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Ννέκβξηνο 2018

Γηνξγάλσζε εκηλαξίσλ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο
Σξνθίκσλ από ην Β.Δ.Θ

Απόθηεζε Φεθηαθήο Τπνγξαθήο από ην ΒΔΘ

Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, ζηελ πξνζπάζεηά
ηνπ λα ζηεξίμεη ηηο επηρεηξήζεηο – κέιε ηνπ κε αληηθείκελν
εξγαζηψλ ηελ παξαγσγή, επεμεξγαζία θαη δηάζεζε ηξνθίκσλ θαη
ζε φζνπο εκπιέθνληαη κε ηε δηαρείξηζε ηξνθίκσλ κε νηνδήπνηε
ηξφπν θαηά ην ζηάδην ηεο δηαηξνθηθήο αιπζίδαο, δηνξγαλψλεη
εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα γηα ηηο «Βαζηθέο αξρέο Τγηεηλήο θαη
Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ», ζχκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε
ΤΑ.14708/10.08.2007/ΦΔΚ.1616/Β/ 17.08.2007. ηφρνο ησλ
ζεκηλαξίσλ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ παξαγσγή –
ζπληήξεζε θαη δηάζεζε ηξνθίκσλ κε αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία
ησλ θαηαλαισηψλ , ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 852/2004 ηνπ
εο
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29
Απξηιίνπ 2004 γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ. Σα ζεκηλάξηα είλαη
ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 10 σξψλ ην θαζέλα θαη πξαγκαηνπνηνχληαη
ζηελ αίζνπζα ζεκηλαξίσλ ηνπ ΒΔΘ – Αξηζηνηέινπο 27, 4νο
φξνθνο. Σν θφζηνο ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε 50 επξψ,
πνζφ ην νπνίν πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζπγρξφλσο κε ηελ
θαηάζεζε ηεο αίηεζεο ζην Οηθνλνκηθφ ηκήκα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηα κέιε ηνπ ΒΔΘ είλαη ε ηακεηαθή
ηαθηνπνίεζή ηνπο , φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ηεο εηήζηαο
ζπλδξνκήο ηνπο. Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο βξίζθεηαη αλαξηεκέλε
θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Β.Δ.Θ www.veth.gov.gr.
Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζην ηκήκα
Θεκάησλ Μεηαπνίεζεο θαη Τπεξεζηψλ, ηαηηζηηθήο, Δξεπλψλ
θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ ΒΔΘ, αξκφδηνο θ.Γ.Γειεράηζηνο,
ζην ηειέθσλν : 2310-241383
θαη ζην email: smeindustry@veth.gov.gr.

Πξνεηδνπνίεζε ΔΣΔπ
θξνύζκαηα απάηεο

ζε

ειιεληθέο

επηρεηξήζεηο

Σεύρνο No 45

γηα

χκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο ΔΣΔπ: «H Δπξσπατθή
Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) πιεξνθνξήζεθε φηη, ππάξρεη
έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο θάπνηα
πξφζσπα, άγλσζηα ζηελ ΔΣΔπ, πξνζεγγίδνπλ επηρεηξήζεηο αλά
ηελ Διιάδα ππνζρφκελα λα ηνπο πξνζθέξνπλ πξφζβαζε ζε
δάλεηα ηεο ΔΣΔπ κε πξνλνκηαθνχο φξνπο έλαληη ακνηβήο.Ζ
ΔΣΔπ αληέδξαζε άκεζα ζηηο ζρεηηθέο αλαθνξέο, ζχκθσλα κε
ηελ Πνιηηηθή ηεο θαηά ηεο Απάηεο, κε ζθνπφ λα πξνζηαηεχζεη,
ηφζν ηε θήκε ηεο ΔΣΔπ, φζν θαη ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, θαη
εμεηάδεη ην ελδερφκελν λα πξνβεί ζε πεξαηηέξσ ελέξγεηεο, αλ ην
θξίλεη ζθφπηκν. Ζ ΔΣΔπ επηζπκεί λα ππνγξακκίζεη φηη ε
πξνζθνξά πξφζβαζεο ζε δάλεηά ηεο ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν
ηξαπεδηθφ πξντφλ ηεο έλαληη κεηξεηψλ ή έλαληη νπνηαζδήπνηε
κνξθήο ακνηβήο, ππεξεζίαο ή νθέινπο, δελ έρεη απνηειέζεη
πνηέ επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή ηεο ΔΣΔπ…». Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο http://www.pcci.gr/evepimages/ETEP_F3087.pdf
(Πεγή: Δπηρεηξεκαηηθή Πιεξνθφξεζε ΔΒΔΠ, 09.11.2018)

Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο πξνζθέξεη ζηηο
επηρεηξήζεηο - κέιε ηνπ ηε ιχζε ηεο απνκαθξπζκέλεο
ςεθηαθήο ππνγξαθήο πνπ επηηξέπεη ηελ επηθχξσζε ησλ
εγγξάθσλ
απφ
νπνηνλδήπνηε,
νπνπδήπνηε
θαη
νπνηεδήπνηε θαη ε νπνία ζπλεξγάδεηαη άςνγα κε φιεο ηηο
δεκνθηιείο κνξθέο εγγξάθσλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ
εθαξκνγψλ. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο
είλαη ηα εμήο:

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

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

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

Δπθνιία απφθηεζεο κε επίζθεςε ζην Δπηκειεηήξην

Βήκαηα:
Πξώην βήκα – Ζιεθηξνληθέο Τπνβνιέο Αηηήζεσλ
Α) ειεθηξνληθή ππνβνιή αίηεζεο ζην site ηεο Κεληξηθήο
Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ – Τπεξεζία Αξρήο Δγγξαθήο
ΤΠ.Α.Δ.
Β) ειεθηξνληθή ππνβνιή αίηεζεο ζηε δηαδηθηπαθή πχιε
"ΔΡΜΖ
Γεύηεξν βήκα - έιεγρνο ηακεηαθήο ελεκεξόηεηαο
Σξίην βήκα - ειεθηξνληθή πιεξσκή ηνπ θόζηνπο
απόθηεζεο Φεθηαθήο Τπνγξαθήο.
Σέηαξην βήκα - ηαπηνπνίεζε & ελεξγνπνίεζε
Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο Φεθηαθήο Τπνγξαθήο γίλεηαη ζην
Δπηκειεηήξην κε ηελ βνήζεηα ηνπ αξκφδηνπ ππαιιήινπ απφ
εηδηθή ζέζε εξγαζίαο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο Σκήκα
Βηνηερληθψλ Θεκάησλ ΒΔΘ, ηει.2310241383.
Παξάηαζε πξνζεζκίαο νινθιήξσζεο επελδπηηθώλ
ζρεδίσλ πξνεγνύκελσλ αλαπηπμηαθώλ λόκσλ
Γεληθή Γξακκαηεία ηξαηεγηθψλ θαη Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ.
Με λνκνζεηηθή δηάηαμε πνπ πξνσζεί ην Τπνπξγείν
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, ε πξνζεζκία νινθιήξσζεο ησλ
επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε πξνεγνχκελνπο
αλαπηπμηαθνχο λφκνπο παξαηείλεηαη σο εμήο: Α. Γηα ηα
επελδπηηθά ζρέδηα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην λ.3299/04 θαη
εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1.α ηνπ άξζξνπ
76 ηνπ λ.4399/16 ή ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ
άξζξνπ 5 ηνπ λ.3299/04, έσο ηηο 30/6/2019. Β. Γηα φια ηα
επελδπηηθά ζρέδηα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην λ.3908/11 έσο ηηο
31-12-2019, κε δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ΠΓ 33/2011, δειαδή επί
πιένλ παξάηαζεο 2 εηψλ εθ‟ φζνλ έσο ηηο 31-12-2019 έρεη
πινπνηεζεί ην 50% ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πνπ εγθξίζεθε.

Έλαξμε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Σν Μεηξό ζηελ
Πόιε καο»
Ζ Αηηηθφ Μεηξφ Α.Δ. ζαο πξνζθαιεί ην άββαην 10 Ννεκβξίνπ
2018 θαη ψξα 10:30 , ζην Παηδηθφ Μνπζείν Θεζζαινλίθεο
(Γξεγνξίνπ Λακπξάθε- Κιεάλζνπο 57), ζηελ παξνπζίαζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο: «Σν Μεηξφ ζηελ Πφιε καο». Έλα
δηαδξαζηηθφ, εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο
κηθξνχο καο θίινπο λα δήζνπλ ηελ εκπεηξία ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ
ζρεδηαζκνχ , ηνλ ζπλαξπαζηηθφ θφζκν ηεο ππφγεηαο θαηαζθεπήο
θαη ηελ ππεξζχγρξνλε ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξφ. Σει. 2310913047.

Παξνπζίαζε ηεο Μαθεδνληθήο Κνπδίλαο θαη ησλ πξντόλησλ
ηεο Μαθεδνληθήο Γεο
Ζ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζαο πξνζθαιεί ζηελ
παξνπζίαζε ηεο Μαθεδνληθήο Κνπδίλαο θαη ησλ πξντφλησλ ηεο
Μαθεδνληθήο Γεο, ζην FOODTRUCK ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο, ζηνλ αχιεην ρψξν ηεο έθζεζεο Philixenia
(εμσηεξηθφο ρψξνο ησλ πεξηπηέξσλ 12 θαη 13) , ην άββαην 10
Ννεκβξίνπ 2018 θαη ψξα 12.00 ην κεζεκέξη.

