Οθηώβξηνο 2018

Λύζε γηα ηα «παζαιάθηα» ζηε Λ. ηξαηνύ δεηεί ην
ΒΔΘ
Σελ αλάγθε λα δνζεί ιχζε ζην πξφβιεκα, πνπ έρεη αλαθχςεη γηα
ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε Λεσθφξν ηξαηνχ,
κεηά ηελ ηνπνζέηεζε δηαρσξηζηηθψλ νξηνδεηθηψλ, δεηά ην
Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο κε επηζηνιή ηνπ πξνο
ηνλ δήκαξρν Θεζζαινλίθεο, Γηάλλε Μπνπηάξε.
Σν ΒΔΘ έγηλε απνδέθηεο δηακαξηπξηψλ ηφζν απφ επηρεηξήζεηο
πνπ εδξεχνπλ επί ηεο Λεσθφξνπ ηξαηνχ, φζν θαη απφ ην
σκαηείν Αξηνπνηψλ Θεζζαινλίθεο «Ο Πξνθήηεο Ζιίαο».
Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο θαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ ελ
ιφγσ νδφ –εκπνξηθά θαη βηνηερληθά - έρνπλ απνζηείιεη εμψδηθε
δήισζε πξνο ηνλ δήκν Θεζζαινλίθεο.
χκθσλα κε ηελ πξφεδξν ηνπ σκαηείνπ θαη κέινπο ηνπ
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ΒΔΘ, Έιζα Κνπθνπκέξηα, «ε
ηνπνζέηεζε ησλ
δηαρσξηζηηθψλ νξηνδεηθηψλ, κεηά απφ
απφθαζε ηεο αληηδεκαξρίαο Σερληθψλ Έξγσλ Πεξηβάιινληνο
θαη Καζαξηφηεηαο ηνπ δήκνπ έγηλε ρσξίο θακία κειέηε θαη ρσξίο
πξφβιεςε ρψξσλ θνξηνεθθφξησζεο. ηε Λεσθφξν ηξαηνχ
ιεηηνπξγνχλ βηνηερληθά αξηνπνηεία, ησλ νπνίσλ ε ηξνθνδνζία
είλαη αδχλαηε». χκθσλα κε ηελ ίδηα «ηα ζαθηά ησλ αιεχξσλ –
βάξνπο 25 θηιψλ ην θαζέλα-δελ κπνξνχλ λα εθθνξησζνχλ
θνληά ζηα θαηαζηήκαηα θαη ηα θνξηεγά ησλ πξνκεζεπηψλ δελ
δχλαληαη, ιφγσ φγθνπ, λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο παξάπιεπξεο
νδνχο, θαζψο δελ ρσξνχλ λα εηζέιζνπλ ζε απηέο».
Ση αλαθέξεη ε επηζηνιή ηνπ ΒΔΘ
Σν πξφβιεκα θαηαδεηθλχεη ζηελ επηζηνιή ηνπ ην ΒΔΘ, ην νπνίν
αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά «σο πνιίηεο αιιά θαη σο
επηρεηξεκαηίεο είκαζηε αλαθαλδφλ ππέξ ηεο βειηίσζεο ηεο
πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ππέξ θάζε
κέηξνπ πνπ ιακβάλεηαη απφ ην δήκν πξνο ηελ θαηεχζπλζε
απηή. πκθσλνχκε ινηπφλ πσο ε ηνπνζέηεζε ησλ
δηαρσξηζηηθψλ νξηνδεηθηψλ ιεηηνπξγεί ζεηηθά σο πξνο ηε
ιεηηνπξγία ηεο ιεσθνξεηνισξίδαο θαη ηεο απνκάθξπλζεο ησλ
παξάλνκα ζηαζκεπκέλσλ νρεκάησλ, άξα θαη ηεο γξεγνξφηεξεο
θαη επθνιφηεξεο κεηαθίλεζεο ησλ πνιηηψλ. Χζηφζν δεκηνπξγεί
πξνβιήκαηα ζηα θαηαζηήκαηα ηεο πεξηνρήο θαη ηδηαίηεξα ζηα
αξηνπνηεία πνπ εδξεχνπλ επί ηεο Λεσθφξνπ ηξαηνχ. Γελ
δεηνχκε ηελ θαηάξγεζε ηνπ κέηξνπ. Εεηνχκε φκσο λα ιεθζεί
πξφλνηα απφ ην δήκν γηα ηελ ηζνλνκία θαη ηελ λνκφηππε
ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εδξεχνπλ ζηελ πεξηνρή θαη
θαηέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο ιεηηνπξγίαο».
«Ζ ρξνληθή πεξίνδνο πνπ δηαλχνπκε είλαη γλσζηφ φηη είλαη πνιχ
δχζθνιε γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επηβίσζαλ ζηε ρεηκαδφκελε
νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο καο» ζπλερίδεη ε επηζηνιή θαη θαηαιήγεη
«αλακέλνπκε ν δήκνο λα αληαπνθξηζεί ζεηηθά θαη λα πξνηείλεη
ηελ ελδεδεηγκέλε ιχζε ψζηε θαη νη ιεσθνξεηνισξίδεο λα
ιεηηνπξγήζνπλ άςνγα, αιιά θαη νη επηρεηξήζεηο λα
δηεπθνιπλζνχλ ζηε λφκηκε ιεηηνπξγία ηνπο θάηη πνπ δελ έρεη
πξνβιεθζεί απφ ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ».
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ΒΔΘ: Λνπθέην
βηνηερλίεο ηελ εκέξα

