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Οθηώβξηνο 2018

ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ
Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο ζαο πξνζθαιεί ζην
Διιελν

–

Σνπξθηθό

Δπηρεηξεκαηηθό

Φόξνπκ

Joint

exploration of Business Opportunities πνπ δηνξγαλψλεη ζε
ζπλεξγαζία κε ην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην
Αδξηαλνχπνιεο ηε Γεπηέξα, 29 Οθησβξίνπ 2018 θαη ψξεο
09:30 - 14:00 (Αίζνπζα Δθδειψζεσλ Β.Δ.Θ. «ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ
ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ»

,

Θεζζαινλίθε).

ελ

ην

Αξηζηνηέινπο
ιφγσ

27,

Φφξνπκ

4
ζα

νο

φξνθνο,
ζπκκεηέρεη

επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή απνηεινχκελε απφ είθνζη ηξεηο
επηρεηξήζεηο – κέιε ηνπ

Σεύρνο No 43

Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ

Δπηκειεηεξίνπ Αδξηαλνχπνιεο, νη νπνίεο ζα ζπκκεηέρνπλ ζε
Β2Β ζπλαληήζεηο κε αληίζηνηρεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. θνπφο
ηεο εθδήισζεο απηήο είλαη ε αχμεζε ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ, ε
πξνψζεζε επελδπηηθήο ζπλεξγαζίαο ζε Διιάδα ή Σνπξθία,
θαζψο θαη ε δηεξεχλεζε δπλαηνηήησλ γηα θνηλέο εκπνξηθέο ή

Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο ζαο πξνζθαιεί
ζηελ εθδήισζε κε ζέκα:
«Δμνηθνλόκεζε
Δλέξγεηαο & Ήπηεο Μνξθέο
Παξαγσγήο» ηελ Σεηάξηε, 31 Οθησβξίνπ 2018 θαη ψξα
19:00 (Αίζνπζα Δθδειψζεσλ Β.Δ.Θ. «ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ
νο
ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ» , Αξηζηνηέινπο 27, 4
φξνθνο,
Θεζζαινλίθε). Ζ Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο απνηειεί ζήκεξα
ζέκα δσηηθήο ζεκαζίαο, φρη κφλν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ ελέξγεηαο
αιιά θαη γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο
γηα ηνπο θαηαλαισηέο, νηθηαθνχο θαη βηνκεραληθνχο.
Οκηιεηέο
1. Παληειήο Μπίζθαο, Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο,
Καζεγεηήο Α.Π.Θ.
2. Γηώξγνο Γαληόινο, Γηεπζύλσλ ύκβνπινο Οκίινπ
ΗΡΩΝ & ENGIEHellas
3. Κσλζηαληίλνο Αιβαλόο,
Δθπξόζσπνο ηεο
Έλσζεο Διιεληθώλ Δπηρεηξήζεσλ Θέξκαλζεο
θαη Δλέξγεηαο (ΔΝ.ΔΠΙ.Θ.Δ)
4. Πέηξνο Σζηθνύξαο, Οηθνλνκνιόγνο

επελδπηηθέο ζπλεξγαζίεο ζε ηξίηεο ρψξεο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΑΠΝΟΠΧΛΖ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΑΠΝΟΠΧΛΖ

Ωο εκέξα ππνρξεσηηθήο αξγίαο νξίδεηαη ε Παξαζθεπή 26εο
Οθησβξίνπ 2018, γηα ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα ηνπ
Πνιενδνκηθνύ πγθξνηήκαηνο Θεζζαινλίθεο

Δλδηάκεζε «Φζηλνπσξηλή» Δθπησηηθή Πεξίνδνο 1-10
Ννεκβξίνπ 2018

Όπσο καο ελεκεξψλεη ν Δκπνξηθφο χιινγνο Θεζζαινλίθεο
ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Αλάπηπμεο θαη
Πεξηβάιινληνο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ε 26ε
Οθησβξίνπ, επέηεηνο ηεο Απειεπζέξσζεο ηεο Θεζζαινλίθεο,
νξίδεηαη σο εκέξα ππνρξεσηηθήο αξγίαο. Ηζρχεη ε απφθαζε ηεο
πξψελ λνκαξρίαο Θεζζαινλίθεο (ΦΔΚ 1558, ηεχρνο δεχηεξν,
15/11/2005 – θαλνληζηηθή απφθαζε Ννκάξρε Θεζζαινλίθεο
22/νηθ.13248/21-10-2005), ε νπνία δελ έρεη αλαθιεζεί έσο
ζήκεξα, γηα ηνλ νξηζκφ ηεο 26εο Οθησβξίνπ σο εκέξαο
ππνρξεσηηθήο αξγίαο γηα ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα. Ζ αξγία ηεο
26εο Οθησβξίνπ ζπλεπψο, ηζρχεη γηα ηνπο κηζζσηνχο φισλ ησλ
επηρεηξήζεσλ, εθκεηαιιεχζεσλ θαη εξγαζηψλ, νη νπνίεο ζα
παξακείλνπλ θιεηζηέο θαη νη νπνίεο βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ
ησλ Γήκσλ ηνπ Πνιενδνκηθνχ πγθξνηήκαηνο Θεζζαινλίθεο.
Αθνξά ζπλεπψο ζηνπο: Γήκν Ακπεινθήπσλ – Μελεκέλεο
(Ακπειφθεπνη θαη Μελεκέλε), Γήκν Κνξδειηνχ – Δπφζκνπ
(Διεπζέξην – Κνξδειηφ θαη Δχνζκνο), Γήκν Καιακαξηάο, Γήκν
Νεάπνιεο – πθεψλ (Άγηνο Παχινο, Νεάπνιε, πθηέο θαη
Πεχθα), Γήκν Παχινπ Μειά (ηαπξνχπνιε, Πνιίρλε θαη Ν.
Δπθαξπία), Γήκν Ππιαίαο – Υνξηηάηε (Ππιαία θαη Παλφξακα)
θαη Γήκν Θεζζαινλίθεο (Θεζζαινλίθε θαη Σξηαλδξία).
Πιεξνθνξίεο
Δκπνξηθφο
χιινγνο
Θεζζαινλίθεο
ΣΖΛ.2310548876, 2310547887,
FAX: 2310538263 e-mail:
empsylth@otenet.gr www.tradesupport.gr

Ο Δκπνξηθφο χιινγνο Θεζζαινλίθεο ελεκεξψλεη
εκπφξνπο θαη θαηαλαισηέο φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
λ. 4177/2013 απφ ηελ Πέκπηε 1 Ννεκβξίνπ 2018 έσο θαη ην
άββαην 10 Ννεκβξίνπ 2018, ζα ηζρχζεη ε ελδηάκεζε
θζηλνπσξηλή εθπησηηθή πεξίνδνο. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη
αλσηέξσ εκεξνκελίεο ηεο ελδηάκεζεο εθπησηηθήο πεξηφδνπ
είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα ηεο
Μεηξνπνιηηηθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο θαη δελ επηηξέπεηαη
παξάηαζε ηεο εθπησηηθήο πεξηφδνπ πέξαλ ηεο 10εο
Ννεκβξίνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εθπηψζεσλ, πέξαλ ηεο
αλαγξαθήο ηεο παιαηάο θαη ηεο λέαο ηηκήο ησλ πξντφλησλ
θαη ππεξεζηψλ πνπ πσινχληαη κε έθπησζε, επηηξέπεηαη ε
αλαγξαθή θαη ε εκπνξηθή επηθνηλσλία πνζνζηνχ έθπησζεο.
Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, ηα
θαηαζηήκαηα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ (πξναηξεηηθά) ηελ
Κπξηαθή 4 Ννεκβξίνπ (πξψηε Κπξηαθή ηεο ελδηάκεζεο
θζηλνπσξηλήο εθπησηηθήο πεξηφδνπ ηνπ Ννεκβξίνπ 2018).
Πξνηεηλφκελν σξάξην ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ Κπξηαθή 4
Ννεκβξίνπ 2018: 11 π.κ. – 6 κ.κ. Πιεξνθνξίεο:
Σει.2310548876, 2310547887, Fax: 2310538263 e-mail:
empsylth@otenet.gr www.tradesupport.gr.