Γσξεάλ εκηλάξην
κε ζέκα Δλδεδεηγκέλε αλάπηπμε
Πσιήζεσλ θαη Marketing ζηνλ θιάδν ηνπ HO.RE.CA ζηα
πιαίζηα ηεο PHILOXENIA ηo άββαην 10 Ννεκβξίνπ ζηηο
15:30
Ζ MANAGER‟S OFFICE ζαο πξνζθαιεί, ζε πξνγξακκαηηζκέλε
νκηιία/ζεκηλάξην ζηηο 10 Ννεκβξίνπ 2018 ζηα πιαίζηα ηεο
PHILOXENIA κε ζέκα: Tξφπνη πσιήζεσλ & marketing γηα ηελ
πξνζέγγηζε Hotel - Restaurant - Cafeteria . Σν άββαην
εο
10/11/2018, 15:30-17:30
ζην πιαίζηα ηεο 34
Γηεζλνχο
Έθζεζεο Σνπξηζκνχ Philoxenia. Πεξίπηεξν 8, πλεδξηαθφ
Κέληξν Νηθφιανο Γεξκαλφο, Αίζνπζα C, φπνπ ζα αλαιπζνχλ νη
δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο , ε ζηξαηεγηθή marketing , ην πξνζσπηθφ
θαη ηα απαξαίηεηα εξγαιεία ηνπ internet. Γηα ηελ παξαιαβή ηεο
πξνζσπηθήο ζαο πξφζθιεζεο παηήζηε ζην ζχλδεζκν
https://www.eventbrite.com/e/t-marketing-hotel-restaurantcafeteria-tickets-51290637678

Δθδήισζε κε ηίηιν: ηνπο δξόκνπο ηνπ Κξαζηνύ.
Ζ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζαο πξνζθαιεί ζηελ
εθδήισζε κε ηίηιν:
Οη δξφκνη ηνπ Κξαζηνχ πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Θεζζαινλίθε, ηελ Κπξηαθή 11 Ννεκβξίνπ
2018 θαη ψξα 11.00, ζην πλεδξηαθφ Κέληξν Η. Βειιίδεο ζηελ
αίζνπζα OLYMPIAS.

Πξόζθιεζε ζε εθδήισζε κε ζέκα: «Γήισζε ΔΔ-Σνπξθίαο
θαη ην Μέιινλ ηνπ Αζύινπ», ζηηο 14 Ννεκβξίνπ 2018
Σν Διιεληθφ Ίδξπκα Δπξσπατθήο θαη Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο
(ΔΛΗΑΜΔΠ), δηνξγαλψλεη εθδήισζε κε ζέκα: «Γήισζε ΔΔΣνπξθίαο θαη ην Μέιινλ ηνπ Αζχινπ», ε νπνία ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σεηάξηε 14 Ννεκβξίνπ 2018 θαη ψξα
11.00-13.00 ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην- Γξαθείν Δλεκέξσζεο
ζηελ Διιάδα, Λεσθφξνο Ακαιίαο 8, 105 57 Αζήλα. Οη νκηιεηέο
ζα είλαη ε Δξεπλήηξηα ζην ΔΛΗΑΜΔΠ Γξ. Αγγειηθή Γεκεηξηάδε, ν
Καζεγεηήο ζην the Istanbul Bilgi University, θ. Ayhan Kaya θαη ν
Δξεπλεηήο ζην Migration Research Institute θ. Peter KovecsiOlah. Σε ζπδήηεζε ζα ζπληνλίζεη ν θ. Βαζίιεο Νέδνο,
δεκνζηνγξάθνο ζηελ εθεκεξίδα Καζεκεξηλή. Ζ εθδήισζε ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηα Αγγιηθά θαη ζα δνζνχλ βεβαηψζεηο
παξαθνινχζεζεο. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα δειώζνπλ
ζπκκεηνρή ζηνλ ζχλδεζκν: https://www.eliamep.gr/event/euturkey-statement-future-of-asylum/ έσο ηε Γεπηέξα 12
Ννεκβξίνπ 2018. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλία κε
ηελ θα. Έβειηλ Καξαθαηζάλε: site: https://www.eliamep.gr/ , ηει:
210 7257124, e-mail: activities@eliamep.gr .