ζε

πεξηζζόηεξεο από

κία

Παξά ηηο θπβεξλεηηθέο πξνζδνθίεο γηα ελίζρπζε ηεο
νηθνλνκίαο θαη ηα επρνιφγηα γηα αλάπηπμε ζηε κεηακλεκνληαθή επνρή, ε κηθξνκεζαία επηρεηξεκαηηθφηεηα
εμαθνινπζεί λα κεηξά πιεγέο απφ ηηο αξρέο ηνπ ρξφλνπ.
Όπσο πξνθχπηεη απφ ην κεηξψν ηνπ Βηνηερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο, απφ ηελ αξρή ηεο ηξέρνπζαο
ρξνληάο κέρξη θαη ηηο 30 επηεκβξίνπ ζε αλαζηνιή εξγαζηψλ
νδεγήζεθαλ
378
επηρεηξήζεηο,
ελψ
έλαξμε
πξαγκαηνπνίεζαλ 324 επηρεηξήζεηο.
Παξά ην γεγνλφο φηη ηα ζηνηρεία ελλεάκελνπ ηνπ 2018 είλαη
βειηησκέλα ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πεξζηλφ δηάζηεκα
εληνχηνηο ε αηκνξξαγία, ζηελ ήδε ζπξξηθλσκέλε αγνξά,
εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη δεκηνπξγψληαο πξνβιεκαηηζκφ
θαη αλαζθάιεηα ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. Δλδεηθηηθφ ηεο
θαηάζηαζεο είλαη φηη ζην δηάζηεκα Ηαλνπαξίνπ –
επηεκβξίνπ ηεο ρξνληάο πνπ δηαλχνπκε, θαηά κέζν φξν 1,3
επηρεηξήζεηο απνραηξεηνχζαλ, θαζεκεξηλά, ηελ ελεξγφ
δξάζε, αδπλαηψληαο λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ππνρξεψζεηο
ηνπο. Χζηφζν, θαη παξά ηα δπζνίσλα κελχκαηα ιίγν πξηλ
ηελ νινθιήξσζε ηνπ 2018, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηελ
πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ- επηεκβξίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο νη
δηαγξαθέο έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ πεξζηλνχ δηαζηήκαηνο,
νπφηε θαη έθιεηζαλ 450, ήηαλ κεησκέλεο, θαηά 16%. Σελ ίδηα
ψξα νη εγγξαθέο ησλ ιίγσλ γελλαίσλ πνπ απνθάζηζαλ λα
επηρεηξήζνπλ ήηαλ απμεκέλεο έλαληη ηεο αληίζηνηρεο
πεξηφδνπ ηνπ 2017 –πέξπζη έθαλαλ έλαξμε 274- θαηά
18,2%. Αμηνζεκείσην είλαη φηη παξά ηα ζπλερηδφκελα
ινπθέηα ζηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, νη λεφθνπνη ζηνλ
επηρεηξεκαηηθφ ζηίβν θαηά ηελ πιεηνλφηεηα ηνπο επηιέγνπλ
ηηο ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο (215 επί ζπλφινπ 324 εγγξαθψλ).
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη θαηά ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα
ξνιά θαηέβαζαλ 272 αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, ελψ έλα ρξφλν
πξηλ ν αξηζκφο ηνπο άγγηδε ηηο 329.
Αζύκθνξεο 199 επηρεηξήζεηο
Αζχκθνξεο θξίζεθαλ, θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν, 199
επηρεηξήζεηο, ελψ έλα ρξφλν λσξίηεξα ν αξηζκφο ησλ
αζχκθνξσλ ήηαλ 321. «Ζ αηκνξξαγία ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ
θφζκν ζπλερίδεηαη, ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία ζπξξηθλψλεηαη
θαη νη θπβεξλψληεο πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα
θιίκα εθνξίαο πνπ δελ απνηππψλεηαη ζηελ πξαγκαηηθή
νηθνλνκία. Απηφ πνπ πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηφ θάπνηα
ζηηγκή είλαη πσο ε νηθνλνκία γηα λα γπξίζεη ζειίδα έρεη
αλάγθε απφ πγηείο επηρεηξήζεηο θαη φρη απφ επηρεηξήζεηο πνπ
θπηνδσνχλ" ζεκεηψλεη ν πξφεδξνο ηνπ ΒΔΘ, Αλαζηάζηνο
Καπλνπψιεο ππνγξακκίδνληαο φ, ηη "ε αθνινπζνχκελε
νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο κε ηελ αλειέεηε
θνξνιαίιαπα θαη ηελ αλππαξμία ζρεδηαζκνχ γηα ηελ
παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο, „ζηξαγγαιίδεη‟ ηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα».

Γηεμαγσγή εκηλαξίνπ από ην 3o Π.Σ. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
ηνπ Οηθνλνκηθνύ Δπηκειεηεξίνπ
Σν Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Οηθνλνκηθνχ
Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο ζε ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα
ηε δηαξθή ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπ θαη ησλ Λνγηζηψλ –
Φνξνηερληθψλ δηνξγαλψλεη ζηε Θεζζαινλίθε ζεκηλάξην κε ζέκα:
«Γηεζλήο Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε». Σν ζεκηλάξην ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ηηο παξαθάησ
εκεξνκελίεο:
•
Γεπηέξα 8 Οθησβξίνπ 2018, ακθηζέαηξν 9, ψξεο 16:3022:00
•
Σξίηε 9 Οθησβξίνπ 2018, αίζνπζα 4, ψξεο 16:30-22:00
•
Σεηάξηε 10 Οθησβξίνπ 2018, αίζνπζα 16, ψξεο 19:0022:00
•
Πέκπηε 11 Οθησβξίνπ 2018, αίζνπζα 4, ψξεο 16:0022:00
•
Παξαζθεπή 12 Οθησβξίνπ 2018, αίζνπζα 3, ψξεο 17:0022:00
Δηζεγεηήο: ΣΑΜΠΑΚΟΤΓΖ ΗΧΑΝΝΖ – Οηθνλνκνιφγνο
Έληππν αίηεζεο ζα δηαηίζεηαη:
1.
Απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
(Αξηζηνηέινπο 26, Θεζζαινλίθε) θαζεκεξηλά.
2.
Με εθηχπσζε απφ ηελ παξνχζα ηζηνζειίδα
http://www.oe-e.gr/wpcontent/uploads/2018/10/%CE%91%CE%AF%CF%84%CE%B7
%CF%83%CE%B7%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%
BF%CF%87%CE%AE%CF%82-8-9-10-11-12%CE%9F%CE%9A%CE%A4.pdf
θαη απνζηνιή κε Email:
oee3pt@oe-e.gr ή ζην Fax: 2310275728.

Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε
θαηλνηνκίαο ζηηο ΜκΔ

γηα

ηελ

ελίζρπζε

ηεο

Με θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο
θαη Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θ. Γηάλλε Γξαγαζάθε θαη ηνπ
Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Έξεπλαο & Καηλνηνκίαο θ. Κψζηα
Φσηάθε, θαζνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ
πξντφλησλ, ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ
σο θαηλνηνκηθψλ. Ζ απφθαζε πνπ εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ
θαζεζηψηνο
Δληζρχζεσλ
Καηλνηνκηθνχ
Υαξαθηήξα
γηα
Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ ελεξγνπνηεί
δξάζε χςνπο 100εθ.€. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε
ελίζρπζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ γηα ηελ παξαγσγή θαηλνηφκσλ
πξντφλησλ ή ηελ εηζαγσγή νξγαλσηηθψλ θαη δηαδηθαζηηθψλ
θαηλνηνκηψλ. Σν θαζεζηψο απνζθνπεί ζηελ θαζηέξσζε ή
ελίζρπζε ησλ πξντφλησλ θαηλνηνκηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο θαη
ζηελ ελζσκάησζε νξγαλσηηθψλ θαη δηαδηθαζηηθψλ θαηλνηνκηψλ
ζηηο παξαγσγηθέο θαη άιιεο δηαδηθαζίεο κε ζηφρν ηε ζπλερή
δέζκεπζε ζηελ θαηλνηνκία σο θεληξηθή επηινγή ησλ
εληζρπφκελσλ ΜκΔ. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ
θαζεζηψηνο γηα ην 2018 αλέξρεηαη ζε 100 εθ. € εθ ησλ νπνίσλ ηα
70 εθ. ηα νπνία αθνξνχλ ηα είδε ελίζρπζεο ηεο επηρνξήγεζεο ηεο
επηδφηεζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαη ηεο επηδφηεζεο ηνπ
θφζηνπο ηεο δεκηνπξγνχκελεο απαζρφιεζεο πξνέξρνληαη απφ
ηνλ Πξνυπνινγηζκφ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ελψ ηα 30 εθ.
αθνξνχλ ηελ θνξνινγηθή απαιιαγή. Γηθαηνχρνη ησλ εληζρχζεσλ
είλαη νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ή
έρνπλ ππνθαηάζηεκα ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαηά ηε ρξνληθή
ζηηγκή έλαξμεο εξγαζηψλ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ελψ ε
βεβαίσζε θαηλνηνκίαο εθδίδεηαη απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία
Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο
ηεο απφθαζεο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε
http://www.mindev.gov.gr/%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%ce
%ae%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b9%ce%
ba%ce%ae%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd%ce%b5%ce%bd%ce%af%cf%83%cf%87/

Βνήζεκα Αλεξγίαο απηνηειώο
απαζρνινπκέλσλ-αζθαιηζκέλσλ
η.Ο.Α.Δ.Δ., η.Δ.Σ.Α.Π. - Μ.Μ.Δ.