Πξόζθιεζε ζε Γηάινγν Πνιηηώλ κε ζέκα: «Δπξώπε
θαη Νενιαία», ζηηο 26 Οθησβξίνπ 2018
Ζ Αληηπξνζσπεία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ
Διιάδα θαη ην Γξαθείν ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ
ζηελ Διιάδα δηνξγαλψλνπλ Γηάινγν κε ηνπο πνιίηεο κε
ζέκα: «Δπξψπε θαη Νενιαία», ζρεηηθά κε ηηο επθαηξίεο πνπ
πξνζθέξεη ε ΔΔ κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ERASMUS,
MEDIA & HORIZON 2020. Ζ εθδήισζε ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Παξαζθεπή 26 Οθησβξίνπ 2018 ζηηο
18.00-20.00, ζην βηβιηνπσιείν PUBLIC πληάγκαηνο,
Καξαγεψξγε εξβίαο 1, Αζήλα. Σνλ δηάινγν ζα ζπληνλίζεη
ν Αλαπιεξσηήο Δπηθεθαιήο ηεο Αληηπξνζσπείαο ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ Διιάδα, θ. Γηψξγνο
Μνζρφβεο. Παξαθαιείηαη λα δειψζεηε ζπκκεηνρή ζην
comm-rep-Athens@ec.europa.eu , ηει.: +30 210 7272100.

Πξόζθιεζε ζε εθδήισζε ηνπ πιιόγνπ Απνθνίησλ
ηνπ ΑΠΘ κε νκηιεηή ηνλ Μαξγαξίηε ρνηλά,
επηθεθαιήο Δθπξόζσπν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο
Ο χιινγνο Απνθνίησλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαινλίθεο ζαο πξνζθαιεί ζε εθδήισζε πνπ
δηνξγαλψλεη κε νκηιεηή ηνλ Μαξγαξίηε ρνηλά, επηθεθαιήο
Δθπξφζσπν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα : Σν
κέιινλ ηεο Δπξώπεο: Πξνο κηα Έλσζε πνπ
πξνζηαηεύεη. Γεπηέξα 29 Οθησβξίνπ 2018 θαη ψξα 19.00
ζηελ αίζνπζα ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο, Σζηκηζθή 29.

Δθδήισζε κε Θέκα : Σνκέο ζηελ Ιζηνξία : Η
Θεζζαινλίθε από ην 1912 ζην 1944
Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ (Σνκέαο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο)
ζαο θαιεί ζε εθδήισζε ηελ Γεπηέξα 29 Οθησβξίνπ 2018,
ζηηο 19:00, ζην Κέληξν Ηζηνξίαο Θεζζαινλίθεο (Μέγαξν
Μπίιιε, Πι. Ηππνδξνκίνπ) κε ζέκα: Σνκέο ζηελ Ηζηνξία: Ζ
Θεζζαινλίθε απφ ην 1912 ζην 1944. Οκηιεηέο: Σάζνο
Κσζηφπνπινο, Ηζηνξηθφο, Γεκνζηνγξάθνο (Δθεκεξίδα
ησλ πληαθηψλ). Δπάγγεινο Υεθίκνγινπ, Γηδάθησξ
Οηθνλνκηθήο Ηζηνξίαο, Έθνξνο ηνπ Δβξατθνχ Μνπζείνπ
Θεζζαινλίθεο.
Ζιίαο
Νηθνιαθφπνπινο,
Οκφηηκνο
Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο (ΔΚΠΑ) Σελ εθδήισζε ζα ραηξεηίζνπλ ε
Τθππνπξγφο Δζσηεξηθψλ (Σνκέαο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο)
θα. Καηεξίλα Ννηνπνχινπ θαη ν Τπνπξγφο Δπηθξαηείαο, θ.
Υξηζηφθνξνο Βεξλαξδάθεο. πληνλίζηξηα: Γήκεηξα
Κεραγηά, δεκνζηνγξάθνο “Πξαθηνξείν fm”.

Γηεζλήο Γηεκεξίδα κε ζέκα: «Μαζεκαηηθά
πόιεσλ», ζηηο 2-3 Ννεκβξίνπ 2018

ησλ

Ζ Διιεληθή Μαζεκαηηθή Δηαηξεία (Δ.Μ.Δ.) θαη ε
Πεξηθεξεηαθή Έλσζε Γήκσλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
(Π.Δ.Γ.Κ.Μ.) ζπλδηνξγαλψλνπλ Γηεζλή Γηεκεξίδα κε
ζέκα:
«Μαζεκαηηθά
ησλ
πφιεσλ»,
πνπ
ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Παξαζθεπή 2 Ννεκβξίνπ θαη ψξα
15.00 θαη ην άββαην 3 Ννεκβξίνπ 2018 θαη ψξα 09.00,
ζην Ξελνδνρείν Grand Hotel Palace, Μνλαζηεξίνπ 305,
ζηε Θεζζαινλίθε. Ζ Γηεκεξίδα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην
πιαίζην ηεο αλαθήξπμεο ηνπ 2018 σο έηνπο Μαζεκαηηθψλ
πξνο ηηκήο ησλ 100 ρξφλσλ απφ ηελ ίδξπζε ηεο
Διιεληθήο Μαζεκαηηθήο Δηαηξείαο. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: site: http://www.pedkm.gr/el/index.php ,
ηει: 2310 502171-3, θαμ: 2310 502170, e-mail:
ped_km@otenet.gr .

Ηκεξίδα κε ζέκα: «Ο Ρόινο ησλ Δλεξγεηαθώλ Κνηλνηήησλ σο
κέζν Κνηλώλ Γξάζεσλ ησλ Γήκσλ γηα ρξήζε ησλ ΑΠΔ θαη
εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο», ζηηο 1 Ννεκβξίνπ 2018
Ζ Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία ΟΣΑ Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο,
ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ
Α.Δ.
θαη
ν
Γήκνο
Ππιαίαο-Υνξηηάηε
ζπλδηνξγαλψλνπλ εκεξίδα κε ζέκα: «Ο Ρφινο ησλ Δλεξγεηαθψλ
Κνηλνηήησλ σο κέζν Κνηλψλ Γξάζεσλ ησλ Γήκσλ γηα ρξήζε ησλ
ΑΠΔ θαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο», πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ
Πέκπηε 1 Ννεκβξίνπ 2018 θαη ψξα 11.00 πκ., ζηελ αίζνπζα ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ππιαίαο-Υνξηηάηε (Απνζηφινπ
ακαλίδε 21, Παλφξακα, Θεζζαινλίθε). Ζ εκεξίδα ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ENERJ-Joint Actions for
Energy Efficiency» ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG MED, ην νπνίν
πινπνηείηαη απφ ηελ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ Α.Δ. ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο
Γήκνπο Θέξκεο, Καιακαξηάο θαη Ππιαίαο-Υνξηηάηε. θνπφο ηνπ
έξγνπ είλαη ε ελίζρπζε θαη ππνζηήξημε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ
ησλ ΟΣΑ, γηα ηελ πινπνίεζε θνηλψλ δξάζεσλ ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο ζε δεκνηηθά θηίξηα. ην πιαίζην ηεο εκεξίδαο, ζα
παξνπζηαζζνχλ θαη ζα ζπδεηεζνχλ ην λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα
ηελ πινπνίεζε έξγσλ ΑΠΔ απφ Δλεξγεηαθέο Κνηλφηεηεο ζηελ
Διιάδα, νη πξννπηηθέο πνπ αλνίγνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ
Γήκσλ, θαιέο πξαθηηθέο θαη εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ Δλεξγεηαθψλ
Κνηλνηήησλ. Γήισζε ζπκκεηνρήο: https://anatoliki.us14.listmanage.com/subscribe?u=4f21474dac6272d972ad2cb05&id=c92
b70d453
.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
site:
http://www.anatoliki.gr/el/ , ηει: +30 2310 463.930, e-mail:
info@anatoliki.gr .

