig
n=9a13ca7d04EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_11_08_57_COPY_04&utm_medi
um=email&utm_term=0_c0caebc642-9a13ca7d04-38060465 θαη
ζα δηαξθέζεη από 30 Ηνπιίνπ έσο θαη 31 Απγνύζηνπ 2018. Ζ
επηινγή ησλ 13 λενθπψλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη απφ αλεμάξηεηε
επηηξνπή ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ ηζηνζειίδα. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ
εξγαζηεξίνπ, νη επηρεηξήζεηο ζα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ
θαηλνηνκίαο, κε ηηο 3 πνπ ζα ιάβνπλ ηνλ πςειφηεξν βαζκφ
αμηνιφγεζεο λα ζπκκεηέρνπλ κεηαμχ άιισλ θαη σο νκηιεηέο ζε
πάλει ηνπ ζπλεδξίνπ.
Γξαζηεξηόηεηεο θαη εθδόζεηο ηνπ Μνξθσηηθνύ Ηδξύκαηνο
ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο - Πνιηηηζηηθό Κέληξν Θεζζαινλίθεο
ην Μνξθσηηθφ Ίδξπκα ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο - Πνιηηηζηηθφ
Κέληξν Θεζζαινλίθεο καο ελεκεξψλεη φηη ζπλερίδεηαη έσο ην
άββαην 15 επηεκβξίνπ 2018 ε έθζεζε «ηελ πφιε ησλ
σξαίσλ
εθθιεζηψλ.
Ζ
Θεζζαινλίθε
ηνπ
Φξεληεξίθ
Μπνπαζζνλλά, 1913 θαη 1919» πνπ παξνπζηάδεηαη ζην
Βηβιηνπσιείν ηνπ ΜΗΔΣ ζηε Θεζζαινλίθε (Σζηκηζθή 11). Χξάξην
ιεηηνπξγίαο απφ Γεπηέξα 30 Ηνπιίνπ έσο θαη ην άββαην 18
Απγνχζηνπ 2018: Γεπηέξα θαη Σεηάξηε 9.00-15.30, Σξίηε,
Πέκπηε, Παξαζθεπή θαη άββαην: 9.00-15.00. Χξάξην
ιεηηνπξγίαο απφ Γεπηέξα 20 Απγνχζηνπ έσο θαη ην άββαην 15
επηεκβξίνπ 2018: Γεπηέξα, Σεηάξηε 09:00-15:30,
Σξίηε,
Πέκπηε, Παξαζθεπή 09:00-20:00, άββαην 09:30-16:00. Δίζνδνο
ειεχζεξε. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο εθδφζεηο ηνπ ΜΗΔΣ επηζθεθζείηε ηελ
ηζηνζειίδα καο ζην δηαδίθηπν www.miet.gr

ThessSummerSchool επηρεηξεκαηηθόηεηαο γηα λένπο
14-18 εηώλ, 23-29 Απγνύζηνπ 2018

Internationale Funkausstellung Berlin (IFA) 31.08 05.09.2018. Γηεζλήο Έθζεζε Ραδηνηειενπηηθώλ Μέζσλ,
Ζιεθηξηθώλ θαη Ζιεθηξνληθώλ πζθεπώλ ζην Βεξνιίλν

Σν Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε
Υ.Α.Ν.Θ., δηνξγαλψλεη εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα Νεαληθήο
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζην Οξεηλφ Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν ηεο
Υ.Α.Ν.Θ. ζην Νπκθαίν Φιψξηλαο, ζηηο 23-29 Απγνχζηνπ
2018. Σν ThesSummerSchool δηνξγαλψλεηαη απφ ηνπο
θαζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θ.θ. Νηθνιαΐδε
Γηάλλε θαη Φνχζθα Κσλζηαληίλν. ε έλα κνλαδηθήο
νκνξθηάο θπζηθφ πεξηβάιινλ νη καζεηέο-ηξηεο (14-18 εηψλ)
πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζα έρνπλ εξεζίζκαηα θαη εκπεηξίεο κε
ζηφρν λα αλαπηχμνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηηο ηθαλφηεηέο
ηνπο, λα πάξνπλ απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηά ηνπο θαη λα
πξνεηνηκαζηνχλ γηα ην κέιινλ ηνπο κεηά ην ζρνιείν. ηηο 7
εκέξεο ηνπ ζεξηλνχ ζρνιείνπ νη ζπκκεηέρνληεο ζα έρνπλ ηελ
επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ δηαιέμεηο απφ θαζεγεηέο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο πάλσ ζε ζέκαηα φπσο νη
επηρεηξήζεηο θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπο, ε παξνπζίαζε
επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο, ε δεκηνπξγία επηρεηξεκαηηθνχ
πιάλνπ, ε εγεζία θαη ε επηινγή επαγγεικαηηθήο
ζηαδηνδξνκίαο. Παξάιιεια ζα ζπκκεηέρνπλ ζε νκηιίεο/
ζπδεηήζεηο κε πξνζθεθιεκέλνπο πνπ δηαθξίλνληαη ζηνλ
ρψξν ηνπ επηρεηξείλ, ελψ ζα επηζθεθζνχλ θαη ηνπηθέο
επηρεηξήζεηο. Σαπηφρξνλα, νη ζπκκεηέρνληεο ζα δήζνπλ
θαηαζθελσηηθέο εκπεηξίεο. Οη ςπραγσγηθέο/ εθπαηδεπηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα πξνζθεξζνχλ ζηε δηάξθεηα ηνπ
ζεξηλνχ ζρνιείνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα ηελ
πεξίζηαζε: παηρλίδηα ξφισλ, καζήκαηα πξνζαλαηνιηζκνχ,
πνξείεο ζηε θχζε θ.α. Σν θφζηνο ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζηα
390 € θαη πεξηιακβάλεη ηε δηακνλή- δηαηξνθή ησλ
ζπκκεηερφλησλ, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ηηο επηζθέςεηοδξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο κεηαθηλήζεηο απφ/πξνο ηε
Θεζζαινλίθε. Με ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα δνζνχλ
πηζηνπνηεηηθά παξαθνινχζεζεο απφ ην Παλεπηζηήκην
Μαθεδνλίαο.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
site:
www.thessummerschool.iseb.gr , ηει: +30 2310 891 227, email: thessummerschool@iseb.gr .