θαη αλεμαξηήησο
ηνπ
ΔΦΚΑ-

Γηθαηνχρνη ηνπ παξφληνο βνεζήκαηνο αλεξγίαο είλαη νη
ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο θαη απηνηειψο απαζρνινχκελνη νη
νπνίνη είλαη αζθαιηζκέλνη ηνπ ΔΦΚΑ - η.Ο.Α.Δ..Δ θαη
η.Δ.Σ.Α.Π.–Μ.Μ.Δ., εθφζνλ δηέθνςαλ απνδεδεηγκέλα ην
επάγγεικά ηνπο απφ ηελ 1.1.2012 θαη κεηά, δελ
απηναπαζρνινχληαη,
δελ
αλαιακβάλνπλ
κηζζσηή
απαζρφιεζε, έρνπλ εμνθιήζεη ή ξπζκίζεη ηηο νθεηιφκελεο
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπο ή ηπρφλ νθεηιέο ηνπο απφ
νπνηαδήπνηε αηηία πξνο ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα ζηνλ
νπνίν ππάγνληαη θαη είλαη ελήκεξνη κε ηνπο φξνπο ηεο
ξχζκηζεο θαη δελ ιακβάλνπλ ζχληαμε γηα νπνηαδήπνηε
αηηία απφ θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο, ηνλ Ο.Γ.Α., ην Ν.Α.Σ., ή
ην Γεκφζην, ή θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο ηεο αιινδαπήο,
θαζψο επίζεο θαη έρνπλ θαηαβάιεη ηελ εηδηθή εηζθνξά ηεο
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3986/2011, δειαδή ηελ απφ
1.1.2011 εηζθνξά ππέξ ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Αλεξγίαο
ππέξ ησλ Απηνηειψο θαη Αλεμαξηήησο Απαζρνινπκέλσλ
πνπ
έρεη
ζπζηαζεί
ζηνλ
ΟΑΔΓ.(Τ.Α
Φ.80000/8285/253/2013 ΦΔΚ 705/Β΄/ 28.03.2013 θαη Τ.Α.
Φ.
10035/νηθ.1239/63,
ΦΔΚ
290/Β‟/10.02.2014).
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε :
http://www.oaed.gr/boethema-anergias

Καηαβνιή ηνπ εηδηθνύ επνρηθνύ βνεζήκαηνο έηνπο
2018
Ξεθηλά ηε Γεπηέξα 8 Οθησβξίνπ 2018 θαη ψξα 08:00, ε
ππνβνιή ησλ ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ απφ ηνπο
δηθαηνχρνπο ζηνλ ΟΑΔΓ, γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ εηδηθνχ
επνρηθνχ βνεζήκαηνο.
Ζ δηαδηθαζία ζα νινθιεξσζεί ηελ 30ε Ννεκβξίνπ 2018 θαη
ψξα 15:00, γηα φζνπο ππνβάινπλ αίηεζε κέζσ ησλ ΚΠΑ 2
θαη ησλ ΚΔΠ θαη ψξα 23:59 γηα φζνπο ππνβάινπλ αίηεζε
κε ειεθηξνληθφ ηξφπν. Ζ παξαιαβή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
ζα νινθιεξσζεί ηελ επφκελε εξγάζηκε κέξα (3/12/2018).
Ζ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ κέζσ ησλ ΚΔΠ ζα αξρίζεη ηελ
8/10/2018. Οη δηθαηνχρνη ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο
ειεθηξνληθά είηε ζηα Κέληξα Πξνψζεζεο Απαζρφιεζεο
(ΚΠΑ2) ηνπ ΟΑΔΓ, είηε κέζσ νπνηνπδήπνηε άιινπ ρψξνπ
ειεθηξνληθήο πξφζβαζεο είηε κέζσ ησλ Κέληξσλ
Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ).
Γηθαηνχρνη ηνπ βνεζήκαηνο είλαη
εξγαδφκελνη ησλ
παξαθάησ θαηεγνξηψλ: Οηθνδφκνη, ιαηφκνη, αζβεζηνπνηνί,
πιηλζνπνηνί, αγγεηνπιάζηεο, δαζεξγάηεο, ξεηηλνζπιιέθηεο,
θαπλεξγάηεο, κνπζηθνί κέιε ησλ νηθείσλ επαγγεικαηηθψλ
ζσκαηείσλ,
ππνδεκαηεξγάηεο,
κηζζσηνί
λαππεγνεπηζθεπαζηηθήο δψλεο, ρεηξηζηέο εθζθαπηηθψλαλπςσηηθψλ-νδνπνηεηηθψλ-γεσηξεηηθψλ
κεραλεκάησλ,
εζνπνηνί, ηερληθνί θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηειεφξαζεο,
ηαμηζέηεο ζεάηξνπ – θηλεκαηνγξάθνπ, ρεηξηζηέο θαη βνεζνί
ρεηξηζηψλ θηλεκαηνγξάθνπ, ειεγθηέο θηλεκαηνγξάθνπ θαη
ζεάηξνπ, ηακίεο θηλεκαηνγξάθνπ θαη ζεάηξνπ, κηζζσηνί
ηνπξηζηηθνχ θαη επηζηηηζηηθνχ θιάδνπ θαη ζκπξηδεξγάηεο.
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηηο εκέξεο αζθάιηζεο,
ζην εηζφδεκα θαη, γηα ηνπο πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ, ζηελ
άδεηα δηακνλήο, αλαδεηνχληαη απηεπάγγειηα απφ ηνλ
ΟΑΔΓ κέζσ ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ ΔΦΚΑ
(πξψελ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ), ηεο Γ.Γ.Π.. θαη ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ
αληίζηνηρα.
Με
εμαίξεζε
ηνπο
απαζρνινχκελνπο ζηνλ νηθνδνκηθφ θιάδν, νη ινηπέο
θαηεγνξίεο δελ δηθαηνχληαη ην εηδηθφ επνρηθφ βνήζεκα εάλ
πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηαθηηθήο επηδφηεζεο, απφ
10/9/2018 έσο 30/11/2018.
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο, ην
χςνο ηνπ βνεζήκαηνο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά, νη δηθαηνχρνη
κπνξνχλ λα ιάβνπλ απφ ην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ
Οξγαληζκνχ, www.oaed.gr

δεηήκαηα

Δθδήισζε κε ζέκα: Πξνβιήκαηα θαη Δπηπηώζεηο ζηελ
Διιάδα αλ εθαξκνζηεί ε «πκθσλία ησλ Πξεζπώλ».