Hκεξίδα κε ζέκα: «Η αλαγθαηόηεηα ηεο Αζθάιηζεο ησλ
Πηζηώζεσλ γηα κηα επηηπρεκέλε εμαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα,
λνκηθή ππνζηήξημε»
ην πιαίζην ηνπ Πνιπζπλεδξίνπ Capital+Vision 2018, ην
Διιελνγεξκαληθφ Δπηκειεηήξην δηνξγαλψλεη εηδηθή Ζκεξίδα κε
ζέκα «Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο Αζθάιηζεο ησλ Πηζηψζεσλ γηα κηα
επηηπρεκέλε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, λνκηθή ππνζηήξημε» ηελ
Σξίηε 6 Ννεκβξίνπ 2018, ψξα 15:00-17:00, ζην μελνδνρείν
Intercontinental, Λεσθφξνο Αλδξέα πγγξνχ 89-93 Αζήλα,
αίζνπζα Lamda, κε ηελ ππνζηήξημε ηεο εηαηξίαο Atradius. ηφρνο
ηεο Ζκεξίδαο είλαη λα πξνζθέξεη ζε εμσζηξεθείο ειιεληθέο
επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην εμαγσγηθφ εκπφξην
αιιά θαη γεληθφηεξα ζε δηεζλείο ζπλεξγαζίεο θαη έξγα ζην
εμσηεξηθφ εμεηδηθεπκέλε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηνλ κεραληζκφ
ηεο αζθάιηζεο πηζηψζεσλ, ηε ρξεζηκφηεηα θαη αλαγθαηφηεηά ηνπ
θαζψο θαη φιν ην πιέγκα λνκηθήο ππνζηήξημεο πνπ κπνξεί λα
ζπκβάιεη ζε θεξδνθφξεο εμαγσγέο. Tα ζέκαηα πνπ ζα θαιπθζνχλ
ζηελ Ζκεξίδα είλαη: Μεραληζκφο ηεο Αζθάιηζεο Πηζηψζεσλ,
Δπεξγεηήκαηα ηεο Αζθάιηζεο ησλ Πηζηψζεσλ, Αλάπηπμε ηδίξνπ
εθ ηνπ αζθαινχο, Πξνθχιαμε / απνηξνπή επηζθαιεηψλ,
Αληηθεηκεληθφ Credit Management, Ρεπζηφηεηα ζε πεξίπησζε
επηζθάιεηαο / απνδεκίσζε, Δπθνιφηεξε θαη θζελφηεξε
ρξεκαηνδφηεζε / θεθάιαην θίλεζεο, Γηαηί είλαη απαξαίηεηε ε
Αζθάιηζε ησλ Πηζηψζεσλ ζήκεξα, Γεσπνιηηηθνί θίλδπλνη, νη
νπνίνη επεξεάδνπλ ηε βησζηκφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, Fraud
cases, Case studies, Νέεο αγνξέο & ηξίηεο ρψξεο: λνκνζεζία
ειέγρνπ εμαγσγψλ/εηζαγσγψλ, Πλεπκαηηθή & βηνκεραληθή
ηδηνθηεζία, χκβαζε πψιεζεο, Incoterms, Πψιεζε απεπζείαο, δηα
εκπνξηθνχ αληηπξνζψπνπ θαη δηα απνθιεηζηηθνχ δηαλνκέα,
Δπίιπζε δηαθνξψλ: δηθαζηηθή επίιπζε ή δηαηηεζία; forum
shopping, Case studies. Ζ Ζκεξίδα απεπζχλεηαη θπξίσο ζε
Ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ, Γηεπζχλνληεο πκβνχινπο, Γηεπζπληέο
θαη ηειέρε Δμαγσγψλ, Γηεπζπληέο Αλάπηπμεο Έξγσλ, Credit
Controllers, CFOs θαη άιια αξκφδηα ζηειέρε. Γήισζε πκκεηνρήο
κέρξη
31.10.18
https://sites.google.com/view/commercialcreditinsuranceevent/%C
E%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1 .
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: Γηάλλεο Παηζηαβφο, Senior
Consultant, ηει. 2106419026, y.patsiavos@ahk.com.gr ,
https://sites.google.com/view/commercialcreditinsuranceevent/%C
E%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1