ε IFA δελ είλαη κφλν ε πην παιηά, αιιά θαη ε πην πξσηνπφξνο
έθζεζε ζηνλ θιάδν ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ
(consumer electronics) θαζψο θαη ηνπ νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ
(home appliances). ην επίθεληξν ηεο πεξζηλήο IFA βξέζεθαλ
φιεο νη ηειεπηαίεο ηερλνινγίεο, Fitness Watches κε Music Player,
Ultra High Definition ζηηο ηειενξάζεηο, ν ζπλδπαζκφο δηαδηθηχνπ
θαη ηειεφξαζεο, ηα smartwatches, ηα λέα tablets, ε κηθξή
θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πςειή απφδνζε, ε
εχθνιε θαη «έμππλε» ρξήζε θαη κία ζεηξά απφ πςειήο
ηερλνινγίαο πξντφληα απφ φιεο ηηο επψλπκεο εηαηξίεο ηνπ
θιάδνπ.
Άιιν έλα πλέδξην έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζην δπλακηθφ ηεο
έθζεζεο κε ηελ νλνκαζία Shift Automotive, ζην νπνίν εηδηθνί ησλ
ηνκέσλ απηνκαηηζκνχ θαη ειεθηξηθψλ έξρνληαη γηα λα
ζπδεηήζνπλ ην κέιινλ ηεο θηλεηηθφηεηαο, πσο δειαδή νη λέεο
ηερλνινγίεο κεηαβάιινληαη ηαρχηαηα θαη ξηδηθά, ζηηο 4 θαη 5
επηεκβξίνπ. Σν λέν απηφ πλέδξην, ζα ιακβάλεη ρψξα δχν
θνξέο ην ρξφλν ζηε Γελεχε θαη ην Βεξνιίλν.
Σα εθζέκαηα ηεο IFA απνηεινχληαη απφ ηνπο εμήο ηνκείο:
Ζιεθηξνληθά θαηαλαισηηθά αγαζά: Audio, Hi-Fi, High End, TV &
Video, MP3, Blu-Ray, θηλεηά, tablets, media, DVD, ςεθηαθή
ηειεφξαζε, θαισδηαθή θαη δνξπθνξηθή ηερλνινγία, Λεπθέο
ζπζθεπέο: Φπγεία, πιπληήξηα, θνπδίλεο, κηθξνζπζθεπέο,
Multimedia: TV/PC, Internet, Online, Edutainment, Παηρλίδηα,
Πιεξνθνξηθή: Online, Software/Hardware, Internet, εμνπιηζκφο
Home-Office, Broadcasting: Φεθηαθή ηειεφξαζε, Multimedia
Broadcasting, Φεθηαθή θσηνγξάθηζε. Κάξηεο εηζφδνπ κε
κεησκέλε ηηκή ζην Διιελνγεξκαληθφ Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ
Δπηκειεηήξην, απνθιεηζηηθφ αληηπξφζσπν ηνπ Δθζεζηαθνχ
Οξγαληζκνχ ηνπ Βεξνιίλνπ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν, ζηελ
Αζήλα, ηει. 210 64 19 037 θαη ζηε Θεζζαινλίθε, ηει. 2310 32
77 33.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο έθζεζεο
www.ifa-berlin.com θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ γηα
ηηο εθζέζεηο: www.german-fairs.gr

29oο Παλειιήληνο δηαγσληζκόο θηινηέρλεζεο ζρεδίνπ
θνζκήκαηνο

2 Γηάζθεςε Δπελδπηώλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο
θαη Τπνδνκώλ Ηζρύνο, 19-20 επηεκβξίνπ 2018, Καδαθζηάλ

Ζ Παλειιήληα Οκνζπνλδία Βηνηερλψλ Αξγπξνρξπζνρφσλ
Κνζκεκαηνπσιψλ Χξνινγνπσιψλ (ΠΟΒΑΚΧ)
ζε
ν
ζπλεξγαζία κε ηε ΓΔΘ- HELEXPO, πξνθεξχζζνπλ ηνλ 29
Παλειιήλην
Γηαγσληζκφ
Φηινηέρλεζεο
ρεδίνπ
Κνζκήκαηνο, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αλάδεημε ηνπ
νο
ειιεληθνχ θνζκήκαηνο. Ο 29 Παλειιήληνο Γηαγσληζκφο ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο έθζεζεο KOSMIMA 2018,
20-22 Οθησβξίνπ, ζην Γηεζλέο Δθζεζηαθφ θαη πλεδξηαθφ
Κέληξν Θεζζαινλίθεο. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ
δηαγσληζκφ έρνπλ: Μαζεηέο ζρνιψλ αξγπξνρξπζνρνΐαο
(Οκάδεο καζεηψλ κέρξη 2 πξνζψπσλ), πνπδαζηέο
ζρνιψλ ρεδηαζκνχ (Οκάδεο ζρεδηαζηψλ κέρξη 2
πξνζψπσλ), Δπαγγεικαηίεο ζρεδηαζηέο θαηαζθεπαζηέο,
ζρεδηαζηηθέο νκάδεο ή εηαηξίεο θ.ι.π., πνπ αζρνινχληαη
εξαζηηερληθά ή επαγγεικαηηθά κε ην ζρέδην θαη κπνξνχλ λα
ζπκκεηέρνπλ κεκνλσκέλα ή ζαλ κέιε νκάδαο.Απνθιείνληαη
απφ ην δηαγσληζκφ ηα κέιε ηεο νξγαλσηηθήο θαη ηεο θξηηηθήο
επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη νη έρνληεο α’ βαζκνχ
ζπγγέλεηα κε απηνχο. Ζ θξηηηθή επηηξνπή κε πιεηνςεθία 3/5
έρεη ην δηθαίσκα λα απνθιείζεη ηνπ δηαγσληζκνχ, ζρέδην γηα
ην νπνίν έρεη ελδνηαζκνχο γηα ηελ παηξφηεηά ηνπ, είηε ηελ
ηδηφηεηά ηνπ σο λέν θαη πξσηφηππν. Οη δηαγσληδφκελνη
πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηα ζρέδηά ηνπο ζηα γξαθεία ηεο
ΓΔΘ HELEXPO, Δγλαηία 154, 54636 Θεζζαινλίθε, ζηε
Γηεχζπλζε πλεδξίσλ, Δθδειψζεσλ & Παξαρψξεζεο
Υσξψλ ηει: (+30) 2310 291204, θαμ: (+30) 2310 291674.
Οη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηα ζρέδηά ηνπο ή
λα ηα απνζηείινπλ κε ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ, ην αξγφηεξν
κέρξη ηε Γεπηέξα 17 επηεκβξίνπ 2018 (εκέξα απνζηνιήο).