ην πιαίζην ηνπ Κέληξνπ Δπηκφξθσζεο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο,
ΚΔΓΗΒΗΜ ηνπ ΑΠΘ, ην Δξγαζηήξην Μειέηεο γηα ηε Γηαθάλεηα, ηε
Γηαθζνξά θαη ην Οηθνλνκηθφ Έγθιεκα, πνπ ιεηηνπξγεί ζηε
Ννκηθή ρνιή ΑΠΘ (ΦΔΚ Β΄ 5/8.1.2016), νξγαλψλεη
επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην, πνπ ζα δηεμαρζεί ζηε Θεζζαινλίθε
ζηηο 15-17 Ννεκβξίνπ 2018. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε
εμνηθείσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κε θαίξηεο πηπρέο ηεο
ηζρχνπζαο ξχζκηζεο ησλ εηαηξηψλ, σο θνξέσλ ζρεδφλ θάζε
αμηφινγεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ιακβαλνκέλεο ππφςε
θαη ηεο κεγάιεο πνηθηινκνξθίαο ζηε ιεηηνπξγία ησλ δηαθφξσλ
εηαηξηθψλ ηχπσλ απφ λνκηθή θαη πξαγκαηηθή άπνςε. Οη
λνκνζεηηθέο εμειίμεηο ζε απηφ ην πεδίν είλαη ζπλερείο, θαη
κάιηζηα έρνπλ πξνζιάβεη πξσηνθαλή έθηαζε ην ηειεπηαίν
δηάζηεκα, κε απνηέιεζκα ν επηκνξθσηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ
ζεκηλαξίνπ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε Γηά Βίνπ Μάζεζε λα
πξνθχπηνπλ κε ηδηαίηεξε ελάξγεηα. Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε
επαγγεικαηίεο
ηνπ
λνκηθνχ
θιάδνπ
(δηθεγφξνπο,
ζπκβνιαηνγξάθνπο),
πνπ
εξγάδνληαη
σο
ειεχζεξνη
επαγγεικαηίεο είηε απηφλνκα είηε ζε λνκηθέο ππεξεζίεο
εηαηξηψλ. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε
ζπκκεηνρήο απφ 29/8/2018 έσο 21/10/2018. Λφγσ
πεξηνξηζκέλνπ
αξηζκνχ
ζέζεσλ
ζα
ηεξεζεί
ζεηξά
πξνηεξαηφηεηαο. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζεκηλαξίνπ ζα
ρνξεγεζνχλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο: (α) Βεβαίσζε ζπκκεηνρήο,
(β) Πηζηνπνηεηηθφ επηκφξθσζεο κε πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη αηηήζεηο νη ελδηαθεξφκελνη
θαινχληαη λα επηζθεθηνχλ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κέληξνπ
Δπηκφξθσζεο
θαη
Γηα
Βίνπ
Μάζεζεο
ΑΠΘ:
http://diaviou.auth.gr/organ_respons_company ή κπνξνχλ λα
απνζηέιινπλ ηηο εξσηήζεηο ηνπο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε
anti-corruption@law.auth.gr .

Ζ Πεξηθεξεηαθή Έλσζε Γήκσλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ε
Παλειιήληα Οκνζπνλδία Πνιηηηζηηθψλ πιιφγσλ Μαθεδφλσλ
θαη ν Δκπνξηθφο χιινγνο Θεζζαινλίθεο ζαο πξνζθαινχλ
ζηελ εθδήισζε κε ζέκα : Πξνβιήκαηα θαη Δπηπηψζεηο ζηελ
Διιάδα αλ εθαξκνζηεί ε «πκθσλία ησλ Πξεζπψλ», ζηελ
Αίζνπζα ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ
Θεζζαινλίθεο , Σζηκηζθή 29, ηε Γεπηέξα 15 Οθησβξίνπ 2018.

Πξνθήξπμε
πξνγξάκκαηνο
«Δπίθαηξα
νξγάλσζεο θαη επζύλεο ζηηο εηαηξίεο»

Tειεηή απνλνκήο επξσπατθώλ βξαβείσλ επηρεηξήζεσλ θαη
ειιεληθώλ βξαβείσλ γηα ην πεξηβάιινλ
Σελ Σεηάξηε 24 Οθησβξίνπ 2018 ζηηο 19:00, παξνπζία ηεο
πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ ηφπνπ, επηρεηξεκαηηψλ θαη εθπξνζψπσλ
θνξέσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Πνιεκηθφ Μνπζείν ζηελ
Αζήλα ε 7ε ηειεηή απνλνκήο ησλ «Δπξσπατθψλ Βξαβείσλ
Δπηρεηξήζεσλ γηα ην Πεξηβάιινλ – European Business Awards
for the Environment» θαη ησλ «Διιεληθψλ Βξαβείσλ γηα ην
Πεξηβάιινλ». H Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο (DG Environment) θαη ν Παλειιήληνο χλδεζκνο
Δπηρεηξήζεσλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) ζα
αλαθνηλψζνπλ ηνπο ληθεηέο ζηνπο δχν ζεζκνχο ζε ελλέα
θαηεγνξίεο. Σα Βξαβεία, απεπζχλνληαη ζε εηαηξείεο,
νξγαληζκνχο, δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο κε έδξα ηελ
Διιάδα πνπ ζπλδπάδνπλ κε επηηπρία ηελ θαηλνηνκία κε ηελ
νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα, ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, ηελ πξνζηαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ θπθιηθή νηθνλνκία. Σα European
Business Awards for the Environment (ΔΒΑΔ) είλαη ηα
ζεκαληηθφηεξα θαη εγθπξφηεξα πεξηβαιινληηθά βξαβεία ηεο
Δπξψπεο. Οη εηαηξείεο πνπ δηαθξίλνληαη ζε εζληθφ επίπεδν ζηα
Δπξσπατθά
Βξαβεία,
δηαγσλίδνληαη ζηε
ζπλέρεηα
κε
Δπξσπατθέο εηαηξείεο απφ ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε ησλ «πξψησλ
αλάκεζα ζηνπο πξψηνπο». Οη ληθεηέο απηνί ζα αλαθνηλσζνχλ
ζηελ Βηέλλε ζηηο 15 Ννεκβξίνπ 2018. Φέηνο, δχν Διιεληθέο
εηαηξείεο πξνθξίζεθαλ λα βξαβεπζνχλ θαη ζηελ Βηέλλε.
Πξφθεηηαη γηα κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δηάθξηζε γηα ηελ ρψξα
καο, δεδνκέλνπ φηη απφ ην 1987, πνπ άξρηζε ν ζεζκφο ησλ
ΔΒΑΔ, έρνπλ βξαβεπζεί ζε Παλεπξσπατθή ηειεηή κφιηο άιιεο
δχν Διιεληθέο εηαηξείεο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο
θηλαιίζη, ηελ δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ εηαηξεηψλ
θαζψο θαη ζηνηρεία απφ παιαηφηεξνπο ΔΒΑΔ δηαγσληζκνχο ζα
βξείηε ζηνλ παξαθάησ ζχλδεζκν. Δπίζεο, κπνξείηε λα
απεπζπλζείηε ζηνλ ΠΑΔΠΠΔ (www.paseppe.gr ), ηει. 213
0383814,
email
info@paseppe.gr
.
http://ec.europa.eu/environment/awards/index.html .