Πξόζθιεζε ζπκκεηνρήο ζε ζεκηλάξηα “BLUE LABS” γηα
ηελ Καηλνηνκία ζε ηνκείο ηεο «Γαιάδηαο Αλάπηπμεο»,
Θεζζαινλίθε, 7, 14 θαη 21 Ννεκβξίνπ 2018
Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο,
πξνζθαιεί Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (ΠΚΜ), πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε
επηιεγκέλνπο ηνκείο ηεο Γαιάδηαο Αλάπηπμεο (αιηεία,
πδαηνθαιιηέξγεηεο, κεηαπνίεζε - εκπνξία ςαξηψλ θ.α.), λα
ζπκκεηάζρνπλ ζε ηξία, νιηγνκειή ζεκηλάξηα, κηθξήο δηάξθεηαο,
κε ηίηιν BLUE LABS (Δξγαζηήξηα Γαιάδηαο Καηλνηνκίαο), πνπ
ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ ηνλ πξνζερή
Ννέκβξην
θαη
πξνζθέξνληαη δσξεάλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ΔΒΔΘ ζα
πινπνηήζεη ζηε Θεζζαινλίθε 3 ζπλνιηθά BLUE LABS,
δηάξθεηαο 2 - 3 σξψλ ην θαζέλα, ζηηο 7, 14 θαη 21 Ννεκβξίνπ
2018 θαη ψξεο 17.00 - 20.00, κε ην ίδην πεξηερφκελν θάζε
θνξά, ζηηο αίζνπζεο θαηάξηηζεο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, Πιαηεία
Μνξηρφβνπ 1, 3νο φξνθνο, Λαδάδηθα. ηα BLUE LABS
πξνβιέπεηαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζπλνιηθά 20 - 30 εθπξφζσπνη
επηρεηξήζεσλ (ε θάζε επηρείξεζε κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη κε
έλαλ εθπξφζσπν ζε έλα ζεκηλάξην) πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηνπο παξαθάησ ηνκείο : Αιηεία,Τδαηνθαιιηέξγεηεο, Άιιεο
ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο: Α) Μεηαπνίεζε - εκπνξία ςαξηψλ
θαη ζαιαζζηλψλ, Β) Καηαζθεπή δηρηπψλ - ζρνηληψλ θιπ. Σα ελ
ιφγσ ζεκηλάξηα πξνγξακκαηίδνληαη ζην πιαίζην ηεο
πινπνίεζεο ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε έξγνπ BLUE_BOOST (Πξφγξακκα ADRION). θνπφο
ησλ BLUE LABS είλαη λα παξάζρνπλ ζηηο ΜΜΔ ησλ
παξαπάλσ ηνκέσλ θάπνηα πξψηα εθφδηα, γηα ηελ αλάπηπμε
ηνπ δπλακηθνχ θαηλνηνκίαο ηνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα έξζνπλ
ζε επαθή κε ηδηαίηεξα ζχγρξνλεο ηάζεηο θαη ηερληθέο, ζε ζρέζε
κε ηα παξαθάησ, κεηαμχ άιισλ, πεδία ελδηαθέξνληνο: 1.
θεπηφκελνη μαλά ηελ αγνξά πέξα απφ ηα επηρεηξεκαηηθά καο
ζχλνξα, 2. Νένο ζρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε πξντφλησλ /
ππεξεζηψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζπκκεηνρή ζηα BLUE LABS
απνηειεί έλα πξψην βήκα coaching γηα ηηο επηρεηξήζεηο ησλ σο
άλσ ηνκέσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο
ζε πηινηηθφ ζρέδην ηνπ έξγνπ BLUE_BOOST, κέζσ ηνπ νπνίνπ
5 επηρεηξήζεηο ηεο ΠΚΜ ζα ιάβνπλ, θαηφπηλ ζρεηηθήο
αμηνιφγεζεο, θνππφλη θαηλνηνκίαο χςνπο έσο 9.000€, γηα ηελ
πινπνίεζε ελφο επηζπκεηνχ θαηλνηνκηθνχ ζρεδίνπ, ζε
ζπλεξγαζία κε παξφρνπο ηερλνγλσζίαο (εξεπλεηηθνχο θνξείο,
άιιεο εμεηδηθεπκέλεο ΜΜΔ ή «λένπο θνξείο θαηλνηνκίαο φπσο
fab labs, co-working spaces, creative hubs θιπ). Ζ αλαιπηηθή
πξφζθιεζε θαη ην πιήξεο πξφγξακκα ησλ BLUE LABS, θαζψο
επίζεο ε ζρεηηθή αίηεζε ζπκκεηνρήο δηαηίζεληαη ζην δηθηπαθφ
ηφπν ηνπ ΔΒΔΘ www.ebeth.gr (Δλφηεηα εκαληηθά Θέκαηα),
παηψληαο
εδψ . Οη ελδηαθεξφκελνη παξαθαινχληαη λα
απνζηείινπλ ζπκπιεξσκέλε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην e-mail
emmanouilidis@ebeth.gr , κέρξη ηελ Παξαζθεπή 02.11.2018.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
επίζεο λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην Σκήκα Μειεηψλ & Έξεπλαο
ηνπ ΔΒΔΘ, ζηα ηειέθσλα 2310 370181 θαη 180, αξκφδηνη Γ.
Δκκαλνπειίδεο θαη Αλη. Μπνχκπνπιαο.

Capital + vision 2018
Σν Διιελνγεξκαληθφ Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην, ε
Δθεκεξίδα «Κεθάιαην» θαη ε πχιε Capital.gr δηνξγαλψλνπλ ην
δηήκεξν πνιπζπλέδξην Capital+Vision 2018 ηε Γεπηέξα 5 θαη
ηελ Σξίηε 6 Ννεκβξίνπ 2018 ζην Athenaeum InterContinental
Athens Hotel κε ζέκα: «Ζ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΣΑ ΣΟ ΜΝΖΜΟΝΗΟ
Πξψηα βήκαηα ζηηο δηεζλείο αγνξέο» Γηα λα δεισζείηε ζην
ζπλέδξην παξαθαιψ πνιχ φπσο ζπκπιεξψζεηε ηελ
ειεθηξνληθή δήισζε ζπκκεηνρήο πνπ ζα βξείηε ζηνλ παξαθάησ
ζχλδεζκν:
https://sites.google.com/view/capitalvision2018register/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE
%AE%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα ηνπ
ζπλεδξίνπ, ην πξφγξακκα ησλ παξάιιεισλ εθδειψζεσλ θαη
ηνπο νκηιεηέο κπνξείηε λα βξείηε ζηνλ παξαθάησ ζχλδεζκν:
https://griechenland.ahk.de/index.php?id=131094.

Γηαβνύιεπζε εληαίσλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα
ππνδήκαηα
Όπσο καο γλσξίδεη
ε Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο πξνηίζεηαη, ζην
ακέζσο επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, λα δηελεξγήζεη
δηαγσληζκφ γηα ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο - πιαίζην γηα ηελ
πξνκήζεηα «Τπνδεκάησλ πφιεο» γηα ηηο αλάγθεο θνξέσλ ηνπ
Γεκνζίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην έλζηνιν πξνζσπηθφ ησλ
ΓΔ, ΓΔΑ, ΓΔΝ, Αξρεγείνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο θαη ηνπ
Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. ην πιαίζην απηφ, καο
ελεκεξψλνπλ φηη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο
Ζιεθηξνληθψλ
Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ
(ΔΖΓΖ),
www.promitheus.gov.gr,
ζην πεδίν "Γηαβνπιεχζεηο"
αλαξηήζεθαλ πξνο δηαβνχιεπζε νη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
γηα:
1)
Τπνδήκαηα αλδξψλ ζθαξπίληα: ρεηκεξηλά καχξα
(καη ή ινπζηξίλη) ή ζεξηλά ιεπθά θαη
2)
Τπνδήκαηα γπλαηθψλ γφβεο: ρεηκεξηλά καχξα (καη ή
ινπζηξίλη) ή ζεξηλά ιεπθά.
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο παξακέλνπλ ελεξγέο γηα
νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο γηα δεθαπέληε
εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο
ηνπο, δειαδή κέρξη ηηο 6/11/2018. αο πξνζθαινχλ λα
ζπκκεηάζρεηε ελεξγά ζε απηφλ ηνλ ηερληθφ δηάινγν θαη λα
ππνβάιεηε παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο. ηφρνο είλαη νη
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ
Αλαζεηνπζψλ Αξρψλ, κε βάζε ηηο ζπλζήθεο ρξήζεο θαη λα
εμαζθαιίδνπλ ηα απαηηνχκελα απφ ηε λνκνζεζία ζρεηηθά κε
ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ. Σαπηφρξνλα φκσο ζηφρνο είλαη
λα εμαζθαιίδνπλ επξεία ζπκκεηνρή, άξζε ηπρφλ εκπνδίσλ θαη
ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ, κε απνηέιεζκα ηε δηεπθφιπλζε
θαη ζπληφκεπζε ησλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Επγνχξε
Δηξήλε Σκήκα Διέγρνπ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ
Πξνκήζεηα Αγαζψλ Α, Γ/λζε Έξεπλαο Αγνξάο & Σερληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ, Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ,
Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή ,
Σει. 213 1514551.