ηηο 19-20 επηεκβξίνπ 2018, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε 2
Γηάζθεςε Δπελδπηψλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο θαη
Τπνδνκψλ Ηζρχνο-RENPOWER Καδαθζηάλ, ζην μελνδνρείν
Park Inn Radisson, ζηελ πφιε Αζηάλα ηνπ Καδαθζηάλ. Ζ
δηάζθεςε είλαη αλνηρηή ζε ηνπηθέο θαη δηεζλείο εηαηξείεο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη άκεζα ή έκκεζα ζηελ ππνδνκή ελέξγεηαο,
ελψ ηνκείο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ησλ αλαλεψζηκσλ
πεγψλ ελέξγεηαο ζα ζπκκεηάζρνπλ, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί
κηα ρξήζηκε πιαηθφξκα επηθνηλσλίαο γηα φινπο ηνπο
ζπκκεηέρνληεο.
Σν πξνηεηλφκελν πξφγξακκα ζα έξζεη αληηκέησπν κε ηηο λέεο
εμειίμεηο θαη ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο ζηελ ππνδνκή ελέξγεηαο θαη
ηηο αγνξέο ηνπ Καδαθζηάλ, πξνσζψληαο εηαηξηθέο ζρέζεηο κε
ηνπηθέο εηαηξείεο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο.
Φέηνο, ζηφρνο ζα είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ηνκέα απηνχ, γη
απηφ ζα ππάξρεη ηζρπξή ζηήξημε θαη παξνπζία απφ ηελ
παγθφζκηα ηξάπεδα, ηελ Αζηαηηθή Αλαπηπμηαθή Σξάπεδα, ηελ
Αλαπηπμηαθή Σξάπεδα ηεο Δπξαζίαο, ηελ USAID θαη ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε ζηελ εθδήισζε, ζηέιλνληαο εθπξνζψπνπο /
νκηιεηέο αληηζηνίρσο απφ ηε Σνπξθία, ηελ Washington DC, ην
Λνλδίλν, ηε Μφζρα, ηε Μαλίια θαη ηηο Βξπμέιιεο. ηε δηάζθεςε
ζα ππάξρεη ηαπηφρξνλε κεηάθξαζε ζηα Αγγιηθά θαη Ρσζηθά.
Γηα εγγξαθέο θαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: e-mail:
administration@euroconventionglobal.com ,ηει: +32 2 662 16
12.

ε

ε

Εεηήζεηο ζπλεξγαζίαο από ην Ηζξαήι
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Σει Αβίβ απέζηεηιε ιίζηα κε
αηηήκαηα επηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο απφ ην Ηζξαήι:
1.
Δηαηξεία: Azrom (M. Cohen Metal Industries Ltd) (14775)
Σειέθσλν: 972-3-5631020
E-Mail:
yonatk@chamber.org.il
(Ms.
Yonat
Keren,
International Relations Division, FICC)
Ηζηνζειίδα: www.azrom.com
Κύξηεο Γξαζηεξηόηεηεο: εμαγσγέο θαη ζπλεξγαζία κε
πξνκεζεπηέο γεσξγηθψλ εηζαγσγψλ, κε εηαηξίεο γεσξγηθνχ
εμνπιηζκνχ θαη κε θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο γεσξγηθψλ
δνκψλ
2.
Δηαηξεία: BIO-GUARD (36555)
Σειέθσλν: 972-3-5631020
E-Mail:
yonatk@chamber.org.il
(Ms.
Yonat
Keren,
International Relations Division, FICC)
Ηζηνζειίδα: www.bio-guard.net
Κύξηεο Γξαζηεξηόηεηεο: εμαγσγέο θαη παξνρή ππεξεζηψλ
γηα κηα επξεία πνηθηιία εθαξκνγψλ γηα επηρεηξήζεηο,
θπβέξλεζε, αζθάιεηα θαη νηθηαθή ρξήζε θαη αλαδήηεζε
ζπλεξγαζίαο κε εηαηξίεο ζην Μεμηθφ, ζηηο Φηιηππίλεο, ζηελ
Αθξηθή ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο αγνξάο
3.
Δηαηξεία: Kosher Casual (67595)
Σειέθσλν: 972-3-5631020
E-Mail:
yonatk@chamber.org.il
(Ms.
Yonat
Keren,
International Relations Division, FICC)
Ηζηνζειίδα: www.KosherCasual.com
Κύξηεο Γξαζηεξηόηεηεο: εμαγσγή κεγάιεο πνηθηιίαο
κνληέξλσλ ξνχρσλ γηα γπλαίθεο θαη εθήβνπο θαη ζπλεξγαζία
κε κεηαπσιεηέο κνληέξλσλ ξνχρσλ
4.
Δηαηξεία: Medical Feedback Technologies Ltd. (67851)
Σειέθσλν: 972-3-5631020
E-Mail:
yonatk@chamber.org.il
(Ms.
Yonat
Keren,
International Relations Division, FICC)
Ηζηνζειίδα: www.imbeaty.com
Κύξηεο Γξαζηεξηόηεηεο: εμαγσγή κηαο πξνζηηήο ζπζθεπήο
αλάδξαζεο CPR ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη δήηεζε
ζπλεξγαζίαο κε δηαλνκείο πξψησλ βνεζεηψλ, εηαηξείεο
παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ θαη θαηάξηηζεο γηα επαγγεικαηίεο
πγείαο, ππεξεζίεο ηειεταηξηθήο θαη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο
5.
Δηαηξεία: GALI KARTEN LTD (67864)
Σειέθσλν: 972-3-5631020
E-Mail:
yonatk@chamber.org.il
(Ms.
Yonat
Keren,
International Relations Division, FICC)
Ηζηνζειίδα: www.galikarten.com
Κύξηεο Γξαζηεξηόηεηεο: εμαγσγέο πςειήο ξαπηηθήο
λπθηθψλ θαη δήηεζε ζπλεξγαζίαο κε θαηαζηήκαηα boutique θαη
ηνπηθνχο αληηπξνζψπνπο
6.
Δηαηξεία: Radex Import & Marketing Ltd. (38200)
Σειέθσλν: 972-3-5631020
E-Mail:
yonatk@chamber.org.il
(Ms.
Yonat
Keren,
International Relations Division, FICC)
Ηζηνζειίδα: www.radex.co.il
Κύξηεο Γξαζηεξηόηεηεο: εηζαγσγή θαη εκπνξία κπχξαο θαη
δήηεζε ζπλεξγαζίαο κε επηρεηξήζεηο δπζνπνηίαο ζηελ Δπξψπε
θαη ηε Ρσζία
7.
Δηαηξεία: Open Aluminum Design Ltd. (66808)
Σειέθσλν: 972-3-5631020
E-Mail:
yonatk@chamber.org.il
(Ms.
Yonat
Keren,
International Relations Division, FICC)
Ηζηνζειίδα: www.innout.co.il
Κύξηεο Γξαζηεξηόηεηεο: εηζαγσγή θαη δήηεζε ζπλεξγαζίαο
κε θαηαζθεπαζηηθέο
εηαηξείεο
αινπκηλίνπ/μχινπ/μχινπαινπκηλίνπ γηα παξάζπξα θαη πφξηεο, πέξγθνιεο αινπκηλίνπ
θαη γπαιί