Τπνπξγείν Δξγαζίαο: πκπιεξσκαηηθέο νδεγίεο γηα ηελ
εθθαζάξηζε αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ κε κηζζσηώλ
πκπιεξσκαηηθέο νδεγίεο γηα ηελ εθθαζάξηζε αζθαιηζηηθψλ
εηζθνξψλ κε κηζζσηψλ παξέρεη ε απφθαζε κε Αξηζ. Πξση. :
Γ.15 / Γ' / νηθ.45697 / 1235 /02-10-2018/ΑΓΑ: 77Γ465Θ1ΧΗΘΤ ηνπ πθππνπξγνχ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Σάζνπ
Πεηξφπνπινπ, ε νπνία αλαξηήζεθε ζηε «Γηαχγεηα».
πγθεθξηκέλα, κε ζρεηηθή εγθχθιην, δφζεθαλ νδεγίεο γηα ηε
δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ησλ κε
κηζζσηψλ πνπ θαηαβάιινπλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζηνλ
Δληαίν Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΔΦΚΑ) γηα θχξηα
αζθάιηζε θαη πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 39, 40 θαη 41 παξ. 2 θαη 3 ηνπ λ.
4387/2016, φπσο ηζρχνπλ.

7ν Γηεζλέο ζπκπόζην Θεζζαινλίθεο, Ο θόζκνο ην 2019:
Οη απεηιέο θαη νη πξνθιήζεηο ηεο αληζόηεηαο,
Θεζζαινλίθε, Κπξηαθή 21 Οθησβξίνπ 2018, Οιύκπηνλ
Γεθαπέληε δηαλνεηέο απφ ηελ Δπξψπε θαη φιν ηνλ θφζκν
ζπλαληψληαη ζηε Θεζζαινλίθε, ηελ Κπξηαθή 21 Οθησβξίνπ
2018, θαη ζπδεηνχλ γηα ηηο αληζφηεηεο θάζε κνξθήο ζήκεξα,
ζην πιαίζην ηνπ 7νπ Γηεζλνχο πκπνζίνπ ηεο Πνιηηηζηηθήο
Δηαηξείαο. Μεξηθέο απφ ηηο επηκέξνπο ελφηεηεο ηνπ πκπνζίνπ
πεξηιακβάλνπλ ζέκαηα φπσο: ε Δπξψπε ζε έλαλ θφζκν
αλαδηαλνκήο ηζρχνο, ε Σνπξθία θαη ε Μέζε Αλαηνιή ζην
επίθεληξν ελφο αδπζψπεηνπ γεσ-ζηξαηεγηθνχ αληαγσληζκνχ
θαη ε επφκελε κέξα ζηελ Διιάδα: αλφξζσζε ή παξαθκή;
Μεηαμχ ησλ νκηιεηψλ μερσξίδνπλ ν Edmond Alphandéry,
πξψελ Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο Γαιιίαο θαη Πξφεδξνο ηνπ
Centre for European Policy Studies ζηηο Βξπμέιιεο, κηαο απφ
ηηο κεγαιχηεξεο δεμακελέο ζθέςεο ζηελ Δπξψπε· o Stefan
Kornelius, δηεπζπληήο ηεο Sueddeutsche Zeitung, κηαο απφ ηηο
κεγαιχηεξεο θαη εγθπξφηεξεο γεξκαληθέο εθεκεξίδεο· ν Soli
Özel έλαο απφ ηνπο πην γλσζηνχο αλαιπηέο ηεο ζχγρξνλεο
Σνπξθίαο δηεζλψο θαη χκβνπινο Γηεζλψλ ρέζεσλ ηνπ
ηνπξθηθνχ ΔΒ (TUSIAD) θαη ν Υξήζηνο ηπιηαλίδεο,
Δπξσπαίνο Δπίηξνπνο ηεο Κχπξνπ, ππεχζπλνο γηα ηελ
αλζξσπηζηηθή βνήζεηα θαη ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ. ην θεηηλφ
πκπφζην ζπκκεηέρνπλ επηζήκσο, παξνπζηάδνληαο κέξνο
ησλ εξεπλψλ ηνπο, κεξηθά απφ ηα κεγαιχηεξα ηδξχκαηα θαη
δεμακελέο ζθέςεο ηεο ρψξαο φπσο ην Διιεληθφ Ίδξπκα
Δπξσπατθήο θαη Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ), ν
νξγαληζκφο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο δηαΝΔΟζηο θαη Σν
ΓΗΚΣΤΟ γηα ηε ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ζηελ Διιάδα θαη ηελ
Δπξψπε. Γιψζζεο εξγαζίαο ηνπ πκπνζίνπ ζα είλαη ηα
ειιεληθά θαη ηα αγγιηθά. Θα ππάξρεη ηαπηφρξνλε κεηάθξαζε.
Θα ρνξεγεζνχλ βεβαηψζεηο ζπκκεηνρήο. Γεληθή είζνδνο,
πξνπψιεζε: 7 επξψ / ηακείν: 10 επξψ. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο, εηζηηήξηα θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα: •
επηζθεθηείηε ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ πκπνζίνπ www.thessalonikisymposium.org
facebook:
Thessaloniki
International
Symposium,
•
επηθνηλσλήζηε κε ην Γίθηπν Ναπαξίλν, Απειινχ 3 (ψξεο
γξαθείνπ: ΓΔ-ΠΑ, 09.00-15.00) Σ. 2310 260 322 | F. 2310 260
332 | Δ. info@navarinonetwork.or
• επηθνηλσλήζηε κε ηελ Πνιηηηζηηθή Δηαηξεία Δπηρεηξεκαηηψλ
Βνξείνπ Διιάδνο Φξάγθσλ 6-8 (ψξεο γξαθείνπ: ΓΔ-ΠΑ,
10.00-15.00) T. 2310 551 754 | F. 2310 551 748 | E.
info@peebe.gr .

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα (πλέρεηα)

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 επηέκβξην 2018. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηθνηλσλνχλ κε : ηει: 210 3682766, θαμ: 210
3682771, e-mail: b08@mfa.gr , ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr .

ΗΓΚΑΠΟΤΡΖ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο
ηεο Διιάδνο ζηε ηγθαπνχξε, απέζηεηιε Δλεκεξσηηθφ Γειηίν
Οηθνλνκηθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Δηδήζεσλ πνπ ζπλέηαμε ην
Γξαθείν ΟΔΤ Μφζραο γηα ην επηέκβξην 2018.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηε
ηγθαπνχξε (www.agora.mfa.gr ), email: ecocom-singapore@mfa.gr

ΑΗΓΤΠΣΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζην Κάηξν, απέζηεηιε
Δλεκεξσηηθφ
Γειηίν
γηα
ηηο
Οηθνλνκηθέο
θαη
Δπηρεηξεκαηηθέο Δηδήζεηο Αηγχπηνπ γηα ηνλ κήλα
επηέκβξην ηνπ 2018.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ
ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζην Κάηξν (www.agora.mfa.gr ), ηει:
+202-27948482, 27952036, email: ecocom-cairo@mfa.gr
ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr .
ΒΔΛΓΗΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζηηο Βξπμέιιεο, απέζηεηιε
Δλεκεξσηηθφ
Γειηίν
γηα
ηηο
Οηθνλνκηθέο
θαη
Δπηρεηξεκαηηθέο Δηδήζεηο γηα ηνλ επηέκβξην ηνπ 2018.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ
ΟΔΤ
ηεο
Διιάδαο
ζηηο
Βξπμέιιεο
(www.agora.mfa.gr/be58
),
e-mail:
ecocombrussels@mfa.gr , ηει: 0032 2 545 55 06-7 ή ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr .
ΒΟΝΗΑ - ΔΡΕΔΓΟΒΗΝΖ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζην εξάγεβν, απέζηεηιε
Δλεκεξσηηθφ
Γειηίν
γηα
ηηο
Οηθνλνκηθέο
θαη
Δπηρεηξεκαηηθέο Δηδήζεηο γηα ηνλ επηέκβξην ηνπ 2018.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ
ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζην εξάγεβν e-mail: ecocomserajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr , ηει: 0038 733
560551 ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr .
ΗΡΑΚ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ζην
Δξκπίι ηεο Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζηε Βαγδάηε,
απέζηεηιε Δλεκεξσηηθφ Γειηίν γηα ηηο Οηθνλνκηθέο θαη
Δπηρεηξεκαηηθέο Δηδήζεηο (Σεχρνο 20) γηα ηνλ επηέκβξην
ηνπ
2018. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα
ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο
ζην Δξκπίι
(www.agora.mfa.gr/iq122 ), e-mail: ecocom-erbil@mfa.gr
ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr .
ΡΩΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζηε Μφζρα, απέζηεηιε
Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Οηθνλνκηθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ
Δηδήζεσλ πνπ ζπλέηαμε ην Γξαθείν ΟΔΤ Μφζραο γηα ηνλ
επηέκβξην 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 .