Υξεκαηνδόηεζε κε 100 εθαη.επξώ θαηλνηόκσλ
επελδύζεσλ από ΜΜΔ
Σελ ελεξγνπνίεζε -πξνθήξπμε ηνπ πξνγξάκκαηνοθαζεζηψηνο «Δληζρχζεηο Καηλνηνκηθνχ Υαξαθηήξα γηα ΜΜΔ»
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 100 εθαη. επξψ γηα ην 2018
άλνημε ε ππνγξαθή ηεο ΚYA ηνπ ππ. Οηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο Γηάλλε Γξαγαζάθε θαη ηνπ αλαπι. ππ. Παηδείαο,
Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ Κσλζηαληίλνπ Φσηάθε.
χκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε ΚΤΑ, νη κηθξνκεζαίεο
επηρεηξήζεηο πνπ ζα ππαρζνχλ ζην λέν πξφγξακκα ζα πξέπεη
λα έρνπλ εμαζθαιίζεη ππνρξεσηηθά βεβαίσζε θαηλνηνκίαο
απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ).
Γειαδή, πξηλ νη ελδηαθεξφκελνη ππνβάινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο
ζην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Κξαηηθψλ
Δληζρχζεσλ (ΟΠΚΔ), ζα πξέπεη λα έρνπλ ιάβεη βεβαίσζε
απφ ηε ΓΓΔΣ φηη ην επελδπηηθφ ηνπο ζρέδην είλαη θαηλνηφκν.
Δηδηθφηεξα, ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη φηη (ην επελδπηηθφ
ζρέδην) αθνξά ηελ αλάπηπμε ηερλνινγίαο ή θαη ηε δηά ηεο
ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο παξνρή ππεξεζηψλ, παξαγσγή
θαηλνηφκσλ πξντφλησλ ή ηελ εηζαγσγή δηαδηθαζηηθψλ ή
νξγαλσηηθψλ θαηλνηνκηψλ.
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θαηλνηνκηθνχ ραξαθηήξα ησλ
ππνβαιινκέλσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ θαη ηελ έθδνζε ηεο
ζρεηηθήο βεβαίσζεο απφ ηε ΓΓΔΣ ζα ζπζηαζεί εηδηθή
επηηξνπή, ε νπνία ζα εμεηάδεη ηα επελδπηηθά ζρέδηα θαηά
απφιπηε ρξνληθή πξνηεξαηφηεηα ππνβνιήο ηνπο θαη ε ζρεηηθή
βεβαίσζε ή απφξξηςε ζα εθδίδεηαη εληφο 45 εκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαθέινπ ζηε ΓΓΔΣ κε ηα θαηά
πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.

πλαληήζεηο Β2Β κε startups πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην
AIF 2018

Γηεζλήο Δκπνξηθή Έθζεζε θαη πλέδξην γηα ηελ επόκελε γεληά
ζηηο ηερλνινγίεο παξαγσγήο

Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ
(ΔΒΔΑ) θαη ε Θεξκνθνηηίδα Νενθπψλ Δπηρεηξήζεσλ
Αζήλαο (ΘΔΑ-ΔΒΔΑ), ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα
Αηηηθήο θαη ην Πεξηθεξεηαθφ Σακείν Αλάπηπμεο Αηηηθήο,
δηνξγαλψλνπλ, γηα δεχηεξε ζπλερή ρξνληά, ην ηξηήκεξν
Φεζηηβάι Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο “2nd
Athens Innovation Festival (AIF 2018)” ζηηο 12-13-14
Ννεκβξίνπ 2018 ζηνλ εκβιεκαηηθφ ρψξν ηνπ Εαππείνπ
Μεγάξνπ, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ θαη λα
εληζρπζνχλ νη θαηλνηφκνη επηρεηξεκαηηθνί, εξεπλεηηθνί θαη
ηερλνινγηθνί θιάδνη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Ζ
δηνξγάλσζε ηνπ ηξηήκεξνπ απηνχ Φεζηηβάι ζα
πεξηιακβάλεη πιεζψξα εθδειψζεσλ, workshops θαη
εθζεζηαθψλ πεξηπηέξσλ, κε ζπκκεηέρνπζεο πθηζηάκελεο
αιιά
θαη
λενθπείο
θαηλνηφκεο
επηρεηξήζεηο,
παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά θέληξα θαη επηκειεηήξηα ηεο
ρψξαο, θαζψο θαη ρξεκαηνπηζησηηθνχο, δεκφζηνπο θαη
δηεζλείο θνξείο. ηε δηάξθεηα ηνπ Φεζηηβάι ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ δηκεξείο ζπλαληήζεηο (Β2Β), κεηαμχ
ησλ εθπξνζψπσλ ησλ startups θαη ησλ επηρεηξήζεσλκειψλ ηνπ ΔΒΔΑ. Οη startups πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην
AIF 2018 δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο: Audiovisual,
ICT, Tourism, Agro Tech,Health Tech, Creative
Industries.
ε πεξίπησζε πνπ ελδηαθέξεζηε λα
ζπλαληεζείηε κε εθπξνζψπνπο startups παξαθαιείζζε
λα ζπκπιεξψζεηε ηε θφξκα ζπκκεηνρήο πνπ ζα βξείηε
ζην
ζχλδεζκν
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSjPYXUpjn
HyYPFZbobbcd_g0hAvwZqk3hofTXL_k1CxY3w/viewform
ην αξγφηεξν έσο ηελ Παξαζθεπή 2 Ννεκβξίνπ 2018. Γηα
νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία επηθνηλσλήζηε κε ην Σκήκα
Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη Δθδφζεσλ ηνπ ΔΒΔΑ, ζην
ηειέθσλν 2103625342, e-mail: pr@acci.gr.

