επηέκβξηνο 2018

Έηνο 17ν

Σεύρνο No 36

ΠΡΟΚΛΗΗ
Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο
δηνξγαλψλεη ζεκηλάξην κε ζέκα:
«Ρύζκηζε Υξεώλ Δπηρεηξήζεωλ, Διεπζέξωλ Δπαγγεικαηηώλ θαη Αγξνηώλ
πξνο ΑΑΓΔ, ΔΦΚΑ θαη Σξάπεδεο – Κόθθηλα Γάλεηα»
κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Γηαρείξηζεο Ιδηωηηθνύ Υξένπο
ηε Γεπηέξα, 10 επηεκβξίνπ 2018 θαη ψξα 09:30 – 16:00
(Αίζνπζα Δθδειψζεσλ Β.Δ.Θ «ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ»
νο
Αξηζηνηέινπο 27, 4 φξνθνο, Θεζζαινλίθε)
ην ζεκηλάξην ζα παξνπζηαζηνχλ:

Το νομοθεηικό πλαίζιο ηος εξωδικαζηικού μησανιζμού πύθμιζηρ οθειλών Νομικών και Φςζικών πποζώπων και οι
ππόζθαηερ ηποποποιήζειρ ηος


Η ηλεκηπονική πλαηθόπμα



Υποδείγμαηα Μελέηηρ Βιωζιμόηηηαρ
Ο Πξφεδξνο ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΑΠΝΟΠΧΛΖ

Παξώλ ζηελ 83ε ΓΔΘ ην ΒΔΘ
Γελ ζα κπνξνχζε λα απνπζηάδεη απφ ην κεγάιν ξαληεβνχ ηεο 83εο ΓΔΘ ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, ην νπνίν ζηεξίδεη
θαη ηε θεηηλή δηνξγάλσζε ζπκκεηέρνληαο κε 11 επηρεηξήζεηο - κέιε ηνπ. Σν ΒΔΘ ζα δψζεη ην «παξψλ» ζηελ Έθζεζε θαιχπηνληαο
ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δαπάλεο ζπκκεηνρήο ησλ επηρεηξήζεσλ- κειψλ ηνπ. Σν ζηαλη ηνπ ΒΔΘ πνπ δηνξγαλψλεη νκαδηθή ζπκκεηνρή, ζα
βξίζθεηαη απφ ηηο 8 έσο ηηο 16 επηεκβξίνπ -καδί θαη κε ηα ππφινηπα Δπηκειεηήξηα ηεο ρψξαο- ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν ηεο Κεληξηθήο
Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο θαη ζα θαηαιακβάλεη ηα Πεξίπηεξα 2 θαη 3. Σν ζηαλη ηνπ ΒΔΘ αλαπηχζζεηαη ζε 150 ηκ ζην
πεξίπηεξν 3. Οη επηρεηξήζεηο κέιε ηνπ ΒΔΘ πξνέξρνληαη απφ έλα επξχ ρψξν δξαζηεξηνηήησλ, κεηαμχ άιισλ: θαηαζθεπήο πξντφλησλ
απφ δέξκα, εηδψλ ζαγκαηνπνηίαο, αδηάβξνρσλ θαιπκκάησλ απηνθηλήησλ, ηεληψλ, ζθελψλ, ςεθηαθψλ εθηππψζεσλ, απνκηκήζεσλ
θνζκεκάησλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ, θαηαζθεπήο ιεβήησλ, θαπζηήξσλ, επηζθεπήο Ζ/Y, παξαγσγήο ινγηζκηθνχ θ.α. Αμίδεη λα ζεκεησζεί
φηη ε 83ε ΓΔΘ ππνδέρεηαη σο ηηκψκελε ρψξα ηηο ΖΠΑ, ελψ ζην επίθεληξν ηεο ακεξηθαληθήο παξνπζίαο ζα βξεζεί ε θαηλνηνκία θαη ε
ηερλνινγία.

«Βαζηθέο αξρέο πξνζηαζίαο ηωλ επαγγεικαηηώλ θαη απνθπγήο ηωλ θηλδύλωλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ άζθεζε ηνπ
επαγγέικαηόο ηνπο»
Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθε ζαο πξνζθαιεί ζηελ Δθπαηδεπηηθή Eθδήισζε πνπ ζα πινπνηεζεί κε πξσηνβνπιία ηεο
Αληηπεξηθέξεηαο Πεξηβάιινληνο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ
Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ πλδέζκνπ πκβνχισλ Δπηρεηξήζεσλ , ηελ Σεηάξηε 12 επηεκβξίνπ 2018 θαη ψξα 18:00 κ.κ., ζην πλεδξηαθφ
Κέληξν "Ν. Γεξκαλφο", Αίζνπζα Β' (Πεξίπηεξν 8, 2νο φξνθνο, εληφο ΓΔΘ), φπνπ ζα παξνπζηαζηεί ην ζχλνιν ηεο πξαθηηθήο
πιεξνθφξεζεο πνπ αθνξά ζηελ 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.

Έρνπλ εγθξηζεί κέζσ πξνγξακκάησλ
Απνθξαηηθνπνηήζεηο θαη αμηνπνίεζε
πεξηνπζίαο

ΒΔΘ πξνο Μεηζνηάθε: Η νηθνλνκία ρξεηάδεηαη,
επεηγόληωο, αιιαγή ζειίδαο



Ζ αλάγθε ξηδηθήο αιιαγήο ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ε
κείσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, ε ελίζρπζε ηεο
ξεπζηφηεηαο,
ν
ζρεδηαζκφο
ελφο
ζηξαηεγηθνχ,
θνζηνινγεκέλνπ, πιάλνπ γηα ηελ επφκελε εκέξα ηεο
νηθνλνκίαο επηζεκαίλνληαη, κεηαμχ άιισλ, ζην ππφκλεκα ηνπ
Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο πνπ παξέδσζε ν
πξφεδξνο ηνπ επηκειεηεξίνπ, Αλαζηάζηνο Καπλνπψιεο ζηνλ
πξφεδξν
ηεο
Αμησκαηηθήο
Αληηπνιίηεπζεο,
Κπξηάθν
Μεηζνηάθε, ν νπνίνο πξαγκαηνπνίεζε ζπλάληεζε κε ηνπο
εο
παξαγσγηθνχο θνξείο ηεο Θεζζαινλίθεο ελφςεη ηεο 83 ΓΔΘ.
«Σν ηέικα ζην νπνίν βξίζθεηαη ε αγνξά, νη πςεινί θφξνη, νη
απμεκέλεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο θαη
ε έιιεηςε ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ επαλεθθίλεζε ηεο
νηθνλνκίαο
δηακνξθψλνπλ αζθπθηηθέο πηέζεηο γηα ην
επηρεηξείλ, ηδηαίηεξα, δε, γηα θάπνηεο επηρεηξήζεηο πνπ
πξνζπαζνχλ λα θξαηεζνχλ, κε δπζθνιία, ζηε „δσή‟. Ζ
Διιάδα ρξεηάδεηαη εζληθφ ζρέδην, επελδχζεηο θαη νπζηαζηηθέο
ιχζεηο» ππνγξάκκηζε ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ ηνλίδνληαο πσο «ε
επίηεπμε πςειψλ δεκνζηνλνκηθψλ πιενλαζκάησλ δελ απνηειεί
απφ κφλε ηεο κέηξν ζεηηθήο εμέιημεο ηεο νηθνλνκίαο, ηδηαίηεξα φηαλ
απηά ζηεξίδνληαη απνθιεηζηηθά ζρεδφλ ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ
δηα ηεο ππεξθνξνιφγεζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο».
Όπσο αλαθέξεηαη ζην ππφκλεκα ηνπ ΒΔΘ «ν κφλνο δξφκνο γηα
ηελ επηζηξνθή ζε ηξνρηά δπλακηθήο θαη δηαηεξήζηκεο
κεζνπξφζεζκα αλάπηπμεο, είλαη ε κεηάβαζε ζε έλα λέν
παξαγσγηθφ ππφδεηγκα, ην νπνίν ζα ζηεξίδεηαη ζηελ εμσζηξέθεηα
θαη ζηηο επελδχζεηο». Ζ νηθνδφκεζε ελφο ηέηνηνπ ππνδείγκαηνο
πξνυπνζέηεη ζχκθσλα κε ην ΒΔΘ:

Αληαγσληζηηθή παξαγσγή, πνπ ζα πξνθχςεη κέζα απφ
ζνβαξέο επελδχζεηο ζε θπζηθφ θαη αλζξψπηλν θεθάιαην, ζηελ
θαηλνηνκία, ζηελ πνηφηεηα, ζηε δηαθνξνπνίεζε.

Έλα επλντθφ θνξνινγηθφ πεξηβάιινλ, πνπ ζα δεκηνπξγεί
εκπηζηνζχλε ζηνπο επελδπηέο θαη ζα ελζαξξχλεη ηελ αλάιεςε
λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα ην ΒΔΘ πξνηείλεη:

Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ξεπζηφηεηαο ζηελ πξαγκαηηθή
νηθνλνκία

Οπζηαζηηθή αληηκεηψπηζε ζην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ
κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ.

Πιήξε άξζε ησλ capital controls θαη θαηάξγεζε ησλ
πξφζζεησλ βαξψλ πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζηηο
ρξεκαηνπηζησηηθέο ζπλαιιαγέο

Πξνψζεζε ελφο λένπ ζπζηήκαηνο θνξνιφγεζεο κε
κεηαβιεηφ αθνξνιφγεην βάζεη εηζνδεκάησλ – δαπαλψλ, κε
ζηφρν θαη ηελ απνθάιπςε αδήισησλ εηζνδεκάησλ.

ηαδηαθή κείσζε ησλ ζπληειεζηψλ ΦΠΑ

Αλακφξθσζε ηνπ Φφξνπ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο κε ηελ
πξφβιεςε αθνξνιφγεηνπ νξίνπ

Μείσζε ηνπ ΔΝΦΗΑ θαηά 30%

Υακειφηεξεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
αλάπηπμεο θαη ηεο απαζρφιεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα, ζηαδηαθή
κείσζε απφ ην 20% ζην 10%

Δπηζηξνθή ηνπ ΦΠΑ εληφο 30 εκεξψλ- ηδηαίηεξα γηα ηηο
εμαγσγηθέο εηαηξείεο- θάηη πνπ ζπκβαίλεη θαη ζε άιιεο
επξσπατθέο, αιιά θαη βαιθαληθέο ρψξεο, φπσο γηα
παξάδεηγκα ζηε Βνπιγαξία.

Άκεζε απνπιεξσκή ησλ νθεηιψλ ηνπ δεκνζίνπ πξνο
ηδηψηεο, απινπνίεζε θαη επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο
επηζηξνθήο νθεηιφκελνπ θφξνπ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο.