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο, 31 Οθησβξίνπ – 03 Ννεκβξίνπ
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή
εο
th
ζηα πιαίζηα ηεο 24 Γηεζλνχο Έθζεζεο πζθεπαζία
(«24
INTERNATIONAL
PACKAGING
INDUSTRY
FAIR»)
θαη
(INSTANBUL FOOD-TECH 2018) ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο
Σνπξθίαο, ζηηο 31 Οθησβξίνπ – 03 Ννεκβξίνπ 2018 θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηηο εγθαηαζηάζεηο Tuyap Instanmul Fair and
Congress Center . Σν Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία θαιχπηνπλ ην θφζηνο ηνπ μελνδνρείνπ 4 ή 5
αζηέξσλ γηα δχν λχρηεο κε πξσηλφ, ην θφζηνο κεηαθνξάο απφ ην
μελνδνρείν ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν θαη αληηζηξφθσο θαζεκεξηλά
θαζψο θαη δσξεάλ εηζηηήξην γηα ηελ είζνδν ζηελ έθζεζε. 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. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ έθζεζε γηα παιηά
θαη λέα κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ είλαη έσο δχν άηνκα. 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 , ηει: 211 7000264-7, e-mail: info@etee.gr ,
fairs@etee.gr
.
Ηζηνζειίδα
έθζεζεο
https://www.packagingfair.com/Eurasia-Packaging-Fair

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο, 06 – 11 Ννεκβξίνπ 2018
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή
ζηα πιαίζηα ηεο Γηεζλνχο Έθζεζεο Δπίπινπ
(«FURNITUR
ISTANBUL») ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο Σνπξθίαο, ζηηο 06 – 11
Ννεκβξίνπ 2018 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο εγθαηαζηάζεηο CNR Expo
Center . Σν Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηνξγαλψηξηα
εηαηξία θαιχπηνπλ ην θφζηνο ηνπ μελνδνρείνπ 4 ή 5 αζηέξσλ γηα
δχν λχρηεο κε πξσηλφ, ην θφζηνο κεηαθνξάο απφ ην μελνδνρείν
ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν θαη αληηζηξφθσο θαζεκεξηλά θαζψο θαη
δσξεάλ εηζηηήξην γηα ηελ είζνδν ζηελ έθζεζε. 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 ή ζην fax: 2110127466. 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. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ
έθζεζε γηα παιηά θαη λέα κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ είλαη έσο δχν
άηνκα. 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 , ηει: 211 7000264-7, e-mail:
info@etee.gr , fairs@etee.gr .

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο, 20-24 Ννεκβξίνπ 2018
Σν Σνπξθηθφ Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 21 - 24 Ννεκβξίνπ 2018 πξφθεηηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Έθζεζε «MUSIAD EXPO», απφ ηελ
εηαηξία “Akdeniz Tanitim A.S ζηελ Σνπξθία – ISTANBUL - ζην
Istanbul Expo Center/ CNR EXPO- κε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ
ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα
ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηνπο
ηνκείο:ΤΦΖΛΖ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ,
ΤΠΖΡΔΗΔ,
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ,
ΚΑΣΑΚΔΤΔ,
ΣΡΟΦΗΜΑ,
ΔΝΔΡΓΔΗΑ,
ΑΜΤΝΣΗΚΖ
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ,
ΛΗΑΝΔΜΠΟΡΗΟ,
ΤΓΔΗΑ
ΚΑΗ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. 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 (20-24 Ννεκβξίνπ 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 (13-16 Ννεκβξίνπ 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 θαη επηρεηξεκαηηθφ
θφξνπκ πξέπεη λα θάλνπλ ηελ εγγαξθή ηνπο ειεθηξνληθά ζην
https://goo.g1/q9SwQa ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 09.11.2018. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα:
http://musiadexpo.com/en/
Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ ακςνύληα ηεο Σνπξθίαο,
21-24 Ννεκβξίνπ
Σν Σνπξθηθφ Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 22 - 25 Ννεκβξίνπ 2018 πξφθεηηαη λα
RD
πξαγκαηνπνηεζεί Γηεζλήο Έθζεζε «3
BEVERAGE, FOOD
RPOCESSING
TECHNOLOGIES,
PACKAGING
AND
LOGISTICS FAIR», απφ ηελ εηαηξία “Tuyap” ζηελ Σνπξθία –
SAMSUN - ζην Tuyap Samsun Fair and Congrees Center κε ηελ
επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο. ηελ έθζεζε
πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο: Σξφθηκα, θαηεςπγκέλα,
θξεαηηθά, θξέζθα θξνχηα, ιαραληθά, γαιαθηνθνκηθά, βηνινγηθά,
ζαιαζζηλά, πνηά, δαραξψδε, φζπξηα, κεραλήκαηα επεμεξγαζίαο
θαη ηερλνινγίαο ηξνθίκσλ θαη απνζήθεπζε (logistics).
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 (20-24 Ννεκβξίνπ 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 (21-24 Ννεκβξίνπ 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 05/11/2018 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://gidafuarisamsun.com/

Γηεζλείο Δθζέζεηο
ST

1 CAIRO WATER WEEK
Πόιε: Κάτξν, Αίγππηνο
Ζκεξνκελία: 14-18 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Ύδξεπζε , άξδεπζε
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.cairowaterweek.eg , Email: info@cairowaterweek.eg , ηει: +(202) 3544-9417
THE LEADING INTERNATIONAL SHOW FOR
COSMETICS – EGY BEATY EXPO
Πόιε: Κάτξν, Αίγππηνο
Ζκεξνκελία: 20-22 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Καιιπληηθά, είδε νκνξθηάο
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.egybeatyexpo.com
, Email:
info@egybeatyexpo.com,
int.sales@egybeatyexpo.com , ηει: +(202) 2359-4110,
Fax. +(202) 23278-0458
EGY TEX EXHIBITION
Πόιε: Κάτξν, Αίγππηνο
Ζκεξνκελία: 28-30 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έλδπζε, πξντφληα πεξηπνίεζεο, κεραλήκαηα ,
αμεζνπάξ
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.egytexfairs.com
, Email: info@egytexfairs.com , ηει: +(202) 2275-5957
FIHAV 2018
Πόιε: Αβάλα, Κνχβα
Ζκεξνκελία: 29 Οθησβξίνπ- 02 Ννεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Γηεζλήο Έθζεζε Κνχβαο
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.feriahavana.com/en/ , email: info@feriahavana.com
CERAMICA MARKET & EXPO
Πόιε: Κάτξν, Αίγππηνο
Ζκεξνκελία: 01-04 Ννεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Κεξακηθά, πνξζειάλε
Πιεξνθνξίεο: E-mail: info@greenlandexpo.net
, ηει:
+(202) 2082-2109, 2082-2137, fax. +(202) 2082-2108
HOME & PERSONAL CARE EXHIBITION
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 06-07 Ννεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Πξντφληα πξνζσπηθήο πεξηπνίεζεο
Πιεξνθνξίεο:
site:
https://www.hpcicongress.com/index/mee/en_tr_home.html
FURNITURE ISTANBUL
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 06-11 Ννεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Γηεζλήο Έθζεζε Δπίπινπ
Πιεξνθνξίεο:
site:
https://eventegg.com/furnitureistanbul/