Ζ δηεζλήο εκπνξηθή έθζεζε formnext ζα αλνίμεη ηηο πχιεο ηεο απφ
13 - 16 Ννεκβξίνπ 2018 ζην εθζεζηαθφ θέληξν ηεο Φξαλθθνχξηεο,
φπνπ επηρεηξήζεηο απφ φιν ηνλ θφζκν ζα παξνπζηάζνπλ
βηνκεραληθά εξγαιεία, ιχζεηο παξαγσγήο, ζρεδίαζε θη αλάπηπμε
πξντφλησλ, δηαρείξηζε πνηφηεηαο θαη κεηξνινγίαο, πιηθά θαη
εμαξηήκαηα. ηε formnext πεξηζζφηεξνη απφ 21.000 δηεζλείο
εκπνξηθνί επηζθέπηεο έξρνληαη γηα λα δνπλ ηηο θαηλνηνκίεο θαη ηα
πξντφληα πνπ παξνπζηάδνπλ 550 εθζέηεο! Παξνπζηάδεη θάζε ρξφλν
ηελ παγθφζκηα ειίη ηεο ηερλνινγίαο ησλ 3D εθηππψζεσλ θαη ηεο
ηερλνινγίαο ηνπ additive manufacturing*. (* Οη θαηαζθεπέο γίλνληαη
κε ηελ πξνζζήθε ρηιηάδσλ κηθξνζθνπηθψλ ζηξσκάησλ πνπ
ζπλδπάδνληαη γηα λα δεκηνπξγεζεί ην πξντφλ). Ζ formnext δελ
απνηειεί απιά κηα έθζεζε θη έλα ζπλέδξην. Απνηειεί κηα νιφθιεξε
πιαηθφξκα γηα ηνπο ηνκείο ζρεδηαζκνχ θη αλάπηπμεο πξντφλησλ,
βηνκεραληθψλ εξγαιείσλ, ιχζεσλ παξαγσγήο, δηαρείξηζεο
πνηφηεηαο θαη ηερλνινγίαο κεηξήζεσλ θαη θέξλεη ηνπο επηζθέπηεο ζε
επαθή κε θνξπθαίνπο πξνκεζεπηέο βαζηθψλ πιηθψλ θαη θαηαζθεπήο
εμαξηεκάησλ. ηελ formnext ζα βξείηε ηερλνινγία αηρκήο γηα
παξαγσγή πξντφλησλ πνπ κπνξείηε λα εθαξκφζεηε πξνθεηκέλνπ λα
εγεζείηε ηνπ αληαγσληζκνχ, γλψζεηο θαη επαθέο πνπ ζα ζαο
βνεζήζνπλ λα θαηαλνήζεηε concepts πξντφλησλ κε πην
απνδνηηθνχο ηξφπνπο, ηελ ηειεπηαία ηερλνγλσζία πνπ ρξεηάδεζηε
γηα λα ζπλερίζεηε λα κεηψλεηε ην ρξφλν απφ ηελ ηδέα κέρξη ην ηειηθφ
ιαλζάξηζκα ησλ πξντφλησλ
ζαο. Ζ έθζεζε απνηειεί πεγή
ελεκέξσζεο γηα ηηο 3D εθηππψζεηο θαη ζπγθεληξψλεη ηηο ηειεπηαίεο
ιχζεηο & εθαξκνγέο γηα θάζε ηνκέα. Όζνλ αθνξά ην ζπλέδξην πνπ
δηεμάγεηαη παξάιιεια κε ηελ έθζεζε, θέηνο ζα επηθεληξσζεί θαη
πάιη ζηηο ηειεπηαίεο ηάζεηο θη εμειίμεηο ηνπ additive manufacturing.
Θα παξνπζηάζεη έμππλνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην Additive
Manufacturing ζα ελζσκαησζεί ζηηο αιπζίδεο παξαγσγήο ηεο
βηνκεραλίαο. Δπηπιένλ, θνξπθαίνη δηεζλείο νκηιεηέο θαη άιινη
εμεηδηθεπκέλνη επαγγεικαηίεο ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ δηεμνδηθέο
ζπδεηήζεηο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ ζπλεδξίνπ ζε επίπεδν
πςειήο ηερλνινγίαο. Σέινο, ην πξφγξακκα παξνπζηάζεσλ ζηελ
formnext 2018 πεξηιακβάλεη δηθηχσζε, λέεο επαγγεικαηηθέο
επθαηξίεο θαη φιεο ηηο πηπρέο ελφο λένπ μεθηλήκαηνο ζηνπο πην
ζπλαξπαζηηθνχο θιάδνπο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία
ρξφληα. Σα πξντφληα πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζην πιαίζην ηεο
formnext δηαρσξίδνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: Λχζεηο additive
manufacturing ,Λχζεηο παξαγσγήο, Βηνκεραληθά εξγαιεία ,
Λνγηζκηθφ, ρεδηαζκφο θη αλάπηπμε πξντφληνο, Γηαρείξηζε
Πνηφηεηαο θαη Μεηξνινγία , Τιηθά& Δμαξηήκαηα , Training θαη
πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε, Έξεπλα & Αλάπηπμε (R&D). Ώξεο
ιεηηνπξγίαο ηεο formnext:
Σξίηε - Πέκπηε 13-15.11.2018 ψξεο
9.00 έσο 18.00 . Παξαζθεπή 16.11.2018 ψξεο 9.00 έσο 16.00.
Πξνκεζεπηείηε έγθαηξα ηα εηζηηήξηα εηζφδνπ κε έθπησζε κέζσ ηνπ
γξαθείνπ ηεο Έθζεζεο Φξαλθθνχξηεο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν.
Παξάιιεια ελεκεξσζείηε θαη θάλεηε θξαηήζεηο γηα κεηάβαζε θαη
δηακνλή κέζσ ηνπ ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ ηνπ νκίινπ Travel4Fairs,
κε εμαηξεηηθέο ηηκέο ζε επηιεγκέλα μελνδνρεία κε εχθνιε πξφζβαζε
ζην εθζεζηαθφ ηεο Φξαλθθνχξηεο. Messe Frankfurt Greece,
Γξαθεία Έθζεζεο Φξαλθθνχξηεο ζηελ Διιάδα, Κπβέιεο 3 &
Πεξηθιένπο, 153 44 Γέξαθαο/Π. Υαιαλδξίνπ, Σει. 210 6410405,
Φαμ 210 6410602, e-mail: info@messefrankfurt.gr , Travel4Fairs –
Σαμηδησηηθφ ηκήκα, Σει.210 6090525, Φαμ. 210 6090527,
info@t4f.gr , ψξεο ιεηηνπξγίαο 9.00 π.κ. – 18.00 κ.κ.

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΑΙΓΤΠΣΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζην Κάηξν, απέζηεηιε Οδεγφ
Δπηρεηξείλ γηα ηελ Αίγππην 2018. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
νη
ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ
λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζην Κάηξν (www.agora.mfa.gr ), ηει: +20227948482, 27952036, email: ecocom-cairo@mfa.gr ή
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr .
ΙΓΚΑΠΟΤΡΗ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζηε ηγθαπνχξε, απέζηεηιε
Δλεκεξσηηθφ Γειηίν κε ζέκα: «πκθσλίεο Διεπζέξσλ
πλαιιαγψλ θαη Πξνζηαζίαο Δπελδχζεσλ ΔΔηγθαπνχξεο (Βξπμέιιεο, 19/8/2018). Οθέιε ζην
εμσηεξηθφ εκπφξην θαη ηηο επελδχζεηο». Έγγξαθν ππ‟
αξηζκφλ ΑΠΦ 2062/Α 516/9.10.2018. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
νη
ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ
λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζηε ηγθαπνχξε (www.agora.mfa.gr ), ηει: +65
67323015, Fax: +65 67323011, email: ecocomsingapore@mfa.gr .
ΟΤΗΓΙΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε ηνθρφικε, απέζηεηιε
Δλεκεξσηηθφ Γειηίν (αξηζκφο 4) Οηθνλνκηθψλ θαη
Δπηρεηξεκαηηθψλ εηδήζεσλ απφ ηε νπεδία, κελφο
Οθησβξίνπ 2018. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηε νπεδία
(www.agora.mfa.gr/se109 ), ηει: 0046 8 545 66 016, θαμ:
0046 8 660 5470, e-mail: commerce.stockholm@mfa.gr .

Δπίζθεςε ηνπ Τπνπξγνύ Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο ηεο
Αηγύπηνπ ζηελ Αζήλα, ζηηο 29-30 Οθησβξίνπ 2018
Ο θνο Άκξ Ναζζάξ, Τπνπξγφο Βηνκεραλίαο θαη Δκπνξίνπ ηεο
Αηγχπηνπ, ζα παξαβξεζεί ζηελ Αζήλα, ζηηο 29-30 Οθησβξίνπ 2018.
Οη επηρεηξήζεηο πνπ ελδηαθέξνληαη λα επελδχζνπλ ζηελ Αίγππην,
παξαθαιείηαη λα ζηείινπλ ηα ζηνηρεία ηνπο („Όλνκα επελδπηή θαη
Σνκέα επέλδπζεο, ηνηρεία θαη Πξνθίι Δηαηξείαο θαη Σχπν
επέλδπζεο)
ζην
gammainvestg@gmail.com
&
gammainvest1@gmail.com , ζηελ Αγγιηθή γιψζζα, εληφο ησλ
επφκελσλ ηξηψλ εκεξψλ γηα ηελ κεηαβίβαζή ηνπο ζην γξαθείν ηνπ
θνπ Τπνπξγνχ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει & θαμ: +202 395
9637, θηλεηφ: +20 109 889 1122.