ηήξημε εμαγσγψλ κε αλαπηπμηαθά θίλεηξα θαη
ρξεκαηνδφηεζε

Καηαπνιέκεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηεο ρακειήο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο

Γηαζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ
παξαγσγηθή δηαδηθαζία

Οπζηαζηηθή πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ, κε αηρκή ηνπ
δφξαηνο ην ΔΠΑ θαη εηδηθφηεξα ησλ πξνγξακκάησλ πνπ
ζηνρεχνπλ ζηε ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο
απαζρφιεζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
θαζψο επίζεο θαη άκεζε εθηακίεπζε ησλ ρξεκάησλ πνπ

Αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο ην ΒΔΘ ππνγξακκίδεη πσο
απαηηνχληαη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο γηα ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ
επελδχζεσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ ειιεληθψλ
επηρεηξήζεσλ θάλνληαο ηδηαίηεξε κλεία ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ
ΟΛΘ. Ώζεζε ζην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο, ζχκθσλα κε ην
επηκειεηήξην, ζα κπνξνχζε λα δψζεη ε δεκηνπξγία
λαππεγνεπηζθεπαζηηθήο δψλεο, ζηελ νπνία ζα έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ επηρεηξήζεηο απφ κία ζεηξά
θιάδσλ πνπ έρεη ζηνπο θφιπνπο ηνπ ην ΒΔΘ.
Δπηπξφζζεηα ην ΒΔΘ δεηά:

Πάηαμε ηνπ παξαεκπνξίνπ πνπ απνηειεί, κία απφ ηηο
κεγαιχηεξεο πιεγέο πνπ αληηκεησπίδεη ε Θεζζαινλίθε
πνπ θαηαθιχδεηαη απφ πξντφληα, ακθίβνιεο πξνέιεπζεο,
ρακειήο πνηφηεηαο ζηα πεδνδξφκηα ησλ κεγάισλ
εκπνξηθψλ δξφκσλ ηεο.

Λχζε ζην πξφβιεκα πνπ έρεη αλαθχςεη κε ηελ θαηάξγεζε
ηεο λπρηεξηλήο βάξδηαο ζην Α΄ Σεισλείν ηεο
Θεζζαινλίθεο, κεηά απφ ηελ πξφζθαηε απφθαζε ηεο
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ.

Λήςε κέηξσλ πξνθεηκέλνπ ε ρξήζε ηνπ φξνπ
„καθεδνληθφο‟ λα κελ εμειηρζεί ζε εζληθφ επηρεηξεκαηηθφ
εθηάιηε, γηα ηηο εκπνξηθέο νλνκαζίεο, ηα ζήκαηα θαη ηηο
επσλπκίεο ησλ επηρεηξήζεσλ, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο
πκθσλίαο Διιάδαο-θνπίσλ. εκεηψλεηαη πσο ην ΒΔΘ
έρεη θαηαζέζεη ππφκλεκα πξνο ηελ θπβέξλεζε κε
ζπγθεθξηκέλα κέηξα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.

Δλίζρπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ κέζσλ ησλ ηεισλείσλ
ζηηο κεγάιεο πχιεο εηζφδνπ ηεο ρψξαο θαη δε ηεο Βφξεηαο
Διιάδαο.

ηεο

δεκφζηαο

«Ζ αλάπηπμε πνπ απνηειεί δσηηθή αλάγθε γηα ηε ρψξα δελ
είλαη κηα απηφκαηε δηαδηθαζία. Γελ ζα πξνθχςεη νχηε κε
εμαγγειίεο, νχηε κε δηαβεβαηψζεηο, νχηε κε επρνιφγηα απφ ην
βήκα ηεο ΓΔΘ. Σα θεθάιαηα πνπ ρξεηάδεηαη ε ειιεληθή
νηθνλνκία, ε αλάζα πνπ ρξεηάδεηαη ε αγνξά, νη ζέζεηο εξγαζίαο
θαη νη επθαηξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ε ειιεληθή θνηλσλία, δελ ζα
πξνθχςνπλ απφ θάπνην ζαχκα. Πξνυπνζέηνπλ γελλαίεο
απνθάζεηο, ηνικεξά κέηξα θαη κεηαξξπζκίζεηο, πνπ ζα
πινπνηεζνχλ κε ζπλέπεηα, πέξα απφ ηδενινγηθέο παξσπίδεο
θαη κηθξνπνιηηηθέο ζηξαηεγηθέο» θαηαιήγεη ην ππφκλεκα ηνπ
ΒΔΘ.

Πξόζθιεζε ζε εθδήιωζε κε ζέκα: «Έξεπλα, Καηλνηνκία
θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε», ζηηο 8 επηεκβξίνπ 2018
Ο Πξχηαλεο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο
(ΑΠΘ), ν Πξφεδξνο, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ν
Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ Οξγαληζκνχ Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο
(OBI) θ. Ησάλλεο Καπιάλεο, ζαο πξνζθαινχλ ζε θνηλή
εθδήισζε κε ζέκα: «Έξεπλα, Καηλνηνκία θαη Πεξηθεξεηαθή
Αλάπηπμε». Ζ εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην άββαην 8
επηεκβξίνπ 2018 θαη ψξα 13.00 ζηελ αίζνπζα AKADEMIA,
εληφο ηνπ πεξηπηέξνπ 14 ηεο ΓΔΘ, κε αθνξκή ηε ζπλεξγαζία
ησλ δχν θνξέσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ λενζχζηαηνπ Γξαθείνπ
ηνπ OBI ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΑΠΘ θαη ζθνπφ ηε δεκηνπξγία
ελφο θφκβνπ θαηλνηνκίαο ζηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο. Οη
ζπκκεηέρνληεο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ελεκεξσζνχλ γηα ηελ
πξνζηαζία ηεο Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο ζηελ Διιάδα ζε
θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη γηα ηελ εκπνξηθή
αμηνπνίεζή ηεο. Δπηπιένλ, ην θνηλφ ζα ελεκεξσζεί γηα ηηο
πξννπηηθέο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ ΑΠΘ θαη OBI κε ζηφρν ηελ
πξνψζεζε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηε Θεζζαινλίθε,
αιιά θαη επξχηεξα ζηε Βφξεηα Διιάδα.

Ηκεξίδα κε Θέκα: «Η Δμωζηξέθεηα ηνπ Αγξνηηθνύ Σνκέα: Οη
ύγρξνλεο Πξνθιήζεηο»
Σν Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη ν
χλδεζκνο Δμαγσγέσλ Β.Διιάδνο – ΔΒΔ ζαο πξνζθαινχλ ην
άββαην 8 επηεκβξίνπ 2018 θαη ψξα 13.00 ζηε ΓΔΘ,
πλεδξηαθφ Κέληξν Ν. Γεξκαλφο, Αίζνπζα Α΄ ζηελ εκεξίδα πνπ
εο
ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο 83 Γηεζλνχο Έθζεζεο
Θεζζαινλίθεο, κε ζέκα: «Ζ Δμσζηξέθεηα ηνπ Αγξνηηθνχ Σνκέα:
Οη χγρξνλεο Πξνθιήζεηο».

Δθδήιωζε κε ηίηιν: «Η Διιάδα κπξνζηά ζηηο πξνθιήζεηο
ηεο ελεξγεηαθήο κεηάβαζεο».
Ο Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θ. Γηψξγνο ηαζάθεο,
ζαο πξνζθαιεί ζε εθδήισζε κε ηίηιν: «Ζ Διιάδα κπξνζηά ζηηο
πξνθιήζεηο ηεο ελεξγεηαθήο κεηάβαζεο». ηελ εθδήισζε
επίζεκν ραηξεηηζκφ ζα απεπζχλεη ν Τθππνπξγφο Δλέξγεηαο ησλ
ΖΠΑ θ. Mark Menezes. Ζ εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην
πιαίζην ηεο 83εο ΓΔΘ, ην άββαην 8 επηεκβξίνπ, ζηηο 10.00,
ζηελ αίζνπζα Β ηνπ ζπλεδξηαθνχ θέληξνπ «Ν. Γεξκαλφο», ζην
ρψξν ηεο ΓΔΘ.
Open Day for Innovation and Smart Cities 08.09.2018 ζηε
Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο
Ζ Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο ζαο πξνζθαιεί ζε
ελεκεξσηηθή εθδήισζε γηα ηελ Καηλνηνκία, ηηο έμππλεο πφιεηο,
ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηηο ζρεηηθέο δξάζεηο θαη
πξσηνβνπιίεο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο (ΚΔΓΔ),
ην άββαην 8 επηεκβξίνπ θαη ψξα 12:00 ζην πεξίπηεξν ηεο
ΚΔΓΔ (Πεξίπηεξν 15, Stand 9) ζηε ΓΔΘ. ηελ ζπλάληεζε ζα
γίλεη ζπδήηεζε γηα ηηο έμππλεο πφιεηο θαη ηελ ηνπηθή αλάπηπμε
θαη ζα παξνπζηαζηνχλ νη πξσηνβνπιίεο ηεο ΚΔΓΔ πξνο ηελ
θαηεχζπλζε απηή, ηηο ππνδνκέο θαη ηηο δξάζεηο πνπ έρεη θάλεη
θαζψο θαη εθαξκνγέο πνπ αλαδείρζεθαλ κέζα απφ ηνπο
Μαξαζψληνπο Καηλνηνκίαο ηεο ΚΔΓΔ. Υξήζηκνη χλδεζκνη
Facebook
Event:
https://www.facebook.com/events/403444166849328/
,
Facebook
Group:
https://www.facebook.com/groups/citychallenge/ ,City Challenge
News:
https://medium.com/city-challenge
.
Δγγξαθέο:
https://ti.to/crowdpolicy/openday-for-innovation-and-smartcities

Πξόζθιεζε ζε εθδήιωζε κε ζέκα: «Διιεληθό ήκα ζηελ
Διηά θαη ζην Διαηόιαδν: Η ζπκβνιή ηνπ ζηελ ηππνπνίεζε
θαη πξνώζεζε ηωλ πνηνηηθώλ ειιεληθώλ πξνϊόληωλ», ζηηο
9 επηεκβξίνπ 2018
Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή
θαη Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Διιεληθνχ ήκαηνο θ. Γεκήηξηνο
Απισλίηεο ζαο πξνζθαιεί ζηελ θνηλή εθδήισζε ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή θαη ηνπ
Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Οξγαληζκνχ «Γήκεηξα» κε ζέκα:
«Διιεληθφ ήκα ζηελ Διηά θαη ζην Διαηφιαδν: Ζ ζπκβνιή ηνπ
ζηελ ηππνπνίεζε θαη πξνψζεζε ησλ πνηνηηθψλ ειιεληθψλ
πξντφλησλ». Ζ εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Κπξηαθή 9
επηεκβξίνπ 2018 θαη ψξα 15.30 ζην πλεδξηαθφ Κέληξν «Ν.
Γεξκαλφο», Πεξίπηεξν 8, Αίζνπζα Β, ζηα πιαίζηα ηεο Γηεζλνχο
Έθζεζεο Θεζζαινλίθεο. θνπφο ηνπ είλαη ε εδξαίσζε ηεο
εκπηζηνζχλεο ησλ θαηαλαισηψλ ζηα πξνηφληα πνπ δειψλνληαη
ειιεληθά θαη ε απνθπγή θαηλνκέλσλ παξαπιάλεζήο ηνπο, ε
πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ παξαγσγψλ απφ
απνκηκήζεηο θαη αζέκηην αληαγσληζκφ, θαζψο θαη ε ελίζρπζε
ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. Γηα λα
δειψζεηε ζπκκεηνρή επηθνηλσλήζηε κε ηελ ππεχζπλε θ.
Ρεβέθθα
Πεηξνπνπιέα:
ηει:
210
3893282,
e-mail:
rebpetrop@gge.gr .
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 210-3680870,874, e-mail:
gdvea@acsmi.gr .