3o GREEK FOOD SHOW, Βαξζνβία 30.11-2.12.2018
Σν 3o GREEK FOOD SHOW 2018 ζα πξαγκαηνπνηεζεί
απφ ηηο 30 Ννεκβξίνπ έσο 2 Γεθεκβξίνπ 2018 ζηελ
Βαξζνβία ηεο Πνισλίαο. ηφρνο ηεο δηνξγάλσζεο είλαη ε
ελίζρπζε θαη ε αλάπηπμε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ ειιεληθψλ
πξντφλησλ ζηελ αγνξά ηεο Πνισλίαο, κηα αγνξά 38 εθ. ε
νπνία απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξα αλαπηπζζφκελεο
αγνξέο ηεο Δπξψπεο. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξνθίι
ηεο έθζεζεο 2018: PROFILE GREEK FOOD SHOW 2018,
Food Technologist, MBA. Tειέθσλν: 30 210 9713281, email: emanta@north-e.com, website: www.north-e.com,
www.greekpanorama.pl.

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
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
ε

16 ΔΜΠΟΡΟΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΚΑΡΓΗΣΑ 2018
Πόιε: Καπλαπνζήθεο Καξδίηζαο, Πεξηθεξεηαθή Οδφο
Καξδίηζαο-Σξηθάισλ. Ζκεξνκελία: 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
Ζ

1 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΚΛΑΓΗΚΖ ΈΚΘΔΖ ΑΡΩΜΑΣΩΝ &
ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΩΝ ΦΤΣΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΑΤΣΩΝ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
Πόιε: Δθζεζηαθφ Κέληξν Κνδάλεο, Κνδάλε
Ζκεξνκελία: 19-21 Οθησβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: έθζεζε αξσκαηηθψλ & θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ θαη
πξντφλησλ απηψλ. Πιεξνθνξίεο: Σει: (+30) 24610-41693 &
34669, e-mail: chambers@otenet.gr , θα Καηεξίλα
Καξαθνπιάθε.
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/
GRAND TOURIST EXPO 2018
Πόιε: Ησάλληλα, Διιάδα. Ζκεξνκελία: 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
ΚΡΖΣΖ: ‘’Ζ ΜΔΓΑΛΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΚΑΗ ΣΟΠΗΚΔ ΓΔΤΔΗ
ΔΛΛΑΓΑ’’
Πόιε: ΓΔΘ, Θεζζαινλίθε, Πεξίπηεξν 12. Ζκεξνκελία: 27
ε
Οθησβξίνπ – 04 Ννεκβξίνπ 2018. Δθζέκαηα: 11 Έθζεζε
Σνπηθψλ Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ. Πιεξνθνξίεο: Site:
http://pagritiaekthesi.gr/
ΚΡΖΣΖ: ‘’Ζ ΜΔΓΑΛΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΚΑΗ ΣΟΠΗΚΔ ΓΔΤΔΗ
ΔΛΛΑΓΑ’’
Πόιε: Κεληξηθή Πιαηεία, Λάξηζα. Ζκεξνκελία: 07-11
ε
Ννεκβξίνπ 2018. Δθζέκαηα: 12 Έθζεζε Σνπηθψλ Πξντφλησλ
θαη Τπεξεζηψλ. Πιεξνθνξίεο: Site: http://pagritiaekthesi.gr/ ,
ηει: 2810213318, 6932430433, e-mail:
info@pagritiaekthesi.gr
ERGO MARATHON EXPO 2018
Πόιε: Κιεηζηφ Γήπεδν Φαιήξνπ, Αζήλα. Ζκεξνκελία: 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. Ζκεξνκελία: 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

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
PHILOXENIA
Πόιε: ΓΔΘ, Θεζζαινλίθε. Ζκεξνκελία: 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. Ζκεξνκελία: 9 – 11 Ννεκβξίνπ
Δθζέκαηα: Γηεζλήο Έθζεζε Ξελνδνρεηαθνχ Δμνπιηζκνχ
Πιεξνθνξίεο: Site: https://hotelia.helexpo.gr/ , ηει: 2310 291
161, e-mail: hotelia@helexpo.gr
DAIRY EXPO
Πόιε: Metropolitan Expo, Αζήλα. Ζκεξνκελία: 10 – 12
Ννεκβξίνπ. Δθζέκαηα: Σπξνθνκηθά & Γαιαθηνθνκηθά πξντφληα
Πιεξνθνξίεο: Site: http://www.dairyexpo.gr/ , ηει: 210-90 100
40, e-mail: info@omind.gr
FROZEN FOOD
Πόιε: Metropolitan Expo, Αζήλα. Ζκεξνκελία: 10 – 12
Ννεκβξίνπ
Δθζέκαηα: Καηεςπγκέλα ηξφθηκα, ςχμε, food logistics
Πιεξνθνξίεο: Site: www.frozenfoodexpo.gr , ηει:
9010040, e-mail: info@omind.gr

210

3Ζ ART THESSALONIKI INTERNATIONAL
CONTEMPORARY ART FAIR
Πόιε: ΓΔΘ, Θεζζαινλίθε. Ζκεξνκελία: 22 -25 Ννεκβξίνπ
Δθζέκαηα: Σέρλε. Πιεξνθνξίεο: Site: http://artthessaloniki.helexpo.gr/ ,ηει: +30 2310 291 117 / +30 2310
257 552 ,e-mail: info@art-thessaloniki.gr
eCOMMERCE EXPO 2018
Πόιε: Εάππεην Μέγαξν, Αζήλα
Ζκεξνκελία: 24 & 25 Ννεκβξίνπ
Δθζέκαηα: Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην. Πιεξνθνξίεο: Site:
https://www.ecommerceexpo.gr/, ηει: 210924.5577,e-mail:
info@verticom.gr
XENIA 2018
Πόιε: Metropolitan Expo, Αζήλα
Ζκεξνκελία: 24 – 26 Ννεκβξίνπ
Δθζέκαηα: Γηεζλήο έθζεζε μελνδνρεηαθνχ εμνπιηζκνχ
Πιεξνθνξίεο: Site: https://www.xenia.gr/ , ηει: 210 5242100,
e-mail: info@forumsa.gr
th