Γηεζλείο Δθζέζεηο

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε
ηεο Σνπξθίαο, 06 – 09 Ννεκβξίνπ 2018

TERMINAL EXPO ISTANBUL 2018
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 1-3 Ννεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε Βηνκεραληψλ, Δμνπιηζκψλ θαη Σερλνινγηψλ
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.terminalexpo.com/index-eng.html ,
ηει: +90 216 338 45 25, e-mail: info@terminalexpo.com

Σν
Διιελνηνπξθηθφ
Δκπνξηθφ
Δπηκειεηήξην
ζε
ζπλεξγαζία κε ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ
εο
επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηα πιαίζηα ηεο 6 Γηεζλνχο
th
Έθζεζεο Γηα Παπνχηζηα (6 FOOTWEAR AND LEATHER
GOODS FASHION FAIR) ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο
Σνπξθίαο, ζηηο 06 – 09 Ννεκβξίνπ 2018 θαη ζπγθεθξηκέλα
ζηηο εγθαηαζηάζεηο Istanbul- Pullman Convention 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 .

INTERVITIS ΙNTERFRUCTA HORTITECHNICA
Πόιε: ηνπηγάξδε, Γεξκαλία
Ηκεξνκελία: 04-08 Ννεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Γηεζλήο Έθζεζε Σερλνινγίαο γηα θξαζηά, θξνχηα,
ρπκνχο θαη γηα εηδηθέο θαιιηέξγεηεο
Πιεξνθνξίεο: Site: https://www.messe-stuttgart.de/ivifho/en/ , email: info@messe-stuttgart.de , ηει: +49 711 18560-0
EKSPOSHOES ISTANBUL 2018
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 06-09 Ννεκβξίνπ 2018
ε
Δθζέκαηα: 6 Γηεζλήο Έθζεζε γηα παπνχηζηα
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.eksposhoes.com/en/ , ηει: +90
212 671 10 46, e-mail: info@eksfuarcilik.com
GAMES WEEK ISTANBUL 2018
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 08-11 Ννεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Γηεζλήο Έθζεζε Σερλνινγίαο θαη Παηρληδηψλ 2018
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.gamesweekistanbul.com/ , ηει:
0850 532 66 88, e-mail: info@gamesweekistanbul.com
FORMNEXT 2018
Πόιε: Φξαλθθνχξηε, Γεξκαλία
Ηκεξνκελία: 13-16 Ννεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Γηεζλήο Έθζεζε γηα ηηο Σερλνινγίεο Παξαγσγήο
Πιεξνθνξίεο: Site: https://www.mesago.de/ , e-mail:
sarah.hamscher@mesago.com
ELECTRONICA
Πόιε: Μφλαρν, Γεξκαλία
Ηκεξνκελία: 13-16 Ννεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Γηεζλήο Έθζεζε Ζιεθηξνληθψλ ηνηρείσλ, πζηεκάησλ
θαη Δθαξκνγψλ
Πιεξνθνξίεο: Site: https://electronica.de/index.html , ηει: +49 89
949-11458, e-mail: info@electronica.de
PLAST EURASIA 2018
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 05-08 Γεθεκβξίνπ 2018
ε
Δθζέκαηα: 27 Γηεζλήο Έθζεζε γηα πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο,
κεραλήκαηα θαη θαινχπηα
Πιεξνθνξίεο: site: http://plasteurasia.com/en/ , ηει: 90 (212) 867
11 29 , e-mail: nurkulacoglu@tuyap.com.tr
FESPA EURASIA 2018
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ηκεξνκελία: 06-09 Γεθεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε γηα εθηππψζεηο
Πιεξνθνξίεο: site: https://www.fespa.com/en/events/2018/fespaeurasia-2017, ηει: +44 1737 240788, e-mail: info@fespa.com
INTERSOLAR INDIA 2018
Πόιε: Μπαλγθαιφξ, Ηλδία
Ηκεξνκελία: 11-13 Γεθεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Γηεζλήο Έθζεζε γηα ηελ ειηαθή θαη ελεξγεηαθή
απνζήθεπζε θαη ηε βηνκεραλία ειεθηξηθήο θηλεηηθφηεηαο
Πιεξνθνξίεο: site: https://www.intersolar.in/en/home.html ,ηει:
+49 7231 58598-215, E-mail: feth@solarpromotion.com

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε
ηεο Σνπξθίαο, 08-11 Ννεκβξίνπ
Σν
Διιελνηνπξθηθφ
Δκπνξηθφ
Δπηκειεηήξην
ζε
ζπλεξγαζία κε ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ
επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηα πιαίζηα ηεο Γηεζλνχο
Έθζεζεο Σερλνινγίαο θαη Παηρληδηψλ 2018 (GAMES
WEEK ISTANBUL 2018- VIDEO GAME AND
TECHNOLOGIES FAIR 2018) ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε
ηεο Σνπξθίαο, ζηηο 08 – 11 Ννεκβξίνπ 2018 θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηηο εγθαηαζηάζεηο CNR Expo. 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 αίζνπζα 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 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 δσξεάλ. 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 .

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα

ΚΡΗΣΗ: „‟Η ΜΔΓΑΛΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΑΙ ΣΟΠΙΚΔ ΓΔΤΔΙ
ΔΛΛΑΓΑ‟‟
Πόιε: ΓΔΘ, Θεζζαινλίθε, Πεξίπηεξν 12.
Ηκεξνκελία: 27 Οθησβξίνπ – 04 Ννεκβξίνπ 2018.
ε
Δθζέκαηα: 11 Έθζεζε Σνπηθψλ Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ.
Πιεξνθνξίεο: Site: http://pagritiaekthesi.gr/
ΚΡΗΣΗ: „‟Η ΜΔΓΑΛΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΑΙ ΣΟΠΙΚΔ ΓΔΤΔΙ
ΔΛΛΑΓΑ‟‟
Πόιε: Κεληξηθή Πιαηεία, Λάξηζα.
Ηκεξνκελία: 07-11 Ννεκβξίνπ 2018.
ε
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.
Ηκεξνκελία: 8– 10 Ννεκβξίνπ
Δθζέκαηα: Αζιεηηζκφο, δηαηξνθή, πγεία & ηνπξηζκφο
Πιεξνθνξίεο: Site: www.be-best.gr , ηει: 216 9390312,
e-mail: info@be-best.gr

XENIA 2018
Πόιε: Metropolitan Expo, Αζήλα
Ηκεξνκελία: 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
Ηκεξνκελία: 7-9 Γεθεκβξίνπ 2018
ε
Δθζέκαηα: 5 Γηεζλήο Έθζεζε Σνπξηζκνχ
Πιεξνθνξίεο: site: https://aite.gr/el/ , e-mail:
info@leaderexpo.gr , ηει: 210 6141164