Εεηήζεηο ζπλεξγαζίαο από ην Ηζξαήι (ζπλέρεηα)
8.
Δηαηξεία: Django Trade Ltd. (67632)
Σειέθσλν: 972-3-5631020
E-Mail: yonatk@chamber.org.il (Ms. Yonat Keren, International
Relations Division, FICC)
Κύξηεο Γξαζηεξηόηεηεο: εηζαγσγή θαη δήηεζε ζπλεξγαζίαο
κε ρνλδξεκπφξνπο, αληηπξνζψπνπο θαη εμαγσγείο επψλπκσλ
πξντφλησλ φπσο ζαθίδηα, πνξηνθφιηα, γπαιηά, θηάιηα θ.α.
9.
Δηαηξεία: Angels Business Partners- ABP (66909)
Σειέθσλν: 972-3-5631020
E-Mail: yonatk@chamber.org.il (Ms. Yonat Keren, International
Relations Division, FICC)
Ηζηνζειίδα: www.angels4u.co.il/businesspartners/
Κύξηεο Γξαζηεξηόηεηεο: παξνρή ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη
θνξνινγηθήο
ζπκβνπιεπηηθήο,
λνκηθή
ζπκβνπιεπηηθή,
νξγαλσηηθή αλάπηπμε, δηνίθεζε θαη αλαδήηεζε ζπλεξγαζίαο κε
μέλεο εηαηξείεο πνπ εμεηάδνπλ ηελ εγθαηάζηαζε, ηελ επέλδπζε
ή ηε ζπγρψλεπζε κε άιιε εηαηξεία ζην Ηζξαήι θαη παγθφζκηεο
εηαηξείεο θαη επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο εληφο ηεο
γθάκαο εκπεηξνγλσκνζχλεο καο, κε γλψζε ηνπ ηνπηθνχ
πεξηβάιινληνο ησλ ρσξψλ ηνπο θαη επηζπκίαο λα γίλνπλ
επηρεηξεκαηηθνί
εηαίξνη καο
10.
Δηαηξεία: KB Goods Products & Projects (67731)
Σειέθσλν: 972-3-5631020
E-Mail: yonatk@chamber.org.il (Ms. Yonat Keren, International
Relations Division, FICC)
Ηζηνζειίδα: www.kbgoods.co.il
Κύξηεο Γξαζηεξηόηεηεο: εηζαγσγή θαη δήηεζε ζπλεξγαζίαο
κε θαηαζθεπαζηέο θαη πξνκεζεπηέο πξντφλησλ πγηεηλήο
11.
Δηαηξεία: L.S. Marketing & Registration (53745)
Σειέθσλν: 972-3-5631020
E-Mail: yonatk@chamber.org.il (Ms. Yonat Keren, International
Relations Division, FICC)
Ηζηνζειίδα: www.ls-amarandmore.com
Κύξηεο Γξαζηεξηόηεηεο: εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο
γηα ηαηξηθέο ζπζθεπέο θαη δήηεζε ζπλεξγαζίαο κε
θαηαζθεπαζηέο ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ
12.
Δηαηξεία: QUANTIM LTD. (59366)
Σειέθσλν: 972-3-5631020
E-Mail: yonatk@chamber.org.il (Ms. Yonat Keren, International
Relations Division, FICC)
Ηζηνζειίδα: www.tupperware-il.co.il
Κύξηεο Γξαζηεξηόηεηεο: εηζαγσγέαο νηθηαθψλ ζπζθεπψλ
αλαδεηά ζπλεξγαζία κε εηαηξίεο άκεζεο πψιεζεο ζε ΖΠΑ,
Κίλα θαη Δπξψπε γηα ηε δηείζδπζε λέσλ θαηλνηφκσλ
πξντφλησλ ζηελ Ηζξαειηλή αγνξά
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: +972 3 6055299, θαμ:
+972 3 6951329, e-mail: ecocom-telaviv@mfa.gr .