5 ATHENS INTERNATIONALTOURISM EXPO
Πόιε: Metropolitan Expo, Αζήλα
Ζκεξνκελία: 7-9 Γεθεκβξίνπ 2018
ε
Δθζέκαηα: 5 Γηεζλήο Έθζεζε Σνπξηζκνχ
Πιεξνθνξίεο: site: https://aite.gr/el/ , e-mail:
info@leaderexpo.gr , ηει: 210 6141164
ZOOTECHNIA
Πόιε: ΓΔΘ-Θεζζαινλίθε
Ζκεξνκελία: 31 Ηαλνπαξίνπ- 3 Φεβξνπαξίνπ 2019
Δθζέκαηα: θηελνηξνθία & πηελνηξνθία
Πιεξνθνξίεο: Site: http://zootechnia.helexpo.gr/ , ηει: 2310
291 101, e-mail: zootechnia@helexpo.gr
INFACOMA
Πόιε: M.E.C. Παηαλίαο Αζήλα
Ζκεξνκελία:
8-11
Φεβξνπαξίνπ
2019.
Δθζέκαηα:
Καηαζθεπέο. Πιεξνθνξίεο: Site: http://infacoma.helexpo.gr/ ,
ηει: 2310 291 548, e-mail: infacoma@helexpo.gr
ε

16 ARTOZA
Πόιε: Metropolitan Expo, Αζήλα
Ζκεξνκελία: 22-25 Φεβξνπαξίνπ 2019
Δθζέκαηα: αξηνπνηία θαη δαραξνπιαζηηθή . Πιεξνθνξίεο:
Site: www.artoza.com , ηει: 210 5242100, e-mail:
info@forumsa.gr

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα
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10/10/18
Α.Γ. 101/2018
Α' ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ, ΤΝΟΠΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΛΟΗΠΟΤ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ
ΣΖΛ. 2313327826
15/10/18 Α.Γ. 15/2018 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΤΟ ΣΡΟΥΖΛΑΣΧΝ
ΠΡΟΒΟΛΔΧΝ ΣΖΛ. 2313 308154
15/10/18
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΡΔΤΝΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ
ΣΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ ΝΔΚΡΟΣΑΗΟΤ ΣΖΛ.
2313308154
15/10/18 Α.Γ. 15/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ΑΝΑΗΘΖΗΑ ΜΔ ΜΟΝΗΣΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ
ΕΧΣΗΚΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΧΝ ΣΖΛ. 2313 308154
15/10/18
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
12.000LT WATER FON INJECTION ΣΖΛ. 2313 320529
16/10/18 Α.Γ. 28Γ/2018 ΣΑΚΣΗΚΟ, ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΒΑΜΒΑΚΗΟΤ ΤΓΡΟΦΗΛΟΤ ΣΖΛ.2413 504379

16/10/18 Α.Γ. 20/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΜΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΔΧ ΚΑΗ
ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΧΝ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΤΛΗΗΚΧΝ ΣΖΛ. 2313 308154
16/10/18 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ
ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΠΤΡΟΒΔΖ ΚΑΗ ΣΖΝ
ΑΝΑΝΔΧΖ ΣΟΤ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ ΠΤΡΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖΛ. 2313 308154
17/10/18
Α.Γ. 124/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΛΗΧΝ ΔΝΓΟΦΛΔΒΗΑ ΔΓΥΤΖ ΣΖΛ. 2310 381080
17/10/18
Α.Γ. 125/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖΛ. 2310 381080
17/10/18
Α.Γ. 126/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΣΖΛ. 2310 381080
17/10/18 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ
ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΚΔΤΖ ΠΛΤΖ ΦΑΚΟΤ
ΟΠΣΗΚΧΝ, ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΧΝ ΟΠΣΗΚΧΝ ΡΗΝΟ, ΚΑΛΧΓΗΟ ΦΤΥΡΟΤ
ΦΧΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΡΗΝΟΛΑΒΗΓΑ ΓΗΑ FESS ΣΖΛ. 2313
308154
17/10/18 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ
ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ ΣΑΘΔΡΟΤ ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΑ
ΟΓΚΟΤ - ΠΗΔΖ ΣΖΛ. 2313 308154

ΓΗΟΗΚΖΖ 4Ζ ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ
Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ»
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ»

Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ»
ΓΗΟΗΚΖΖ 3Ζ ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ
«ΚΟΤΣΛΗΜΠΑΝΔΗΟ &
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΔΗΟ»
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ»
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ»
424 ΓΝΔ
424 ΓΝΔ
424 ΓΝΔ
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ»

Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ»

790

17/10/18 Α.Γ. 18/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΜΗΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΖΛΔΚΣΡΟΚΗΝΖΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖΛ. 2313 308154

Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ»

794

17/10/18
Α.Γ. 127/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΔΥΝΖΣΧΝ ΑΡΘΡΧΔΧΝ ΣΖΛ. 2310 381080
18/10/18
Α.Γ. 10Γ/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΗ ΝΗΠΣΖΡΧΝ ΠΛΤΖ ΣΧΝ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΧΝ
ΣΖΛ.
2413504379

424 ΓΝΔ
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19/10/18 Α.Γ. 10/2018 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΝΧΠΧΝ ΚΡΔΑΣΧΝ - ΠΟΤΛΔΡΗΚΧΝ ΣΖΛ.27310 35380
26/10/18 Α.Γ. 47/18 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΝΧΠΧΝ ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ ΣΖΛ. 210 8705010
30/10/18 Α.Γ. 31Γ/2018 ΓΖΜΟΗΟ, ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
ΓΗΑ
ΣΖ
ΜΟΝΑΓΑ
ΣΔΥΝΖΣΟΤ
ΝΔΦΡΟΤΣΖΛ.2413 504379
31/10/18 Α.Γ. 40/18 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΑΡΣΟΤ - ΑΡΣΟΚΔΤΑΜΑΣΧΝ - ΦΟΛΗΑΣΟΔΗΓΧΝ ΚΑΗ ΔΗΓΧΝ
ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ/ ΔΠΗΓΟΡΠΗΧΝ ΣΖΛ. 210 8705010
31/10/18
Α.Γ. 04/2018
ΑΝΟΗΚΣΟ, ΓΖΜΟΗΟ, ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΝΧΠΧΝ ΚΡΔΑΣΧΝ – ΠΟΤΛΔΡΗΚΧΝ
ΣΖΛ. 22410 55610
31/10/18 Α.Γ. 03/2018 ΓΖΜΟΗΟ, ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΠΔΡΖΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΟ
ΑΚΣΗΝΟΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΣΖΛ. 23213 51279

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ
«ΚΟΤΣΛΗΜΠΑΝΔΗΟ &
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΔΗΟ»
ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ
ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ
«ΚΟΤΣΛΗΜΠΑΝΔΗΟ &
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΔΗΟ»
ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

95 ΑΝΧΣΔΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΓΜΑΣΧΝ
ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ «ΓΗΑΓΟΡΗΓΧΝ»
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΡΡΧΝ

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα (πλέρεηα)

02/11/18 Α.Γ. Π16/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ, ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΓΗΑΣΟΛΔΑ
ΚΟΗΛΗΑ ΣΖΛ. 2313 323119
04/11/18 Α.Γ. 01/2018 ΑΝΟΗΚΣΟ, ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΝΧΠΧΝ ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ ΣΖΛ. 26510 86835
05/11/18 Α.Γ. 121/2018 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ, ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΛΑΝΟΤ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ
ΑΝΗΥΝΔΤΣΧΝ ΓΟΗΜΔΣΡΗΑ ΜΗΚΡΧΝ ΠΔΓΗΧΝ ΣΖΛ. 2310 381080

793

779
783





ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ
8 Μ/Π ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ «VII ΜΠ ΖΠΔΗΡΟΤ»
424 ΓΝΔ

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.