Ηκεξίδα Τ.Μ.Α.Θ.
Ζ Τθππνπξγφο Δζσηεξηθψλ (Σνκέαο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο) θ.
Ννηνπνχινπ Καηεξίλα θαη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (ηνκέαο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο) θ.
Γεψξγηνο Δκκαλνπήι ζαο πξνζθαινχλ ηελ Κπξηαθή 9
επηεκβξίνπ 2018, ψξα 5.30 κ.κ. ζηε Αίζνπζα Β ηνπ
πλεδξηαθνχ Κέληξνπ Ν. Γεξκαλφο (ΓΔΘ) ζηελ Ζκεξίδα πνπ
δηνξγαλψλεη ην Τ.Μ.Α.Θ. ζέκαηα: 1) Ζ Πνξεία Δθαξκνγήο ηνπ
Αλαπηπμηαθνχ
Νφκνπ
ζηε
Μαθεδνλία
θαη
Θξάθε.
πκπεξάζκαηα Τινπνίεζεο ησλ Αλαπηπμηαθψλ Νφκσλ (5.30
κ.κ.-6.30 κ.κ.) θαη 2) Θεζκηθφ Πιαίζην Καηνρχξσζεο θαη
Πξνψζεζεο ησλ Παξαδνζηαθψλ Πξντφλησλ ηεο ΜαθεδνλίαοΘξάθεο (7.00 κ.κ.-8.30 κ.κ.).

Ηκεξίδα δηαβνύιεπζεο κε ζέκα ην Πξνεδξηθό Γηάηαγκα
(Π.Γ.) γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό ηωλ ρεξζαίωλ, πδάηηλωλ θαη
ζαιάζζηωλ πεξηνρώλ ηωλ εθβνιώλ ηωλ πνηακώλ
Γαιιηθνύ, Αμηνύ, Λνπδία θαη Αιηάθκνλα, ηεο αιπθήο
Κίηξνπο θαη ηεο ιηκλνζάιαζζαο Καινρωξίνπ θαη ηεο
επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπο ωο Δζληθνύ Πάξθνπ
Σν Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο ζαο πξνζθαιεί ζε
εκεξίδα δηαβνχιεπζεο κε ζέκα ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα (Π.Γ.)
γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ ρεξζαίσλ, πδάηηλσλ θαη ζαιάζζησλ
πεξηνρψλ ησλ εθβνιψλ ησλ πνηακψλ Γαιιηθνχ, Αμηνχ,
Λνπδία θαη Αιηάθκνλα, ηεο αιπθήο Κίηξνπο θαη ηεο
ιηκλνζάιαζζαο Καινρσξίνπ θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπο
σο Δζληθνχ Πάξθνπ. Ζ εκεξίδα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηε
Γεπηέξα 10/09/2018, ζην πλεδξηαθφ Κέληξνπ ίλδνπ
(Γεκαξρείν Γήκνπ Γέιηα, Νηθνιάνπ Πιαζηήξα 13, Σ.Κ.
57400, ίλδνο), ζηηο 10.00 π.κ. Ζ εκεξίδα πινπνηείηαη ζην
πιαίζην ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο γηα ην Π.Γ. θαη έρεη ζηφρν
ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη πξνηάζεσλ φισλ ησλ
εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, πξηλ ηελ θαηάζεζή ηνπ ζην ηΔ.

Ηκεξίδα κε ζέκα «Δκπνξηθό ήκα θαη Γεωγξαθηθέο
Δλδείμεηο» ηελ Σεηάξηε 12 επηεκβξίνπ 2018 θαη ώξα
17:30 ζην ΔΒΔΘ
Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο
ζαο πξνζθαιεί ζηελ Ζκεξίδα «Δκπνξηθφ ήκα θαη
Γεσγξαθηθέο Δλδείμεηο», πνπ ζπλδηνξγαλψλεη κε ηε Γεληθή
Γξακκαηεία Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Καηαλαισηή ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη ην Γηθεγνξηθφ
χιινγν Θεζζαινλίθεο κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γξαθείνπ
Γηαλνεηηθή Ηδηνθηεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EUIPO) ηελ
Σεηάξηε 12 επηεκβξίνπ 2018 θαη ψξα 17:30 ζηελ Αίζνπζα
εθδειψζεσλ ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ
Θεζζαινλίθεο, Σζηκηζθή 29, 2νο φξνθνο. ηφρνο ηεο
εθδήισζεο είλαη λα δνζνχλ εκπεξηζηαησκέλεο απαληήζεηο
ζηα εξσηήκαηα: Πνηα είλαη ηα πξντφληα Πξνζηαηεπφκελεο
Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (Π.Ο.Π.) θαη ηα πξντφληα
Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο (Π.Γ.Δ.) θαη πνηα ηα
νθέιε απφ ην ραξαθηεξηζκφ ηνπο; Πψο θαηνρπξψλνληαη ηα
ζήκαηα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα θαη ζην
εμσηεξηθφ; Πνηεο ππεξεζίεο παξέρεη ην Γξαθείν Γηαλνεηηθήο
Ηδηνθηεζίαο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο (EUIPO); φζνη
ελδηαθέξνληαη λα κεηάζρνπλ ζηελ εθδήισζε, ζηελ νπνία δελ
ππάξρεη θφζηνο ζπκκεηνρήο, λα ζπκπιεξψζνπλ ηε ζρεηηθή
online
δήισζε
ζπκκεηνρήο
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj0oNy599Qd1R
c5bq3p6Wfo3i8kyvTprzKugzkjO-coNmYqw/viewform, σο ην
κεζεκέξη ηεο 11.9.2018.

Δθδήιωζε γηα ηελ αγνξά ηνπ Ιξάθ
Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ
ζε
ζπλεξγαζία κε ην Βξεηαλν-ηξαθηλφ Δπηκειεηήξην δηνξγαλψλεη
ζηνπο ρψξνπο ηνπ (Αθαδεκίαο 7, 6νο φξνθνο) ηελ Σεηάξηε 12
επηεκβξίνπ 2018 - ψξα 12.00 Δλεκεξσηηθή Δθδήισζε κε
ζέκα: « IRAQ – Rebuild & Investment » . Ο ζθνπφο ηεο
εθδήισζεο είλαη ε ζχζθημε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεσλ
Διιάδαο – Ηξάθ ζε φια ηα επίπεδα θαη ε παξνπζίαζε ησλ
επθαηξηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηηο ειιεληθέο εηαηξείεο λα
δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ αγνξά ηνπ Ηξάθ. Με ην πέξαο ηεο
ζπδήηεζεο πξνβιέπεηαη ρξφλνο γηα δηθηχσζε (networking).
Παξαθαινχκε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο επηρεηξεκαηίεο, φπσο καο
απνζηείινπλ ειεθηξνληθά ην Γειηίν πκκεηνρήο ζην ζχλδεζκν
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2lREKkI6bsz7Z8K
Xy1GsNQyqeAMeL-L06bzn12XHWGDZmhg/viewform . Σει.
Δπηθνηλσλίαο: 210 3382342, 210 3382466 Σκήκα Γηεζλψλ
ρέζεσλ ηνπ ΔΒΔΑ.

Πξόζθιεζε ζε εθδήιωζε κε ζέκα: «Φεθηαθέο Γεμηόηεηεο
γηα ηελ Αλάπηπμε ηνπ Σνπξηζκνύ ζην Γήκν
Θεζζαινλίθεο», ζηηο 13 επηεκβξίνπ 2018
Ο Γήκαξρνο Θεζζαινλίθεο θ. Γηάλλεο Μπνπηάξεο θαη ε Google
Διιάδνο ζαο πξνζθαινχλ ζε Δθδήισζε κε ζέκα: «Φεθηαθέο
Γεμηφηεηεο γηα ηελ Αλάπηπμε ηνπ Σνπξηζκνχ ζην Γήκνπ
Θεζζαινλίθεο», ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Πέκπηε 13
επηεκβξίνπ 2018, ζηηο 12.00, ζην Γεκαξρείν ηεο
Θεζζαινλίθεο (Λεσθ. Βαζηιέσο Γεσξγίνπ Α‟ 1, Αίζνπζα
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ). Ζ εθδήισζε ηειεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ
Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη εληάζζεηαη ζηηο
δξάζεηο ηεο Δζληθήο πκκαρίαο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ Φεθηαθψλ
Γεμηνηήησλ θαη ηεο Απαζρφιεζεο ζηελ Διιάδα. Μεηά ηελ
εθδήισζε ζα αθνινπζήζεη εκηλάξην κε ζέκα: «Φεθηαθέο
Γεμηφηεηεο ζε ηνπηθέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο». Οη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δειψζνπλ ηε ζπκκεηνρήο ηνπο ζην
ηει: 2313317167,64,82 θαη ζην e-mail: pr@thessaloniki.gr έσο
ηε Γεπηέξα 10 επηεκβξίνπ 2018.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει: 2313-317-158, e-mail:
a.thomopoulou@thessaloniki.gr .