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
DAIRY EXPO
Πόιε: Metropolitan Expo, Αζήλα.
Ηκεξνκελία: 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.
Ηκεξνκελία: 10 – 12 Ννεκβξίνπ
Δθζέκαηα: Καηεςπγκέλα ηξφθηκα, ςχμε, food logistics
Πιεξνθνξίεο: Site: www.frozenfoodexpo.gr , ηει:
9010040, e-mail: info@omind.gr

eCOMMERCE EXPO 2018
Πόιε: Εάππεην Μέγαξν, Αζήλα
Ηκεξνκελία: 24 - 25 Ννεκβξίνπ
Δθζέκαηα: Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην
Πιεξνθνξίεο: Site: https://www.ecommerceexpo.gr/, ηει:
210924.5577,e-mail: info@verticom.gr
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3Η ART THESSALONIKI INTERNATIONAL
CONTEMPORARY ART FAIR
Πόιε: ΓΔΘ, Θεζζαινλίθε.
Ηκεξνκελία: 22 -25 Ννεκβξίνπ
Δθζέκαηα: Σέρλε.
Πιεξνθνξίεο: Site: http://art-thessaloniki.helexpo.gr/ ,
ηει: +30 2310 291 117 / +30 2310 257 552 ,e-mail: info@artthessaloniki.gr

ΦΔΣΙΒΑΛ «ΓΔΤΔΙ ΚΑΘ‟ ΟΓΟΝ, ΔΛΛΑΓΑ-ΜΔΟΓΔΙΟ»
Πόιε: Πιαηεία Καλάξε, Κπςέιε, Αζήλα
Ηκεξνκελία: 19-23 Γεθεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηνπηθψλ ειιεληθψλ
πξντφλησλ
Πιεξνθνξίεο: site:
https://www.neapaseges.gr/UserFiles/23(2).pdf , e-mail:
iniotaki@yahoo.gr , ηει: +306978152603 θ. Ηλησηάθεο
Πνιπρξφλεο
ZOOTECHNIA
Πόιε: ΓΔΘ-Θεζζαινλίθε
Ηκεξνκελία: 31 Ηαλνπαξίνπ- 3 Φεβξνπαξίνπ 2019
Δθζέκαηα: θηελνηξνθία & πηελνηξνθία
Πιεξνθνξίεο: Site: http://zootechnia.helexpo.gr/ , ηει: 2310
291 101, e-mail: zootechnia@helexpo.gr
AQUATHERM
Πόιε: M.E.C. Παηαλίαο Αζήλα
Ηκεξνκελία: 8-11 Φεβξνπαξίνπ 2019
ε
Δθζέκαηα: 4 Γηεζλήο Έθζεζε Θέξκαλζεο θαη Κιηκαηηζκνχ,
ζπζηεκάησλ
εμαεξηζκνχ,
χδξεπζεο,
εηδψλ
πγηεηλήο,
πεξηβαιινληηθήο ηερλνινγίαο, πηζίλαο θαη αλαλεψζηκσλ
πεγψλ ελέξγεηαο
Πιεξνθνξίεο: Site: http://aquatherm.helexpo.gr/el , ηει:
2310291232, θαμ: 2310291553 e-mail:
aquatherm@helexpo.gr
INFACOMA
Πόιε: M.E.C. Παηαλίαο Αζήλα
Ηκεξνκελία: 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
Ηκεξνκελία: 22-25 Φεβξνπαξίνπ 2019
Δθζέκαηα: αξηνπνηία θαη δαραξνπιαζηηθή .
Πιεξνθνξίεο: Site: www.artoza.com , ηει: 210 5242100, email: info@forumsa.gr

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα
31/10/18
ΠΡΟΥΔΗΡΟ , ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΣΤΠΧΝ ΣΖΛ. 26953 60606
31/10/18
ΠΡΟΥΔΗΡΟ , ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΦΑΜΑΣΧΝ ΣΖΛ. 26953 60606
31/10/18
ΠΡΟΥΔΗΡΟ , ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΔΛΑΝΗΧΝ , ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΗΚΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ ΚΑΗ ΓΡΑΦΗΚΖ
ΤΛΖ ΣΖΛ. 26953 60606
31/10/18
ΠΡΟΥΔΗΡΟ , ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΚΧΝ ΚΑΗ ΣΑΝΣΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΧΝ
ΑΠΟ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟ, ΚΟΤΠΧΝ ΚΑΗ ΒΟΤΡΣΧΝ ΚΑΗ ΑΛΛΧΝ ΔΗΓΧΝ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΟΗΚΗΑΚΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ, ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΧΝ , ΔΗΓΧΝ ΣΡΑΠΔΕΑΡΗΑ
ΣΖΛ. 26953 60606
01/11/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ , ΠΡΟΥΔΗΡΟ, ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟ ΑΔΡΟ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ
ΣΜΖΜΑΣΧΝ ΘΟΛΧΝ (RADOME) ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΠΗΣΖΡΖΖ(RADARDS)
ΚΑΗ
ΓΔΝΗΚΟΣΔΡΑ
ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ
ΘΔΔΧΝ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
ΤΣΖΜΑΣΧΝ CNS ΑΔΡΟΝΑΤΣΗΛΗΑ ΣΖΛ. 210 8916212
02/11/18 Α.Γ 22/18 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΑΗΘΟΤΑ (Α) ΜΗΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ,
ΔΝΟ ΠΡΟΒΟΛΔΑ ΟΡΟΦΖ ΚΑΗ ΜΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ
ΓΗΑΘΔΡΜΗΓΑ ΣΖΛ. 2313 308154
02/11/2018 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΜΔ ΘΔΜΑ
«ΔΡΔΤΝΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ ΦΤΓΔΗΟΤ
ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΚΧΝ ΑΗΜΑΣΟ» ΣΖΛ.2313 308154
02/11/18
ΠΡΟΥΔΗΡΟ, ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΗΝΖΖ ΣΖΛ. 26953
60606
05/11/18
Α.Γ ΓΛ019/2018
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΖΛ. 2313 307195
06/11/18 Α.Γ 20/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ, ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΓΟΦΑΚΧΝ ΣΖΛ. 213 2077407
ΣΑΚΣΗΚΟ , ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΣΤΠΧΝ
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΧΝ, ΓΗΑ ΣΟ Β΄ΔΞΑΜΖΝΟ ΣΟΤ 2018 ΚΑΗ
ΣΟ Α΄ ΣΟΤ 2019 ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΖΛ.2313 317545
21/11/18 ΓΖΜΟΗΟ, ΣΑΚΣΗΚΟ, ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΔΚΜΗΘΧΖ ΥΧΡΟΤ ΣΟ ΤΠΟΓΔΗΟ ΣΟΤ ΓΗΚΑΣΗΚΟΤ ΜΔΓΑΡΟΤ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
ΦΧΣΟΣΤΠΗΚΧΝ
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛ.2313 311321
03/12/18 Α.Γ. 015/2018 ΑΝΟΗΥΣΟ, ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΝΟ ΤΣΖΜΑΣΟ IN VIVO ΓΟΗΜΔΣΡΗΑ, ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ
ΓΑΠΑΝΖ ΚΑΗ ΔΝΟ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ
RAPID ARC & 3D CONFORMAL ,ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΗ
ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΑΚΣΗΝΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ
ΣΖΛ. 2313 323119
04/12/18 Α.Γ 1/2018 ΓΗΔΘΝΖ , ΓΖΜΟΗΟ , ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ ΣΖΛ. 26953 60606
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ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
«ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ»
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
«ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ»
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
«ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ»
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
«ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΚΑΗ
ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ « ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο
ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ»
Γ.Ν «ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ»
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
«ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ»
Γ.Ν.Θ «Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ»
Γ.Ν ΝΗΚΑΗΑ - ΠΔΗΡΑΗΑ «ΑΓΗΟ
ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ»
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΔΦΔΣΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
«ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ»

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
«ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ»

Δπηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο www.veth.gov.gr, γηα πιεξέζηεξε ελεκέξσζή ζαο ζε ζέκαηα
επηρεηξεκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο: Πξνθεξχμεηο 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.