Εήηεζε ζπλεξγαζίαο από Ηλδία
Ζ εηαηξεία «Lakshmi Enterprises» , κηα ηλδηθή παξαδνζηαθή
βηνηερλία θαη πξνκεζεπηήο ζηελ Ηλδία θαη ζηελ παγθφζκηα
αγνξά, ελδηαθέξεηαη γηα ζπλεξγαζία κε επηρεηξήζεηο ζηελ
Διιάδα, κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή πξντφλησλ θαηαζθεπαζκέλα
απφ θέξαηα αγειάδσλ, βνδηψλ θαη βνπβαιηψλ ή πξψηεο χιεο
απφ θέξαηα γηα ηελ θαηαζθεπή θνπκπηψλ θαη άιισλ εηδψλ
πξντφλησλ ρεηξνηερλίαο. Δλδηαθέξεηαη επίζεο θαη γηα ηελ
εμαγσγή φισλ ησλ εηδψλ ηλδηθψλ πξντφλησλ ρεηξνηερλίαο ζε
Έιιελεο εηζαγσγείο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site:
http://www.lakshmienterprises.info/ , ηει: 04366 230474 ® , email: swaminathanjagadeesan@gmail.com .

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
ΓΔΝΗΚΖ ΈΚΘΔΖ ΝΔΑ ΠΡΟΠΟΝΣΗΓΑ 2018
Πόιε: Πξνβιήηα Νέσλ Μνπδαληψλ, Υαιθηδηθή
Ζκεξνκελία: 08-12 Απγνχζηνπ 2018 (Πξνζεζκία ζπκκεηνρήο
έσο 20 Ηνπιίνπ)
Δθζέκαηα: Γεληθή έθζεζε
Πιεξνθνξίεο: ηει: 2371024200, 2371024300, e-mail:
info@epichal.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 2018
Δθζέκαηα: Δλέξγεηα, Σερλνινγία, Δπηρεηξήζεηο,
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, Καηλνηνκία, Απηνθίλεηα, Βηβιία θαη
Καηαζθεπέο.
Πιεξνθνξίεο: Site: www.helexpo.gr , Παλαγηώηεο
Υαηδετσάλλνπ ,Τπεχζπλνο 83εο ΓΔΘ, Σ: 2310 291 548, 232
F: 2310 291 553, Email: tif3@helexpo.gr
AGROfest ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ
Πόιε: Ληβαδεηά, Βνησηία
Ζκεξνκελία: 19-23 επηεκβξίνπ
Δθζέκαηα: Μεραλήκαηα, εμνπιηζκνί, εθφδηα, παξαδνζηαθά
πξντφληα .
Πιεξνθνξίεο: Site: http://www.viotiachamber.gr , ηει: 2261028281.

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
PLASTICA 18
Πόιε: Metropolitan Expo, Αζήλα.
Ζκεξνκελία: 12-15 Οθησβξίνπ.
Δθζέκαηα: Έθζεζε Πιαζηηθψλ, Μεραλεκάησλ, Καινππηψλ &
Αλαθχθισζεο.
Πιεξνθνξίεο: Site: http://plastica-expo.gr/,
http://www.graphicarts.gr/portal/showitem.php?artlid=8187
ΔΚΘΔΖ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ-ΣΟΤΡΗΜΟΤ-ΓΑΣΡΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ
ΟΗΝΟΤ
Πόιε: Εάππεην Μέγαξν, Αζήλα
Ζκεξνκελία: 19-21 Οθησβξίνπ
Δθζέκαηα: Έθζεζε ηνπξηζκνχ, γαζηξνλνκίαο θαη νίλνπ
Πιεξνθνξίεο: Site: http://europegastronomyathens2018.com/ , ηει: (+30) 2110129575, e-mail:
info@mact.gr
KOSMIMA 2018
Πόιε: Δθζεζηαθφ Κέληξν ΓΔΘ, Θεζζαινλίθε
Ζκεξνκελία: 20-22 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Κνζκήκαηα, σξνιφγηα, πνιχηηκνη ιίζνη,
κεραλήκαηα & εμνπιηζκφο .
Πιεξνθνξίεο: Site: https://kosmima.helexpo.gr/

Γηεζλείο Δθζέζεηο
MODEFABRIEK
Πόιε: ‘Άκζηεξληακ, Οιιαλδία
Ζκεξνκελία: 08 -09 Απγνχζηνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε κφδαο
Πιεξνθνξίεο: site: https://www.modefabriek.nl/en/ , ηει:
+31(0)20-4421960, e-mail: office@modefabriek.nl

Ζ

9 ΈΜΠΟΡΟ-ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΗΑΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ
ΠΗΔΡΗΑ (9Ζ ΔΒΔΠ-ΚΜ 2018)
Πόιε: Οηθηζκφο Αλδξνκάρεο, Καηεξίλε, Πηεξία
Ζκεξνκελία: 28 επηεκβξίνπ-03 Οθησβξίνπ
Δθζέκαηα: Δπηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, Γεληθή Έθζεζε
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.champier.gr/ , ηει: 23510
23211 εζση.. 3 & 7, e-mail: champier@otenet.gr
ATHENS HOME EXPO
Πόιε: Αζήλα, Διιάδα, .
Ζκεξνκελία: 29 επηεκβξίνπ- 7 Οθησβξίνπ 2018
ε
Δθζέκαηα: 43 Έθζεζε ζπηηηνχ.
Πιεξνθνξίεο: Site: http://www.athenshomeexpo.gr/ ηει:
210.2621444 e-mail: info@romvos.gr
ε

7 ΔΚΘΔΖ MARKET EXPO
Πόιε: Metropolitan Expo, Αζήλα
Ζκεξνκελία: 5-7 Οθησβξίνπ (Πξνζεζκία ζπκκεηνρήο έσο 17
Απγνχζηνπ)
Δθζέκαηα: Σξφθηκα θαη πνηά
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.marketexpo.gr/ , ηει: (+30)
2103542900 e-mail: info@metropolitanexpo.gr
ε

26 ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ «KAVALAEXPO 2018»
Πόιε: Δπηκειεηήξην Καβάιαο, Νέα Καξβάιε, Καβάια
Ζκεξνκελία: 5-9 Οθησβξίνπ
Δθζέκαηα: Πξνψζεζε επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ
Πιεξνθνξίεο: site: www.kcci.gr , ηει: 2510 222212, e-mail:
info@chamberofkavala.gr
(Γήισζε ζπκκεηνρήο κέρξη 31/7/2018)
SYSKEVASIA 18
Πόιε: Metropolitan Expo, Αζήλα.
Ζκεξνκελία: 12-15 Οθησβξίνπ 2018.
Δθζέκαηα: Έθζεζε πζθεπαζηψλ, Μεραλεκάησλ,
Δθηππψζεσλ & Logistics.
Πιεξνθνξίεο: Site: http://syskevasia-expo.gr/ ,
http://www.graphicarts.gr/portal/showitem.php?artlid=8187