Δπηρεηξεκαηηθό Φόξνπκ Διιάδνο-Οπδκπεθηζηάλ ζην
ΔΒΔΘ, ηε Γεπηέξα 10 επηεκβξίνπ 2018 θαη ώξεο 18:3021.00
ην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο
δηνξγαλψλεη, ζε ζπλεξγαζία κε Γελ. Πξνμελείν ηνπ
Οπδκπεθηζηάλ ζηε ρψξα καο, Δπηρεηξεκαηηθό Φόξνπκ
Διιάδνο-Οπδκπεθηζηάλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηε
Γεπηέξα 10 επηεκβξίνπ 2018 θαη ψξεο 18:30-21.00, ζηελ
Αίζνπζα Δθδειψζεσλ ηνπ ΔΒΔΘ, ζην 2ν φξνθν, Σζηκηζθή 29,
κε ηελ επθαηξία επίζθεςεο Οπδκπεθηθήο Δπηρεηξεκαηηθήο
ε
Απνζηνιήο, ζηελ 83 Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο. Ζ
Απνζηνιή, επηθεθαιήο ηεο νπνίαο ζα είλαη ν Α΄ Αληηπξφεδξνο
ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηνπ
Οπδκπεθηζηάλ, θ..Islam Djasimov, απνηειείηαη απφ 16
επηρεηξήζεηο / θνξείο. ην πξψην κέξνο ηεο εθδήισζεο ζα
γίλεη παξνπζίαζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ επελδπηηθψλ
επθαηξηψλ πνπ παξνπζηάδεη ην Οπδκπεθηζηάλ, ζα αθνινπζήζεη
ε ππνγξαθή ζπκθσλεηηθνχ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν
πξναλαθεξφκελσλ Δπηκειεηεξίσλ θαη ελ ζπλερεία ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ
επηρεηξεκαηηθέο
ζπλαληήζεηο
ησλ
Οπδκπέθσλ επηρεηξεκαηηψλ κε Βνξεηνειιαδίηεο ζπλαδέιθνπο
ηνπο.
Οη επαθέο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηελ αγγιηθή
γιψζζα. Γηα ην ιφγν απηφ ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη
επρεξήο ε επηθνηλσλία ζαο ζηελ αγγιηθή, παξαθαιείζζε λα
ζπλνδεχεζηε απφ δηεξκελέα. ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ θαη
πέξαλ ηεο πξνζσπηθήο ζαο παξνπζίαο, παξαθαινχκε ζεξκά
λα ελεκεξψζεηε ηα κέιε ζαο, ηα νπνία εθφζνλ ελδηαθέξνληαη
λα κεηάζρνπλ ζηελ εθδήισζε, ζηελ νπνία δελ ππάξρεη θφζηνο
ζπκκεηνρήο, λα ζπκπιεξψζνπλ ηε ζρεηηθή on line δήιωζε
ζπκκεηνρήο
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5bKSiKZB6_Ld
wfbBB-tmEKiTn9tloCMjmBSR1lgfPw68TqQ/viewform, σο ην
κεζεκέξη ηεο 7.9.2018. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ην Σκήκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ,
Σχπνπ θαη Δθδφζεσλ ηνπ ΔΒΔΘ, ζην ηει.: 2310-370.132.
Δθδήιωζε κε ζέκα «Γηακεζνιάβεζε : Η πξαγκαηηθόηεηα
ηωλ Η.Π.Α. θαη νη εμειίμεηο ζηελ Διιάδα»
εο

Δθδήιωζε παξνπζίαζεο ηεο επαξρίαο Sichuan ηεο Κίλαο
ηηο 17 επηεκβξίνπ (4:30 κ.κ. - 6:30 κ.κ.), ε Κηλεδηθή Πξεζβεία
θαη ε θπβέξλεζε απφ ηελ επαξρία Sichuan ηεο Κίλαο
δηνξγαλψλνπλ απφ θνηλνχ κηα εθδήισζε πξνψζεζεο ηεο ελ
ιφγσ πεξηνρήο ζην μελνδνρείν Intercontinental ζηελ Αζήλα. Ζ
Πξέζβεηξα ηεο Κίλαο, θα Zhang Qiyue, ν αλαπιεξσηήο
ππνπξγφο Οηθνλνκίαο ηέξγηνο Πηηζηφξιαο θαη ν Αλαπιεξσηήο
Γηνηθεηήο ηεο επαξρίαο ηηζνπάλ, ζα είλαη νκηιεηέο ζηελ
εθδήισζε. Ζ ηηζνπάλ είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο επαξρίεο
ηεο Κίλαο, κε 80 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο θαη κηζφ
δηζεθαηνκκχξην δνιάξηα ΑΔΠ, θαζψο θαη θξίζηκν ελεξγεηαθφ,
γεσξγηθφ θαη δηνηθεηηθφ θφκβν ζηα δπηηθά ηεο Κίλαο. ην πιαίζην
απηήο ηεο εθδήισζεο, θνξπθαίεο εηαηξείεο απφ ηε ηηζνπάλ
ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο, ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο εθνδηαζηηθήο
αιπζίδαο επηζπκνχλ λα ζπλαληήζνπλ πηζαλνχο Έιιελεο
εηαίξνπο γηα επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο. Θα πξαγκαηνπνηεζνχλ
ζπλαληήζεηο B2B θαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο κεηά απφ ηηο
νκηιίεο, ζηνλ ίδην ρψξν. Παξαθαινχκε φπσο, επηθνηλσλήζεηε κε
ηε γξακκαηεία ην Δπηκειεηεξίνπ ζην ηει. 210 3629445 ή ζην email info@chinese-chamber.gr , εθφζνλ επηζπκείηε λα
ζπκκεηάζρεηε ζηελ ελ ιφγσ εθδήισζε, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ.

ην πιαίζην ηεο 83 Γηεζλνχο Έθζεζεο Θεζζαινλίθεο, ν
Ο.Π.Δ.Μ.Δ.Γ.
ζπλδηνξγαλψλεη
κε
ζπγθεθξηκέλνπο
θνξείο εθδήισζε
κε
ζέκα
«Γηακεζνιάβεζε
:
Ζ
πξαγκαηηθφηεηα ησλ Ζ.Π.Α. θαη νη εμειίμεηο ζηελ Διιάδα», ε
νπνία ζα ιάβεη ρψξα ηελ Πέκπηε, 13 επηεκβξίνπ, ζηηο 18.30
ζην πλεδξηαθφ Κέληξν «Ησάλλεο Βειιίδεο» - Αίζνπζα
«Αιέμαλδξνο». Βαζηθφο ζπλδηνξγαλσηήο είλαη θαη ν
Γηθεγνξηθφο χιινγνο Θεζζαινλίθεο. Σν Ηλζηηηνχην
Καηάξηηζεο Γηακεζνιαβεηψλ Θεζζαινλίθεο (ΗΚΓΘ) έρεη
πεξηιεθζεί επίζεο κεηαμχ ησλ ζπλδηνξγαλσηψλ. Ζ θεληξηθή
νκηιήηξηα θαζεγήηξηα Shultz, κε ηεξάζηηα αθαδεκατθή θαη
πξαθηηθή εκπεηξία ζηελ Δπίιπζε Γηαθνξψλ θαη ηδίσο ζηε
Γηακεζνιάβεζε, ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, ζα
κνηξαζηεί κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηε γλψζε, ηελ εκπεηξία ηεο
απφ ππνζέζεηο πνπ δηακεζνιάβεζε ,ηηο πξνθιήζεηο πνπ
αληηκεηψπηζε ,ελδηαθέξνληα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαζψο θαη
ηηο πξννπηηθέο ηνπ ζεζκνχ ζηηο ΖΠΑ. Ζ παξνπζία
ηεο απνηειεί κία εμαηξεηηθή δπλαηφηεηα αληαιιαγήο
απφςεσλ θαη γλψζεο πξνεξρφκελε απφ κία ρψξα φπνπ
ε Δλαιιαθηηθέο Μέζνδνη Δπίιπζεο Γηαθνξψλ δηαζέηνπλ
καθξνρξφληα παξάδνζε.

Δθδειώζεηο ΔΔΘ ζην πιαίζην ηωλ παξάιιειωλ εθδειώζεωλ ηεο 83

εο

ΓΔΘ

-«Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε», Παξαζθεπή 14 επηεκβξίνπ 2018 , Ώξα 18.30 , πλεδξηαθφ Κέληξν Νηθφιανο
Γεξκαλφο, Αίζνπζα Β΄.
-«Οδηθέο Δκπνξεπκαηηθέο Μεηαθνξέο θαη Αλάπηπμε» , άββαην 15 επηεκβξίνπ 2018, Ώξα 17.00, πλεδξηαθφ Κέληξν Νηθφιανο
Γεξκαλφο, Αίζνπζα Β΄, πλδηνξγάλσζε ΔΔΘ & Παλειιήλην πλδηθάην Υεξζαίσλ Μεηαθνξψλ (Π..Υ.Δ.Μ.)

Πξόζθιεζε ζε επηρεηξήζεηο γηα ππνβνιή ζέζεωλ
καζεηείαο ζε απνθνίηνπο ΔΠΑΛ
Με βάζε ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην γηα ηελ Αλαβάζκηζε
ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο θαη ηεο
Μαζεηείαο, απφ ηα κέζα ηνπ 2016 ην Τπνπξγείν Παηδείαο,
Έξεπλαο & Θξεζθεπκάησλ πινπνηεί κία ζεηξά απφ δξάζεηο
ψζηε ε ΔΔΚ λα επηηειέζεη ηφζν ηνλ επαγγεικαηηθφ φζν θαη
ηνλ θνηλσληθφ ηεο ξφιν. Ηδηαίηεξε πξνηεξαηφηεηα έρεη δνζεί
ζηε δηεχξπλζε ηνπ ζεζκνχ ηεο καζεηείαο, ε νπνία απφ ηηο
πξψηεο θάζεηο εθαξκνγήο έρεη ήδε θηλεηνπνηήζεη
ζεκαληηθφ αξηζκφ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα,
ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη
έρεη ζεηηθή απήρεζε ζηηο αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ησλ
ππνςεθίσλ ζε φινπο ηνπο πξνζθεξφκελνπο ηχπνπο (ή
δνκέο) καζεηείαο. Οη επηρεηξήζεηο πνπ ελδηαθέξνληαη λα
πξνζθέξνπλ ζέζε καζεηείαο ζε απνθνίηνπο ησλ
Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ ζα πξέπεη λα πξνβνχλ ζε
αλαγγειία ησλ δηαζέζηκσλ ζέζεσλ καζεηείαο ζην ζρεηηθφ
portal ηνπ ΟΑΔΓ (http://www.oaed.gr/angeliatheseonmatheteias
)
κέρξη
ηηο
5
επηεκβξίνπ
2018
ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο θσδηθνχο TAXISNET γηα ηελ είζνδν
ηνπο. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ Μεηαιπθεηαθνχ
έηνπο – Σάμε Μαζεηείαο δίλνληαη ζηελ ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε
http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi2/mathiteia . Δηδηθφηεηεο Μεηαιπθεηαθνχ Έηνπο – Σάμεο
Μαζεηείαο ΔΠΑ.Λ. γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-19: 1. Σερληθφο
Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, 2. Τπάιιεινο
Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, 3. Γξαθηθψλ Σερλψλ, 4.
Σερληθφο Ζιεθηξνληθψλ θαη Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ,
Δγθαηαζηάζεσλ, Γηθηχσλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ, 5. Σερληθφο
Δγθαηαζηάζεσλ Φχμεο, Αεξηζκνχ θαη Κιηκαηηζκνχ, 6.
Βνεζφο Ηαηξηθψλ –Βηνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ, 7. Βνεζφο
Βξεθνλεπηνθφκσλ, 8. Αηζζεηηθήο Σέρλεο, 9. Βνεζφο
Φπζηθνζεξαπεπηή, 10.Σερληθφο Φπηηθήο Παξαγσγήο,
11.Τπάιιεινο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ,
12.Σερληθφο Γνκηθψλ Έξγσλ θαη Γεσπιεξνθνξηθήο,
13.Σερληθφο Ζιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ, Δγθαηαζηάζεσλ
θαη Γηθηχσλ, 14.Σερληθφο Ορεκάησλ, 15.Σερληθφο
Δθαξκνγψλ
Πιεξνθνξηθήο,
16.Βνεζφο
Ννζειεπηή,
17.πληήξεζεο Έξγσλ Σέρλεο – Απνθαηάζηαζεο
18.Σερληθφο
Μεραλνινγηθψλ
Δγθαηαζηάζεσλ
θαη
Καηαζθεπψλ, 19.Σερληθφο Ζ/Τ θαη Γηθηχσλ Ζ/Τ, 20.Βνεζφο
Φαξκαθείνπ, 21. Κνκκσηηθήο Σέρλεο.