TRANSPORT COMPLEET
Πόιε: Υφξηλρεκ, Οιιαλδία
Ζκεξνκελία: 04-06 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Μεηαθνξέο
Πιεξνθνξίεο:
site:
https://booking.evenementenhal.nl/nl/transport-compleetgorinchem-2018/gorinchem/exposant , ηει: +31 (0)523 - 289
870, E-mail: gorinchem@evenementenhal.nl
CONSTRUCTION MACHINERY EXHIBITION
Πόιε: Αηηάιεηα, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 06-09 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε κεραλεκάησλ θαηαζθεπήο
Πιεξνθνξίεο: site: http://ing.cm-expo.com/ , ηει: +90 216 342
42 24, email: info@cm-expo.com
DRANKEN PAKKET EXPO
Πόιε: Houten, Οιιαλδία. Ζκεξνκελία: 09-10 επηεκβξίνπ
2018. Δθζέκαηα: Έθζεζε πνηψλ
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.drankenpakketexpo.nl/ , ηει:
+31 (0)297 - 38 21 70, e-mail: info@promotionprojects.nl
INSTALLATION TRADE FAIR
Πόιε: Hardenberg, Οιιαλδία. Ζκεξνκελία: 11-13
επηεκβξίνπ 2018. Δθζέκαηα: Σνκέαο ηεο εγθαηάζηαζεο
Πιεξνθνξίεο: site:
https://booking.evenementenhal.nl/nl/elektro-vakbeurs2018/hardenberg , ηει: +31 (0) 523 28 98 98, E-mail:
hardenberg@evenementenhal.nl
FOODPANORAMA EXPO
Πόιε: Λεπθσζία, Κχπξνο
Ζκεξνκελία: 08-09 Γεθεκβξίνπ 2018 (Παξάηαζε πξνζεζκίαο
ζπκκεηνρήο έσο 31/08/2018 κε έθπησζε 10% ). Δθζέκαηα:
ηξφθηκα
θαη
πνηά.
Πιεξνθνξίεο:
site:
www.foodpanoramaexpo.com
,
E-mail:
kchristodoulou@foodpanoramaexpo.com
, ηει: +357 97
618820, +357 22 013827

Enterprise Greece : Πξόζθιεζε γηα ζπκκεηνρή ζηελ
επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ηνπ θιάδνπ δνκηθώλ πιηθώλ,
εξβία – Ρσζία , 14 -20 Οθησβξίνπ 2018
Ο Οξγαληζκφο Enterprise Greece, ζηνρεχνληαο ζηελ
ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ
θαη
ηεο
αχμεζεο
ησλ
Διιεληθψλ
εμαγσγψλ,
πξνγξακκαηίδεη
ηε
δηνξγάλσζε
επηρεηξεκαηηθψλ
ζπλαληήζεσλ ζηε εξβία θαη ηε Ρσζία, πξνθεηκέλνπ
ειιεληθέο εμαγσγηθέο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ Γνκηθψλ
Τιηθψλ, λα έιζνπλ ζε επαθή κε αγνξαζηέο ησλ
πξναλαθεξφκελσλ
ρσξψλ.
Οη
επηρεηξεκαηηθέο
ζπλαληήζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ
ηε Γεπηέξα 15
Οθησβξίνπ ζην Βειηγξάδη, ηελ Σεηάξηε 17 Οθησβξίνπ ζηε
Μφζρα θαη ζα νινθιεξσζνχλ ζηηο 19 Οθησβξίνπ ζηελ Αγία
Πεηξνχπνιε.
Ζ ζπκκεηνρή ζηελ επηρεηξεκαηηθή
απνζηνιή κπνξεί λα γίλεη ζε κία απφ ηηο δχν ρψξεο ή θαη
ζηηο δχν θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα: Σεο πξαγκαηνπνίεζεο
πξνθαζνξηζκέλσλ ζπλαληήζεσλ
κε ηηο θαηάιιειεο
επηρεηξήζεηο,
ηεο δηεξεχλεζεο ησλ δπλαηνηήησλ
ζπλεξγαζίαο , ηεο ελεκέξσζεο γηα ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηηο
ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. ΠΡΟΨΟΝΣΑ: Υεκηθά, Μνλσηηθά,
Υξψκαηα,
Μάξκαξα,
Πιαθίδηα,
Ξχιηλα
δάπεδα,
Κνπθψκαηα, Δίδε Τγηεηλήο, Ζιεθηξνινγηθφ πιηθφ, Έπηπια
Μπάληνπ – Κνπδίλαο, Solar Energy, Green Energy, Interior
& Exterior design θ.ιπ.
ΚΟΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ: Σν
θφζηνο ζπκκεηνρήο ζηε δηνξγάλσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ
ζπλαληήζεσλ αλά εηαηξεία αλέξρεηαη ζε 300 επξψ πιένλ
Φ.Π.Α γηα ζπκκεηνρή θαη ζηηο δχν ρψξεο (Βειηγξάδη,
Μφζρα, Αγία Πεηξνχπνιε) ή 200 επξψ πιένλ Φ.Π.Α γηα
ζπκκεηνρή ζε κία εθ ησλ δχν ρσξψλ. εκεηώλεηαη όηη ην
θόζηνο κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο επηβαξύλεη ηνπο
ζπκκεηέρνληεο, όπσο επίζεο θαη ε δηαδηθαζία
έθδνζεο visa. ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ : Οη εηαηξείεο
πνπ ζα ππνβάιινπλ αίηεζε, ζα είλαη είηε παξαγσγνί είηε
εκπνξηθνί αληηπξφζσπνη πξντφλησλ – ζεκάησλ, ηα νπνία
ζα αλαθέξνπλ επθξηλψο ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο πνπ ζα
ππνβάιινπλ θαη ζα επηζπλάςνπλ ζηελ αίηεζή ηνπο ην
Profile ηεο εηαηξείαο παξαγσγήο θαη ηα πξντφληα πνπ ζα
παξνπζηαζηνχλ. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ: Γηα ηελ
ζπκκεηνρή
ηνπο ζηελ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή νη
ελδηαθεξφκελεο εηαηξείεο ζα πξέπεη
λα απνζηείινπλ
ζπκπιεξσκέλε έσο ηηο 14 επηεκβξίνπ 2018, ηελ αίηεζε
ζπκκεηνρήο, επηζπλάπηνληαο ην εηαηξηθφ ηνπο πξνθίι ζηα
Αγγιηθά. Οη αηηήζεηο θαη ηα εηαηξηθά profiles, ζα ζηαινχλ
ζηα γξαθεία Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ησλ
Διιεληθψλ Πξεζβεηψλ γηα αμηνιφγεζε απφ ηνπο θαηά
ηφπνπο αγνξαζηέο θαη εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεσλ κε ηηο εηαηξείεο πνπ ζα
επηιέμνπλ. Έσο ηηο 20 επηεκβξίνπ, ζα ππάξμεη
ελεκέξσζε φηη έρνπλ εμαζθαιηζηεί ηνπιάρηζηνλ 5
ζπλαληήζεηο αλά εηαηξεία αλά ρψξα ζπκκεηνρήο. Έσο ηηο
25 επηεκβξίνπ, νξηζηηθή επηβεβαίσζε ζπκκεηνρήο θαη
θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ 300€ πιένλ ΦΠΑ, ήηνη 372€ ή
ηνπ πνζνχ ησλ 200€ πιένλ ΦΠΑ, ήηνη 248€. Ζ θαηαβνιή
ηνπ
πνζνχ γίλεηαη κε θαηάζεζε ζηνλ
παξαθάησ
ινγαξηαζκφ: ALPHA BANK - IBAN:
GR85 0140 1200
1200 0200 2020 400
Αξ. Λνγ/ζκνχ: 120.00.2002.020
400 Δπσλπκία: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΚΑΗ
ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΑΔ/ ENTERPRISE GREECE,
ΑΦΜ: 094439436, ΦΑΔ Αζελψλ. εκεηψλεηαη φηη ζην
παξαζηαηηθφ ηεο Σξαπέδεο, ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε
αηηηνινγία ηεο θαηάζεζεο θαη ε επσλπκία ηεο εηαηξείαο. Γηα
ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο θαηάζεζήο ζαο, πξέπεη λα
δηαβηβάζεηε αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνχ παξαζηαηηθνχ ηεο
Σξάπεδαο ζηνλ Enterprise Greece ζην fax: 210 3355743
ή e-mail ζην pay@enterprisegreece.gov.gr . Ζ εμφθιεζε
ηνπ πνζνχ ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο
ζπκκεηνρήο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο, ελψ ε κε
έγθαηξε εμφθιεζε απνθιείεη ηε ζπκκεηνρή ζε απηέο.
ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ, ΕΧΖ ΛΔΓΓΑ, Σει: +30 210
3355798, email: z.legga@enterprisegreece.gov.gr
.
ΥΡHΗΜΑ LINKS: www.enterprisegreece.gov.gr
,
www.mfa.gr