Πξόγξακκα ελεξγεηαθώλ εθδειώζεωλ ηεο ΡΑΔ ζην πιαίζην
ηεο 83εο ΓΔΘ, ζην ρώξν ηνπ Μαθεδνληθνύ Μνπζείνπ
ύγρξνλεο Σέρλεο (Δληόο ηεο ΓΔΘ , πιεζίνλ πεξηπηέξνπ 13)
Γεπηέξα 10.09.2018, Ώξα:19:00-21:30. Καηαλαισηέο
Σξίηε 11.09.2018, Ώξα:19:00-21:30 Ζιεθηξηζκφο
Σεηάξηε 12.09.2018, Ώξα: 19:00-21:30 Αλαλεψζηκεο Πεγέο
Δλέξγεηαο (ΑΠΔ)
Πέκπηε 13.09.2018, Ώξα: 19:00-21:30 Με Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά
Παξαζθεπή 14.09.2018, Ώξα: 19:00-21:30 Φπζηθφ Αέξην
άββαην 15.09.2018, Ώξα: 12:00-14:00. Δηδηθή ελεξγεηαθή
δηαδξαζηηθή εθδήισζε γηα ηνπο καζεηέο Λπθείνπ/Γπκλαζίνπ,
(πλεδξηαθφ Κέληξν «N. Γεξκαλφο» αίζ. Α). Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο ζηνλ ηζηφηνπν ηεο ΡΑΔ : www.rae.gr

Ιζηόηνπνο αλαδήηεζεο επηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο
Όπσο καο ελεκεξψλεη ην Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ
Τπνζέζεσλ ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο ζηε Μφζρα (Σει.: +7 495
539 2970, Fax: +7 495 539 2974, E-mail: ecocommoscow@mfa.gr ) ξσζηθή ηξάπεδα Sberbank, κία απφ ηηο
ζεκαληηθφηεξεο ζηε Ρσζία αιιά θαη ζηηο ρψξεο ΚΑΔ θαη ΚΑΚ,
έρεη δεκηνπξγήζεη ηνλ ηζηφηνπν www.bankofpartners.com , κε
ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε αλαδήηεζεο επηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο.
Ζ ρξήζε ηνπ ηζηφηνπνπ είλαη δσξεάλ θαη ε δηαδηθαζία εγγξαθήο
απιή. ηνλ ηζηφηνπν νη ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα
αλαδεηήζνπλ αγνξαζηέο ή πξνκεζεπηέο γηα ηα πξντφληα ηνπο
απφ φινλ ηνλ θφζκν. Μέρξη ζηηγκήο ν ηζηφηνπνο ρξεζηκνπνηείηαη
απφ πεξίπνπ 12.500 ρξήζηεο απφ 112 ρψξεο κε ηελ πιεηνλφηεηα
απηψλ λα πξνέξρνληαη απφ ηε Ρσζία, ηελ Κίλα θ.α. Πέξαλ ηεο
αλαδήηεζεο επηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο, ν ηζηφηνπνο
πξνζθέξεη θαη άιιεο δπλαηφηεηεο φπσο ε ρξήζε application γηα
θηλεηφ, ππεξεζίεο κεηάθξαζεο (ξσζηθή, αγγιηθή, θηλεδηθή),
παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ, online chat
θιπ. (Πεγή: «ΓΝΟΤ ΠΡΑΣΣΔ» Μεληαίν Γειηίν Δπηρεηξεκαηηθψλ
Πιεξνθνξηψλ, Απγνχζηνπ 2018 Β8 Γηεχζπλζεο Δπηρεηξεκαηηθήο
Αλάπηπμεο Τπνπξγείνπ εμσηεξηθψλ).
eLearning Πξόγξακκα ηνπ ELTRUN γηα ην Ηιεθηξνληθό
Δκπόξην

Μεηαθνξηθό Ιζνδύλακν: Άλνημε
λεζηωηηθέο επηρεηξήζεηο

ε πιαηθόξκα γηα ηηο

χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη
Νεζησηηθήο πνιηηηθήο απφ ηε Γεπηέξα, 27/8/2018, νη
επηρεηξήζεηο κε έδξα ηα λεζηά, ηα νπνία εληάζζνληαη ζηελ
πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ, έρνπλ πηα ηελ δπλαηφηεηα
λα εγγξαθνχλ ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Μεηαθνξηθνχ
Ηζνδχλακνπ
(www.metaforikoisodynamo.gr ). Οη
επηρεηξήζεηο, αθνχ ζπκπιεξψζνπλ ηα απαηηνχκελα
ζηνηρεία ζηελ θφξκα ηνπ ΜΗ, απνθηνχλ ηνλ Μνλαδηθφ
Αξηζκφ Νεζησηηθήο Δπηρείξεζεο, ν νπνίνο ηηο θαζηζηά
δηθαηνχρεο ηνπ κέηξνπ. Ζ έλαξμε εγγξαθήο ησλ λεζησηηθψλ
επηρεηξήζεσλ ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ ΜΗ, αλνίγεη
ηνλ δξφκν γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο
ησλ πξντφλησλ ηνπο, απφ θαη πξνο ηα λεζηά, ζηνηρείν πνπ
κέρξη ζηηγκήο ηηο θαζηζηνχζε κε αληαγσληζηηθέο.
Τπελζπκίδεηαη φηη νη κεηαθνξηθέο δαπάλεο γηα ηηο
επηρεηξήζεηο ησλ λεζηψλ ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο, είλαη
επηιέμηκεο απφ 1/7/2018. Δληφο επηεκβξίνπ, νη
επηρεηξήζεηο ζα θιεζνχλ λα εηζάγνπλ ζηελ πιαηθφξκα, ηα
ζρεηηθά παξαζηαηηθά ηνπ ηξηκήλνπ Ηνπιίνπ – Απγνχζηνπ επηεκβξίνπ, ψζηε λα πηζησζεί ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο
ην αληίζηνηρν πνζφ. Γειηίν Σχπνπ : εδψ. Γξαθείν Αξσγήο
Υξεζηψλ, ζηα ηειέθσλα : 215-215-7830 , 216-200-1130
θαη 210 6985210 (εζσηεξηθφ 2). Ώξεο ιεηηνπξγίαο Γεπηέξα
κε Παξαζθεπή 09:00 πκ - 17:00 κκ

Σν Δξγαζηήξην Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ θαη Δπηρεηξείλ- ELTRUN
(www.eltrun.gr ), ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ,
δηνξγαλψλεη
εθπαηδεπηηθφ
πξφγξακκα
έμ
απνζηάζεσο
(eLearning) ζην αληηθείκελν ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ.
Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ν Καζεγεηήο
Γεψξγηνο Γνπθίδεο θαη δηαρεηξηζηήο ε Γξ Καηεξίλα Φξαηδάθε. Ο
επφκελνο θχθινο μεθηλά ηνλ Οθηψβξην 2018 θαη νη αηηήζεηο
γίλνληαη δεθηέο κέρξη ηηο 28 επηεκβξίνπ 2018. Σν εθπαηδεπηηθφ
πξφγξακκα δηάξθεηαο 40 σξψλ, απνηειείηαη απφ 5 ζεκαηηθέο
ελφηεηεο θαη εζηηάδεη ζε πξαθηηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ αλάπηπμε θαη
αμηνπνίεζε θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηελ αλάπηπμε
δεμηνηήησλ γηα ηελ δεκηνπξγία πιήξνπο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ
γηα πξαγκαηηθή εθαξκνγή ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ/ ειεθηξνληθνχ
επηρεηξείλ. Άιιεο βαζηθέο γλψζεηο πνπ παξέρεη ην πξφγξακκα
πεξηιακβάλνπλ
ηερληθέο
πινπνίεζεο
θαη
αμηνιφγεζεο
ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο, ζέκαηα βειηίσζεο ηεο εκπεηξίαο
ησλ online θαηαλαισηψλ, πξαθηηθέο ςεθηαθνχ κάξθεηηλγθ θαη
ηνκείο εθαξκνγήο θηλεηνχ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ (mobile
business). Δπίζεο αλαιχνληαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο απφ
επηηπρεκέλα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα δηεζλψο θαη ζηελ Διιάδα.
ην πξφγξακκα κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ απφ φιε ηελ
επηθξάηεηα: • Απφθνηηνη θαη θνηηεηέο ΑΔΗ θαη ΣΔΗ. •Δπαγγεικαηίεο
πνπ απαζρνινχληαη ή επηζπκνχλ λα απαζρνιεζνχλ κε ην
ειεθηξνληθφ εκπφξην θα ην ςεθηαθφ κάξθεηηγθ. Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο θαη εγγξαθή κπνξείηε λα βξείηε ζην ζχλδεζκν
https://elearning.aueb.gr/courses/ecommerce-elearningaueb.html

ε πηινηηθή ιεηηνπξγία ην ειεθηξνληθό ζύζηεκα έθδνζεο
ή αλαζεώξεζεο νηθνδνκηθώλ αδεηώλ

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο

Ξεθίλεζε (03.09.2018)
ε πηινηηθή ιεηηνπξγία ηνπ
πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο e-Άδεηεο, κέζσ ηνπ νπνίνπ ε
δηαδηθαζία έθδνζεο ή αλαζεψξεζεο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ ζα
γίλεηαη πιένλ ειεθηξνληθά. Σν λέν ζχζηεκα, πνπ
ζεζκνζεηήζεθε κε ηνλ λφκν 4495/2017 θαη δηαρεηξίδεηαη ην
Σερληθφ
Δπηκειεηήξην
Διιάδαο
(ΣΔΔ)
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/adeies
,
ζηνρεχεη ζηελ αληηκεηψπηζε παζνγελεηψλ ηνπ παξειζφληνο
ζηα ζέκαηα δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη ζα ηεζεί ζε πιήξε
ιεηηνπξγία απφ ηα κέζα Οθησβξίνπ.

Σν Σνπξθηθφ Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 13-17 Οθησβξίνπ 2018 πξφθεηηαη λα
st
πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλή Έθζεζε «INTERMOB 2018-21
INTERNATIONAL
FURNITURE
SIDE
INDUSTRY,
ACCESSORIES, FORESTRY PRODUCTS AND WOOD
TECHNOLOGY FAIR», απφ ηελ εηαηξία “Tuyap Exhibition
Group” ζηελ Σνπξθία -ISTANBUL- ζην TUYAP FAIR
CONVENTION AND CONGRESS CENTER- κε ηελ
επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε
πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο: Πξνηφληα μχινπ θαη
δαζνθνκίαο, θαηαζθεπαζηέο αμεζνπάξ επίπισλ, θαηαζθεπαζηέο
ρεκηθψλ, παξαγσγνί πιηθψλ θαζηζκάησλ θαη θαηαζθεπήο
θξεβαηηνχ, παξαγσγή εξγαιείσλ, εμνπιηζκνχ θαη εμαξηεκάησλ,
θαηαζθεπαζηέο επίπισλ, βηνκεραλία πξντφλησλ μπιείαο,
βηνκεραλία επίπισλ θαη δηαθφζκεζεο. Παξάιιεια κε ηελ
έθζεζε ππάξρεη εηδηθή νξγάλσζε απφ ην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ ηεο Σνπξθίαο, ε νπνία δηαξθεί 3 κέξεο θαη
πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν θαζψο θαη
ζπλαληήζεηο κε ηνπο παξαγσγνχο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ
εκεξνκεληψλ ηεο Έθζεζεο (12-15 Οθησβξίνπ 2018) ην
Τπνπξγείν ζα θαιχςεη ηα έμνδα δηακνλήο ελφο εθπξνζψπνπ
απφ θάζε εηαηξία γηα 3 λχρηεο ζε μελνδνρείν 5 αζηέξσλ. Σα
έμνδα δηακνλήο ζα θαιπθζνχλ κφλν εθφζνλ νη επηζθέπηεο
ιάβνπλ κέξνο ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα θαη ηαμηδέςνπλ
ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο (12-15 Οθησβξίνπ 2018)
(δηακνλή 3 λπρηψλ). ε πεξίπησζε πνπ νη επηζθέπηεο
επηζπκνχλ
λα
ηαμηδέςνπλ
ιηγφηεξεο
κέξεο
ή
ζε
δηαθνξνπνηεκέλεο εκεξνκελίεο, ζα πξέπεη λα θαιχςνπλ νη ίδηνη
ηα έμνδα ηνπο. Οη εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ
έθζεζε λα κελ πξνβνχλ ζε πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ηαμηδηνχ
πξνηνχ ιάβνπλ ηελ ηειηθή έγθξηζε απφ ηε Πξεζβεία, γηαηί ιφγσ
απμεκέλνπ ελδηαθέξνληνο ζηελ έθζεζε ελδέρεηαη ην ππνπξγείν
λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη εηαηξίεο πνπ
ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ ηελ έθζεζε πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ
ηε ζρεηηθή αίηεζε κέρξη ηηο 28/09/2018 ζην θαμ: 2310254448 ή
ζην email: selanik@ticaret.gov.tr.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 2310254460, θαμ:
2310254448,
e-mail:
selanik@ekonomi.gov.tr
,
site:
http://intermobistanbul.com/en/.

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία
κε ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή
απνζηνιή ζηα πιαίζηα ηεο «Γηεζλνχο Δκπνξηθήο Έθζεζεο
Τθαζκάησλ θαη Δηδψλ Γηαθφζκεζεο πηηηνχ» (International
trade fair for Home Textile and Decoration Fair), ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο Σνπξθίαο, απφ 26 έσο 29
επηεκβξίνπ 2018 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο εγθαηαζηάζεηο:
CNR
EXPO
CENTER-Yesilkoy/Istanbul/Turkey.
Σν
Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία
θαιχπηνπλ ην θφζηνο ηνπ μελνδνρείνπ 4 ή 5 αζηέξσλ γηα δχν
λχρηεο κε πξσηλφ, δσξεάλ εηζηηήξην γηα ηελ είζνδν ζηελ
έθζεζε θαζψο θαη ρξήζε ηεο αίζνπζαο VIP ηνπ εθζεζηαθνχ
θέληξνπ γηα επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο. Οη εηαηξίεο πνπ
ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ ηελ αλσηέξσ έθζεζε παξαθαινχληαη
λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ επηζπλαπηφκελε αίηεζε θαη λα ηελ
ζηείινπλ ζην e-mail: info@etee.gr . Με ηελ επηβεβαίσζε ηεο
ζπκκεηνρήο πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ 100 €/ άηνκν γηα ηελ
θάιπςε ηκήκαηνο θφζηνπο ησλ εμφδσλ ηνπ Δπηκειεηήξηνπ
θαζψο θαη ησλ αθπξσηηθψλ ηνπ μελνδνρείνπ. Σα κέιε ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε φζεο εθζέζεηο
επηζπκνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ζ θαηάζεζε γίλεηαη
ζηελ ALPHA BANK ζηνλ ινγαξηαζκφ 120002002011660
(IBAN GR 64 0140 1200 1200 0200 2011 660).
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
site:
www.etee.gr,
http://cnrhometex.com/index.aspx , ηει: 211 7000264-7, email: info@etee.gr , fairs@etee.gr .

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ κύξλε ηεο Σνπξθίαο
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία
κε ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή
απνζηνιή ζηα πιαίζηα ηεο «Γηεζλνχο Έθζεζεο Αθηλήησλ θαη
Δπελδχζεσλ» (International Real Estate and Investment
Fair), ζηελ κχξλε ηεο Σνπξθίαο, απφ 27 έσο 30
επηεκβξίνπ 2018 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο εγθαηαζηάζεηο: Fuar
Izmir. Σν Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηνξγαλψηξηα
εηαηξία θαιχπηνπλ ην θφζηνο ηνπ μελνδνρείνπ 4 ή 5 αζηέξσλ
γηα ηξεηο λχρηεο κε πξσηλφ, δσξεάλ εηζηηήξην γηα ηελ είζνδν
ζηελ έθζεζε θαζψο θαη ρξήζε ηεο αίζνπζαο VIP ηνπ
εθζεζηαθνχ θέληξνπ γηα επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο. Οη
εηαηξίεο πνπ ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ ηελ αλσηέξσ έθζεζε
παξαθαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ επηζπλαπηφκελε
αίηεζε θαη λα ηελ ζηείινπλ ζην e-mail: info@etee.gr . Με ηελ
επηβεβαίσζε ηεο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ 100 €/
άηνκν γηα ηελ θάιπςε ηκήκαηνο θφζηνπο ησλ εμφδσλ ηνπ
Δπηκειεηήξηνπ θαζψο θαη ησλ αθπξσηηθψλ ηνπ μελνδνρείνπ.
Σα κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε
φζεο εθζέζεηο επηζπκνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ζ
θαηάζεζε γίλεηαη ζηελ ALPHA BANK ζηνλ ινγαξηαζκφ
120002002011660 (IBAN GR 64 0140 1200 1200 0200 2011
660).
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
site:
www.etee.gr,
http://izmiremlakfuari.com/en/ , ηει: 211 7000264-7, e-mail:
info@etee.gr , fairs@etee.gr .

ALUMINIUM 2018 ,Γηεζλήο έθζεζε γηα ην Αινπκίλην, 9 – 11
Οθηωβξίνπ 2018, Νηίζειληνξθ
To Διιελνγεξκαληθφ καο ελεκεξψλεη φηη : Απφ 9 έσο 11
Οθησβξίνπ 2018 ε δηεζλήο έθζεζε ALUMINIUM ζα
παξνπζηάζεη φιε ηελ γθάκα, ηνλ πξσηνπνξηαθφ ζρεδηαζκφ θαη
πξνηάζεηο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζηνλ ηνκέα ηνπ αινπκηλίνπ.
Ζ έθζεζε ζα δηεμαρζεί ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν ηνπ Νηίζειληνξθ,
απφ ηελ Reed Exhibitions. ηηο εθζέζεηο ζα βξείηε ηερλνγλσζία
θαη πξντφληα γηα ηα θάησζη ζέκαηα: Πξψηεο χιεο, κεηαιινπξγηθά
πξντφληα, εκηθαηεξγαζκέλα πξντφληα. Πξντφληα αινπκηλίνπ γηα
εηδηθέο εθαξκνγέο. Δπεμεξγαζία επηθαλεηψλ. Δκπφξην θαη
αλαθχθισζε ειαθξψλ κεηάιισλ. Δμνπιηζκφο, κεραλήκαηα,
εμαξηήκαηα θαη βνεζήκαηα γηα ηελ εμφξπμε, ηελ επεμεξγαζία
θαη ηε δηχιηζε αινπκηλίνπ, εξγαζίεο κε ζχκβαζε. Τπεξεζίεο θαη
παξνρή ζπκβνπιψλ. Πιεξνθνξίεο, εθπαίδεπζε θ.ά. Αλ είζαζηε
παξαγσγνί, κεηαπνηεηέο, πξνκεζεπηέο ηερλνινγίαο, ζρεδηαζηέο
θαη κεραληθνί, ππεχζπλνη δηαρείξηζεο πιηθνχ, ή εηαηξείεο νη
νπνίεο αζρνινχληαη κε ηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο ηνπ
αινπκηλίνπ θαη ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ, κελ ράζεηε ηελ επθαηξία
λα ελεκεξσζείηε θαη λα θάλεηε λέεο επαγγεικαηηθέο επαθέο
ζηελ έθζεζε ALUMINIUM ζην Νηίζειληνξθ. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο εθζέζεηο επηζθεθζείηε ηελ
ηζηνζειίδα
https://www.german-fairs.gr/allesektheseis/aluminium/. Σν Διιελνγεξκαληθφ Δπηκειεηήξην ζαο
δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνκεζεπηείηε δωξεάλ θάξηα εηζόδνπ
γηα ηελ ALUMINIUM 2018. Γηα δηεπθξηλήζεηο ζηα αθφινπζα
ζηνηρεία επηθνηλσλίαο: θα σηεξία Θενθαλίδνπ, Σει: 210
6419021, s.theofanidou@ahk.com.gr.