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
Β8 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
Ζ Β8 Γηεχζπλζε Δπηρεηξεκαηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ απέζηεηιε ην κεληαίν ελεκεξσηηθφ δειηίν
επηρεηξεκαηηθήο πιεξνθφξεζεο «Γλνπο Πξάηηε» γηα ηνλ Ηνχιην
2018. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηθνηλσλνχλ κε : ηει: 210 3682766, θαμ: 210 3682771, email: b08@mfa.gr , ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr .
ΖΝΧΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζην Λνλδίλν, απέζηεηιε Δηήζηα ‘Έθζεζε
έηνπο 2017 γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηηο
δηκεξείο νηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο ζρέζεηο Διιάδαο-Ζλσκέλνπ
Βαζηιείνπ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζην Λνλδίλν (www.agora.mfa.gr/gb66 ), ηει. +44 (0)
2077278860, e-mail: ecocom.london@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα
ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr .
ΟΛΛΑΝΓΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Υάγε, απέζηεηιε Eλεκεξσηηθφ Γειηίν
κε ζέκα «Δηήζηα Έθζεζε γηα ηελ Οιιαλδηθή Οηθνλνκία θαη ηηο
δηκεξείο ζρέζεηο Διιάδαο- Οιιαλδίαο γηα ην 2017».
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηε Υάγε (www.agora.mfa.gr/nl97 ) ,ηει: +31 70 356 11 99,
email: ecocom-hague@mfa.gr .
ΠΓΓΜ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηα θφπηα, απέζηεηιε Δλεκεξσηηθφ
Γειηίν Νo 22 Ηνχιηνο 2018 κε ζέκα «Δπηζθφπεζε νηθνλνκηθψλ,
εκπνξηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ εηδήζεσλ γηα ηελ πΓΓΜ». Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζηα θφπηα: www.agora.mfa.gr , ηει: +389 2 3129456, 3129458,
θαμ: +389 2 3129441, e-mail: ecocom-skopje@mfa.gr
ή ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr .
ΡΧΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Μφζρα, απέζηεηιε Δλεκεξσηηθφ
Γειηίν Οηθνλνκηθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ εηδήζεσλ απφ ηε Ρσζία
πνπ ζπλέηαμε ην Γξαθείν ΟΔΤ Μφζραο γηα ην ρξνληθφ
δηάζηεκα (22 Ηνπλίνπ-31 Ηνπιίνπ 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.
ΑΟΤΓΗΚΖ ΑΡΑΒΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ Γεληθνχ
Πξνμελείνπ ηεο Διιάδνο ζηελ Σδέληα, απέζηεηιε:
1.ηελ Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε 2017 έσο θαη Μάξηην 2018 γηα
ηηο νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο, ηνπ
νπιηαλάηνπ ηνπ Οκάλ θαη ηεο Τεκέλεο – θαη γηα ηηο Γηκεξείο
Οηθνλνκηθέο θαη Δκπνξηθέο ρέζεηο Διιάδνο κε ανπδηθή Αξαβία,
νπιηαλάην ηνπ Οκάλ θαη Τεκέλε.
2.Δλεκεξσηηθφ Γειηίν κε ζέκα: «ανπδαξαβηθφο Οξγαληζκφο γηα
ηνλ έιεγρν ησλ ηξνθίκσλ θαη θαξκάθσλ (SFDA- Saudi Food and
Drug Authority)- Πξνυπνζέζεηο εηζαγσγψλ ζηελ ανπδηθή Αξαβία
βφεησλ λσπψλ θξεάησλ θαη πξντφλησλ θξέαηνο». Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: 00966 12 66 90 824, e-mail:
ecocom-jeddah@mfa.gr ,site: www.agora.mfa.gr
ή ηελ
ηζηνζειίδα ηεο ΒΔΘ www.veth.gov.gr .

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα
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ΜΑΣΑΗΧΖ 25/07/18 Α.Γ 3/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΗ
ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΔΤΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΦΤΓΔ ΚΑΗ ΣΟΤ
ΜΔΣΑΝΑΣΔ ΣΖΛ.2410 993422
13/08/18
Α.Γ. 04/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΔΗΓΧΝ ΔΚΣΤΠΧΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΧΝ (ΣΟΝΔΡ/
ΜΔΛΑΝΗΑ/ DRUM) ΣΖΛ.2313 320587
14/08/18
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΦΧΣΟΣΤΠΗΚΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ Α4 ΣΖΛ.2313 320537
16/08/18 Α.Γ. 10/2018 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΣΖΛ.2310 320533
20/08/18
Α.Γ. 12/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ ΜΗΘΧΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΣΖΛ.2313 320587
21/08/18 Α.Γ. 26Γ/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ, ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΓΗΑ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΗ ΧΜΟΤ
ΣΖΛ.2413 504379
21/08/18 Α.Γ. 94/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΣΖΗΑ
ΤΜΒΑΖ ΣΧΝ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ ΚΑΗ ΚΤΛΗΟΜΔΝΧΝ ΚΛΗΜΑΚΧΝ
ΣΖΛ.2310 381080
22/08/18 Α.Γ. 05/2018 ΑΝΟΗΚΣΟ, ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΔΜΦΑΝΗΖ ΑΚΣΗΝΟΓΡΑΦΗΧΝ
ΣΖΛ.2313
320587
23/08/18 Α.Γ. 27Γ/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ, ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΗ ΑΠΗΝΗΓΧΣΧΝ ΣΖΛ.2413 504379

28/08/18 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΠΟ
ΣΡΗΣΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ
ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΧΝ ΗΠΣΑΜΔΝΧΝ ΜΔΧΝ ΣΖ ΤΠΑ/ΜΠΜ ΣΖΛ.210 8916307
28/08/18
ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΔΛΔΓΥΟΤ, ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ ΣΖΛ.210
8916356
28/08/18 ΓΖΜΟΗΟ, ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΧΝ ΣΖΛ.210 8916356
31/08/18 Α.Γ. 006 1/2018 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ, ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ ΓΗΔΓΥΔΗΡΖΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΜΔΣΡΖΖ ΡΟΖ ΣΧΝ ΜΟΥΔΤΜΑΣΧΝ ΣΖΛ.2313 323115
03/09/18 Α.Γ. 12/2018 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ WARSHIP AIS (W-AIS)
ΣΖΛ.210
6551691
03/09/18
ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΑΘΔΝΟΦΟΡΧΝ ΣΖΛ.213 2143327
03/09/18
ΤΝΟΠΣΗΚΟ, ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΟΤ
ΔΛΔΓΥΟΤ (RCS) ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ SCHIMID ΣΤΠΟΤ ICS200/60 ΣΟΤ
ΚΔΠΑΘΜ ΣΖΛ.210 8916356
04/09/18 Α.Γ. Α/1/18 ΓΖΜΟΗΟ, ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΔΝΑ
ΔΣΟ ΣΖΛ.213 2052508
05/09/18 Α.Γ. 3/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΦΟΛΗΑΣΟΔΗΓΧΝ, ΑΡΣΟΚΔΤΑΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΔΗΓΧΝ ΚΤΛΗΚΔΗΟΤ ΣΖΛ.2410
993505
07/09/18 Α.Γ. 20/2018 ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΖΛ. 25213 50228

1Ζ ΣΡΑΣΗΑ/ EU-OHQ «ΑΥΗΛΛΔΑ»

ΓΗΟΗΚΖΖ 3Ζ ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

3Ζ ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΓΗΟΗΚΖΖ 3Ζ ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΓΗΟΗΚΖΖ 3Ζ ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ
«ΚΟΤΣΛΗΜΠΑΝΔΗΟ &
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΔΗΟ»
424 ΓΝΔ

ΓΗΟΗΚΖΖ 3Ζ ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ
«ΚΟΤΣΛΗΜΠΑΝΔΗΟ &
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΔΗΟ»
ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ
ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ - ΤΠΑ
ΤΠΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ
ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΝΑΤΣΗΚΟΤ

ΔΚΑΒ
ΤΠΑ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΗΓΧΝ
ΠΔΝΣΔΛΖ
485 ΣΑΓΜΑ ΓΗΑΒΗΒΑΔΧΝ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΓΡΑΜΑ

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα (ζπλέρεηα)
13/09/18
Α.Γ. 35/18
ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΔΝΗΚΖ
ΔΠΗΚΔΤΖ ΤΛΗΚΟΤ ΛΟΛ «MAIN ROTOR HUB, Δ/Π SUPER PUMA»
ΣΖΛ.210 8705010
17/09/18 Α.Γ. 4/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΧΝ ΔΗΓΧΝ ΣΖΛ.2410 993505
19/09/18 ΓΖΜΟΗΟ, ΑΝΟΗΚΣΟ, ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΚΤΛΗΚΔΗΟΤ ΣΖΛ.22540 85243
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ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

485 ΣΑΓΜΑ ΓΗΑΒΗΒΑΔΧΝ
88 ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
«ΛΖΜΝΟ»

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 Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο (ΚΔΔΔ) πξνο ηηο επηρεηξήζεηο - κέιε ησλ
Δπηκειεηεξίσλ: 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
πξνγξακκάησλ (http://investmenttools.uhc.gr/ ) θαη ηελ ππεξεζία ειεθηξνληθήο (εμ απνζηάζεσο)
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.