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
AGROfest ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ
Πόιε: Ληβαδεηά, Βνησηία
Ηκεξνκελία: 19-23 επηεκβξίνπ
Δθζέκαηα: Μεραλήκαηα, εμνπιηζκνί, εθφδηα, παξαδνζηαθά
πξντφληα .
Πιεξνθνξίεο: Site: http://www.viotiachamber.gr , ηει: 2261028281.
ε

EXPOMES 2018-3 Αλαπηπμηαθή Έθζεζε Τπεξεζηώλ &
Πξνϊόληωλ Γήκνπ Ιεξάο Πόιεωο Μεζνινγγίνπ
Πόιε: Ληκάλη Μεζνινγγίνπ
Ηκεξνκελία: 20-23 επηεκβξίνπ
Δθζέκαηα: Πξνψζεζε επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηνπηθψλ
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ
Πιεξνθνξίεο: ηει: 2631 025561, 6906667800, e-mail:
expomess2018@gmail.com
SER-EXPO 2018
Πόιε: Αχιεηνο ρψξνο Γηνηθεηεξίνπ ΠΔ, έξξεο
Ηκεξνκελία: 28-30 επηεκβξίνπ
Δθζέκαηα: 4ε Γηεζλήο Δπηρεηξεκαηηθή Έθζεζε εξξψλ
Πιεξνθνξίεο: Site: http://www.serexpo.org/serexpo/articles/profile.jsp , ηει: +30 23210 99744 email: eleftheriadou@eves.gr
Η

9 ΈΜΠΟΡΟ-ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΙΑΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ
ΠΙΔΡΙΑ (9Η ΔΒΔΠ-ΚΜ 2018)
Πόιε: Οηθηζκφο Αλδξνκάρεο, Καηεξίλε, Πηεξία
Ηκεξνκελία: 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, .
Ηκεξνκελία: 29 επηεκβξίνπ- 7 Οθησβξίνπ 2018
ε
Δθζέκαηα: 43 Έθζεζε ζπηηηνχ.
Πιεξνθνξίεο: Site: http://www.athenshomeexpo.gr/ ηει:
210.2621444 e-mail: info@romvos.gr
ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ 2018
Πόιε: Ληκάλη Κνξίλζνπ, Κφξηλζνο
Ηκεξνκελία: 3-7 Οθησβξίνπ
Δθζέκαηα: Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ
Πιεξνθνξίεο: site: http://peloponnisos2018.gr/ , ηει: 27410
24464, e-mail: anaptyxiaki@korinthiacc.gr
ε

26 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ «KAVALAEXPO 2018»
Πόιε: Νέα Καξβάιε, Καβάια
Ηκεξνκελία: 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.
Ηκεξνκελία: 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
PLASTICA 18
Πόιε: Metropolitan Expo, Αζήλα.
Ηκεξνκελία: 12-15 Οθησβξίνπ.
Δθζέκαηα: Έθζεζε Πιαζηηθψλ, Μεραλεκάησλ, Καινππηψλ &
Αλαθχθισζεο. Πιεξνθνξίεο: Site: http://plastica-expo.gr/,
http://www.graphicarts.gr/portal/showitem.php?artlid=8187

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
ΔΚΘΔΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ-ΣΟΤΡΙΜΟΤ-ΓΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΝΟΤ
Πόιε: Εάππεην Μέγαξν, Αζήλα.
Ηκεξνκελία: 19-21 Οθησβξίνπ
Δθζέκαηα: Έθζεζε ηνπξηζκνχ, γαζηξνλνκίαο θαη νίλνπ
Πιεξνθνξίεο: Site: http://europegastronomyathens2018.com/ , ηει: (+30) 2110129575, e-mail:
info@mact.gr
ε

16 ΔΜΠΟΡΟΒΙΟΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΚΑΡΓΙΣΑ 2018
Πόιε: Καπλαπνζήθεο Καξδίηζαο, Πεξηθεξεηαθή Οδφο
Καξδίηζαο-Σξηθάισλ.
Ηκεξνκελία: 12-16 Οθησβξίνπ
Δθζέκαηα: Αγξνηνπξηζκφο, πξσηνγελήο ηνκέαο, ηξφθηκα θαη
πνηά, γεσξγία, θηελνηξνθία, νηθηαθφο θαη επαγγεικαηηθφο
εμνπιηζκφο, ελέξγεηα, ηερλνινγία πεξηβάιινληνο, ελαιιαθηηθέο
κνξθέο ελέξγεηαο θαη απηνθίλεην
Πιεξνθνξίεο: Site: https://www.karditsaexpo.gr/ , ηει: +30
210 2772244, e-mail: info@karditsaexpo.gr
KOSMIMA 2018
Πόιε: Δθζεζηαθφ Κέληξν ΓΔΘ, Θεζζαινλίθε
Ηκεξνκελία: 20-22 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Κνζκήκαηα, σξνιφγηα, πνιχηηκνη ιίζνη,
κεραλήκαηα & εμνπιηζκφο .
Πιεξνθνξίεο: Site: https://kosmima.helexpo.gr/
GRAND TOURIST EXPO 2018
Πόιε: Ησάλληλα, Διιάδα.
Ηκεξνκελία: 25-28 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Ξελνδνρεηαθέο Δπηρεηξήζεηο & Δμνπιηζκφο,
Αεξνπνξηθέο & Ναπηηιηαθέο Δηαηξίεο, Σαμηδησηηθά γξαθεία,
ηνπηθά πξντφληα, Αξραηνινγηθνί ρψξνη, Μνπζεία, πήιαηα
Πιεξνθνξίεο: Site: www.kyklos-ektheseis.gr , ηει: 2651037114 e-mail: kyklosek@otenet.gr
ERGO MARATHON EXPO 2018
Πόιε: Κιεηζηφ Γήπεδν Φαιήξνπ, Αζήλα.
Ηκεξνκελία: 8– 10 Ννεκβξίνπ
Δθζέκαηα: Αζιεηηζκφο, δηαηξνθή, πγεία & ηνπξηζκφο
Πιεξνθνξίεο: Site: www.be-best.gr , ηει: 216 9390312,
e-mail: info@be-best.gr
METAL MACHINERY
Πόιε: Metropolitan Expo, Αζήλα
Ηκεξνκελία: 9 – 11 Ννεκβξίνπ
Δθζέκαηα: Μεραλήκαηα & Σερλνινγίεο Δπεμεξγαζίαο
Μεηάιινπ & Βηνκεραληθνχ Δμνπιηζκνχ
Πιεξνθνξίεο: Site: http://www.metalmachinery.gr/ ,
ηει: (+30) 2.111.801.801, e-mail: info@texpo.gr
PHILOXENIA
Πόιε: ΓΔΘ, Θεζζαινλίθε
Ηκεξνκελία: 9-11 Ννεκβξίνπ
ε
Δθζέκαηα: 34 Γηεζλήο Έθζεζε ηνπξηζκνχ
Πιεξνθνξίεο: Site: https://philoxenia.helexpo.gr/ , ηει: 2310
291111 e-mail: exhibitions@helexpo.gr
HOTELIA
Πόιε: ΓΔΘ, Θεζζαινλίθε
Ηκεξνκελία: 9 – 11 Ννεκβξίνπ
Δθζέκαηα: Γηεζλήο Έθζεζε Ξελνδνρεηαθνχ Δμνπιηζκνχ
Πιεξνθνξίεο: Site: https://hotelia.helexpo.gr/ , ηει: 2310 291
161, e-mail: hotelia@helexpo.gr
MEAT & GRILL DAYS
Πόιε: Metropolitan Expo, Αζήλα
Ηκεξνκελία: 10 – 12 Ννεκβξίνπ
Δθζέκαηα: Κξέαο, Μεηαπνίεζε & Μαδηθή Δζηίαζε
Πιεξνθνξίεο:
Site:
http://www.meatdays.gr
210.9010040, e-mail: info@omind.gr

,ηει:

Γηεζλείο Δθζέζεηο
TEXTILE ACCESSORIES 2018
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 25-26 επηεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Γηεζλήο Έθζεζε Αμεζνπάξ θαη Καηλνηνκία
Πιεξνθνξίεο: site: http://en.trendinovasyon.com/ , ηει:
0212-219-22-93, e-mail: trend@yontanitim.com
SHOEXPO 2018
Πόιε: κχξλε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 17-19 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Γηεζλήο Έθζεζε Τπνδεκάησλ θαη Σζαληψλ
Πιεξνθνξίεο: site: http://shoexpo.izfas.com.tr/home , ηει:
+90 (232) 497 11 11, e-mail: kaan.boyaci@izmirfair.com.tr
FASHION PRIME 2018
Πόιε: κχξλε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 17-19 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Γηεζλήο Έθζεζε Τθαζκάησλ
Πιεξνθνξίεο: site: http://fashionprime.izfas.com.tr/home ,
ηει: +90 (232) 497 11 17, e-mail:
yesim.yigit@izmirfair.com.tr
IFTF
Πόιε: Vijfhuizen, Οιιαλδία
Ηκεξνκελία: 07-09 Ννεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Γηεζλήο εκπνξηθή έθζεζε αλζνθνκίαο
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.hppexhibitions.com/iftf/ ,
ηει: +31-20-6622482, e-mail: patricia@hpp.nl
TEXHUB ISTANBUL 2018
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 07-09 Ννεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Τθάζκαηα, αμεζνπάξ, λήκαηα, ίλεο, θαη ζρέδηα
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.texhubistanbul.com/en/ ,
ηει: +90 212 854 05 63, e-mail:
webmail@texhubistanbul.com
EIMA INTERNATIONAL
Πόιε: Μπνιφληα, Ρψκε
Ηκεξνκελία: 07-11 Ννεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Μεραλήκαηα θεπνπξηθήο
Πιεξνθνξίεο: site: www.eima.it , ηει: +39 06 432981, email: eima@federunacoma.it
BAGHDAD INTERNATIONAL FAIR
Πόιε: Βαγδάηε, Ηξάθ
Ηκεξνκελία: 10-19 Ννεκβξίνπ 2018
ε
Δθζέκαηα: 45 Γηεζλήο Έθζεζε
Πιεξνθνξίεο: site: www.fairs.iq , ηει: +9647818356836, email: info@fairs.iq
EUROPEAN PIZZA AND PASTA SHOW
Πόιε: Λνλδίλν, Μ. Βξεηαλία
Ηκεξνκελία: 13-15 Ννεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε γηα ηελ βηνκεραλία πίηζαο θαη
δπκαξηθψλ
.
Πιεξνθνξίεο:
Site:
http://pizzapastashow.com/exhibitor.asp?Year=2018 ,
ηει: +44(0)2073524356, e-mail: info@iprevents.uk
NATURAL & ORGANIC PRODUCTS SCANDINAVIA
Πόιε: Μάικε, νπεδία
Ηκεξνκελία: 14-15 Ννεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Φπζηθά θαη Βηνινγηθά πξντφληα
Πιεξνθνξίεο: Site:
http://www.naturalproductsscandinavia.com/ , e-mail:
info@epsilondev.gr , ηει. 2310669870
DENTA II
Πόιε: Βνπθνπξέζηη, Ρνπκαλία
Ηκεξνκελία: 14-16 Ννεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Οδνληηαηξηθφο Δμνπιηζκφο
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.denta.ro/ , E-mail:
romexpo@romexpo.ro , ηει: +40 21 207.70.00, Fax: +40 21
207.70.70

Γηεζλείο Δθζέζεηο (πλέρεηα)

NIEUWBOUW/VERBOUW XL
Πόιε: Υξφληλγθελ, Οιιαλδία
Ηκεξνκελία: 16-18 Ννεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Καηαζθεπέο
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.nieuwbouwbeursgroningen.nl/ ,
ηει:
050
584
4701
e-mail:
ruud.van.den.heuvel@ndcmediagroep.nl
PAN
Πόιε: Άκζηεξληακ, Οιιαλδία
Ηκεξνκελία: 18-25 Ννεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε Οιιαλδηθήο ηέρλεο θαη αληίθεο
Πιεξνθνξίεο: site:
http://www.pan.nl/DesktopDefault.aspx?tabid=1 , ηει: +31 (0)411
64 44 40, e-mail: info@pan.nl
LONDON FOOD MATTERS LIVE 2018
Πόιε: Λνλδίλν, Ζλσκέλν Βαζίιεην
Ηκεξνκελία: 20-22 Ννεκβξίνπ 2018 (Έγθαηξε δήισζε
ζπκκεηνρήο)
Δθζέκαηα: Γηεζλήο έθζεζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ
Πιεξνθνξίεο: site: https://www.foodmatterslive.com/ , ηει: 210
7755080, θαμ: 210 7755049, e-mail: info@greatexhibitions.gr
TIRANA INTERNATIONAL FAIR FEATURES & FIGURES
Πόιε: Παιάηη ησλ Κνγθξέζσλ, Σίξαλα, Αιβαλία
Ηκεξνκελία: 21-24 Ννεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Καηαζθεπαζηηθά, νηθνδνκηθά & ειεθηξνινγηθά πιηθά,
ελέξγεηα, κεηαθνξέο& απηνθηλεηνβηνκεραλία, κεηαιινπξγία,
θιηκαηηζκφο θαη ςχμε, ηερλνινγία πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο,
γεσξγία, ηξφθηκα, πνηά, έλδπζε, έπηπια, ηαηξηθή, ππεξεζίεο
θηινμελίαο θαη ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, ππεξεζίεο
εθπαίδεπζεο, εμαγσγέο, marketing
Πιεξνθνξίεο: site: www.klikekspogroup.com ,
www.albanianmilitaryexhibition.com , E-mail:
secretary@klikekspogroup.com ,
ana.kajana@tiranainternationalfair.com , ηει: +355 4 2274209,
2274210, 2274212
DEMA DIVING SHOW
Πόιε: Οξιάλην Φιφξηληα, Ζ.Π.Α.
Ηκεξνκελία: 21-25 Ννεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Δμνπιηζκφο θαηαδχζεσλ
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.dema.org , ηει: (858) 616-6408,
e-mail: info@dema.org
INTERNATIONAL TRAVEL SHOW TT WARSAW
Πόιε: Βαξζνβία, Πνισλία
Ηκεξνκελία: 22-24 Ννεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Σνπξηζκφο
Πιεξνθνξίεο: site: http://ttwarsaw.pl/en , ηει: +48 22
5293900/50, e-mail: recepcja@mttargi.pl
FITFAIR
Πόιε: Οπηξέρηε, Οιιαλδία
Ηκεξνκελία: 24-25 Ννεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Βηνκεραλία γπκλαζηηθήο
Πιεξνθνξίεο: site: https://fitfairjaarbeurs.nl/
FOODPANORAMA EXPO
Πόιε: Λεπθσζία, Κχπξνο
Ηκεξνκελία: 08-09 Γεθεκβξίνπ 2018 (Παξάηαζε πξνζεζκίαο
ζπκκεηνρήο έσο 31/08/2018 κε έθπησζε 10%).
Δθζέκαηα:
Σξφθηκα
θαη
Πνηά.
Πιεξνθνξίεο:
site:
www.foodpanoramaexpo.com
,
E-mail:
kchristodoulou@foodpanoramaexpo.com , ηει: +357 97 618820,
+357 22 013827

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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12/09/18
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 9.250
ΣΔΜΑΥΗΧΝ ΜΠΛΔ ΜΠΔΡΔΓΧΝ ΟΠΛΗΣΧΝ ΣΖΛ. 210 8194060
13/09/18 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΠΟ
ΣΡΗΣΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΝΣΖΡΖΖ
ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΧΝ ΗΠΣΑΜΔΝΧΝ ΜΔΧΝ ΣΖ ΤΠΑ/ΜΠΜ ΣΖΛ. 210
8916307
17/09/18 Α.Γ. 96/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΝΟ ΔΣ ΣΡΤΠΑΝΗΟΤ ΜΔ ΦΟΡΣΗΣΖ, ΚΔΦΑΛΔ ΣΡΤΠΑΝΗΟΤ
ΚΑΣΑΛΛΖΛΔ ΓΗΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΑ ΟΣΔΟΤΝΘΔΖ ΚΑΗ ΟΛΗΚΧΝ
ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΗΚΧΝ ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΓΤΦΗΟΠΡΗΟΝΟ ΜΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ
ΔΝΑΛΛΑΓΖ ΣΡΟΥΟΤ ΣΖΛ. 2310 381468
17/09/18 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΣΖΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΥΡΧΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΑΝΤΓΡΖ ΓΛΤΚΟΕΖ ΣΖΛ. 2313 320529
17/09/18
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΖ ΣΟ
ΚΣΗΡΗΟ ΣΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ 16 ΣΖΛ. 2313 320537
18/09/18
Α.Γ. 88/2018
4Ο ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ, ΤΝΟΠΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΣΟΛΧΝ
ΤΠΖΡΔΗΑ
ΠΛΖΡΧΜΑΣΧΝ ΑΘΔΝΟΦΟΡΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛ. 2313 327821
19/09/18
Α.Γ. 103/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΣΖΛ. 2310 381080
19/09/18
Α.Γ. 104/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΖΛ. 2310
381080
19/09/18
Α.Γ. 111/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΔΝΔΗΜΧΝ ΓΗΑΛΤΜΑΣΧΝ ΣΖΛ.
2310 381080
19/09/18
Α.Γ. 112/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΚΑΣΑ ΣΧΝ ΜΤΚΟΒΑΚΣΖΡΗΧΝ ΣΖΛ. 2310
381080
19/09/18
Α.Γ. 113/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΑΝΑΗΘΖΣΗΚΧΝ ΣΖΛ. 2310
381080
19/09/18
Α.Γ. 114/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΓΗΑ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΖ ΓΑΣΡΗΚΖ ΔΚΚΡΗΖ
ΣΖΛ. 2310 381080
19/09/18
Α.Γ. 115/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΚΑΣΑ ΣΧΝ ΛΟΗΜΧΞΔΧΝ ΤΣΖΜΑΣΗΚΖ
ΥΡΖΖ ΣΖΛ. 2310 381080
19/09/18
Α.Γ. 116/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΓΖΣΗΚΧΝ ΣΖΛ. 2310 381080
21/09/18
Α.Γ. 106/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΘΔΝΧΝ ΣΖΛ. 2310
381080
21/09/18
Α.Γ. 108/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΧΛΖΝΗΚΧΝ ΣΖΛ. 2310 381080
24/09/18
Α.Γ. 180/2018
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ, ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΜΗΘΧΖ ΣΟΤ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΔΠΗ ΣΖ ΟΓΟΤ
ΑΗΟΛΟΤ 77 & ΔΤΡΗΠΗΓΟΤ ΣΖΛ. 213 32041633
24/09/18
Α.Γ. 101/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ: «ΜΖ ΥΖΜΗΚΑ ΗΑΣΡΗΚΑ
ΑΝΑΛΧΗΜΑ» ΣΖΛ. 2310 381080
24/09/18
Α.Γ. 105/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΑ ΔΗΓΖ ΑΠΟ ΥΑΡΣΗ ΣΖΛ. 2310 381080
24/09/18
Α.Γ. 107/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΝΔΦΡΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΖΛ. 2310 381080
25/09/18
Α.Γ. 110/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΚΔΤΧΝ ΑΚΣΗΝΟΓΗΑΓΝΧΣΗΚΖ ΣΖΛ. 2310 381080
26/09/18
Α.Γ. 3/2018
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΖΛΔΚΣΡΟΚΗΝΖΣΟΤ ΑΝΤΦΧΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ΣΖΛ. 2310 381468
26/09/18
Α.Γ. 102/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΑΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ ΚΑΗ
ΤΚΔΤΧΝ ΣΖΛ. 2310 381080
27/09/18 Α.Γ. 23/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ, ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΓΗΠΛΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ
ΣΖΛ. 213 2076214

2o ΣΑΓΜΑ ΤΛΗΚΟΤ
ΤΠΑ

424 ΓΝΔ

ΓΗΟΗΚΖΖ 3Ζ ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΓΗΟΗΚΖΖ 3Ζ ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΓΗΟΗΚΖΖ 4Ζ ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ
424 ΓΝΔ
424 ΓΝΔ

424 ΓΝΔ

424 ΓΝΔ

424 ΓΝΔ

424 ΓΝΔ

424 ΓΝΔ

424 ΓΝΔ
424 ΓΝΔ

424 ΓΝΔ
Γ.Ν.Α. Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ ΟΦΘΑΛΜΗΑΣΡΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΟΛΤΚΛΗΝΗΚΖ
424 ΓΝΔ

424 ΓΝΔ
424 ΓΝΔ
424 ΓΝΔ
424 ΓΝΔ
424 ΓΝΔ

Γ.Ν. ΝΗΚΑΗΑ-ΠΔΗΡΑΗΑ « ΑΓΗΟ
ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ»

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα( πλέρεηα)
04/10/18 Α.Γ. 005/2018 ΓΖΜΟΗΟ, ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΥΟΡΖΓΖΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΣΖΛ. 2313 304464
05/10/18 Α.Γ. 013/2018 ΑΝΟΗΥΣΟ, ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΟΓΥΗΑΛΚΧΝ ΜΟΥΔΤΜΑΣΧΝ (ΔΜΦΤΣΔΤΜΑΣΧΝ)
ΣΖΛ. 2313 323115
05/10/18 Α.Γ. 86/2018 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΘΔΡΜΑΝΖ ΣΖΛ. 2313 327867
10/10/18 Α.Γ. 43/18 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΣΔΑΡΧΝ SET FUSELAGE TANKS ΣΧΝ Α/Φ ΑΔΠΔ ΔΜΒ-145 ΚΑΗ ΔΝΟ
SET AFT FUSELAGE TANKS ΣΟΤ Α/Φ ΔΜΒ 135BJ ΣΖΛ. 210 8705010

705
679

689
686





Γ.Ν.Θ. «Ο ΑΓΗΟ ΠΑΤΛΟ»
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ
ΓΗΟΗΚΖΖ 4Ζ ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ
ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

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.