Ζκεξίδα κε Θέκα «Ζ αλαγθαηόηεηα ηεο Αζθάιηζεο ησλ
Πηζηώζεσλ
γηα
κηα
επηηπρεκέλε
εμαγσγηθή
δξαζηεξηόηεηα, λνκηθή ππνζηήξημε»
Tν
Διιελνγεξκαληθφ
Eκπνξηθφ
θαη
Βηνκεραληθφ
Δπηκειεηήξην, ζε ζπλεξγαζία κε ην Δκπνξηθφ θαη
Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, ην χλδεζκν
Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδαο θαη ην χλδεζκν Δμαγσγέσλ,
ζπλδηνξγαλψλνπλ εηδηθή Ζκεξίδα κε ζέκα «Ζ αλαγθαηφηεηα
ηεο Αζθάιηζεο ησλ Πηζηψζεσλ γηα κηα επηηπρεκέλε
εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, λνκηθή ππνζηήξημε» ηελ Γεπηέξα
19 Ννεκβξίνπ 2018, ψξα 17:00-19:00, ζηελ αίζνπζα ηνπ
ΔΒΔΘ (Σζηκηζθή 29, Θεζζαινλίθε), 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. Ζ Ζκεξίδα
απεπζχλεηαη
θπξίσο
ζε
Ηδηνθηήηεο
επηρεηξήζεσλ,
Γηεπζχλνληεο πκβνχινπο, Γηεπζπληέο θαη ηειέρε
Δμαγσγψλ,
Γηεπζπληέο
Αλάπηπμεο
Έξγσλ,
Credit
Controllers, CFOs θαη άιια αξκφδηα ζηειέρε. Οη
δηνξγαλσηέο ζαο πξνζθαινχλ φπσο παξαθνινπζήζεηε ηελ
ελδηαθέξνπζα απηή εθδήισζε θαη παξαθαινχλ φπσο
ζπκπιεξψζεηε
ηε
δήισζε
ζπκκεηνρήο
ζην
https://goo.gl/forms/F0MPMMsEuFmQPb8I3
κέρξη
16.11.18. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: θ. Γηάλλεο
Παηζηαβφο,
Senior
Consultant,
Διιελνγεξκαληθφ
Δπηκειεηήξην, ηει. 2106419026, y.patsiavos@ahk.com.gr .

Δθδήισζε – πδήηεζε ηξνγγπιήο Σξάπεδαο κε ηίηιν :
Κπβεξλνρώξνο θαη Αζθάιεηα
Ο ξόινο ηνπ Κξάηνπο θαη ε εθαξκνγή ηνπ δηεζλνύο
δηθαίνπ
Σν Ηλζηηηνχην γηα ην Γίθαην Πξνζηαζίαο ηεο Ηδησηηθφηεηαο
ησλ Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ θαη ηελ Σερλνινγία ηνπ
Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (PLO) θαη ην
German Marshall Fund of
the United States
ζαο
πξνζθαινχλ ζε εθδήισζε – ζπδήηεζε ζηξνγγπιήο ηξάπεδαο
κε ζέκα: Κπβεξλνρώξνο θαη Αζθάιεηα ν ξόινο ηνπ
Κξάηνπο θαη ε εθαξκνγή ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ, πνπ
δηνξγαλψλνπλ ηελ Σξίηε 13 Ννεκβξίνπ θαη ψξα 18.00, ζηελ
αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Γηνζθνχξσλ θαη πιαηεία Πνηθίιεο,
απέλαληη απφ ηελ είζνδν ηεο Ρσκατθήο Αγνξάο , Αζήλα).
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: Σει: 2113110671, email:
nkanellopoulos@eplo.int , website: www.eplo.eu

Δθπαηδεπηηθό
Πξόγξακκα
Δπηρεηξεκαηηθόηεηα

ζηελ

Κνηλσληθή

Σν Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ ΣΔΗ Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαη ην Παξάξηεκα Θξάθεο ησλ
Παηδηθψλ Υσξηψλ SOS Διιάδνο ζαο πξνζθαινχλ ζε
ηξνγγπιφ Σξαπέδη κε ζέκα: «Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα ζηελ
Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα». Γεπηέξα 12.11.2018, ζηηο
14:30Ξελνδνρείν Galaxy Airotel, Δι. Βεληδέινπ 27, Καβάια.
Ζ
εθδήισζε
πξαγκαηνπνηείηαη
ζην
πιαίζην
ηνπ
Έξγνπ“Support of Social Enterprises Development and
Enhancement of Employment / SoSEDEE”, ην νπνίν
ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο αηφκσλ πνπ
αλήθνπλ ζε επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο. Πιεξνθνξίεο ζην
www.sosedee.eu θαη ζην ηει. 210 2113333.

Forum Πξνγξάκκαηνο Δπηρεηξεκαηηθώλ Απνζηνιώλ
“Go in Thessaloniki”
H Eurobank θαη ν χλδεζκνο Δμαγσγέσλ (ΔΒΔ), ζαο
πξνζθαινχλ
ζην
Forum
ηνπ
Πξνγξάκκαηνο
Δπηρεηξεκαηηθψλ Απνζηνιψλ "Go in Thessaloniki" κε ζέκα:
«Γηεζλέο Δκπφξην θαη Αλάπηπμε – ν ξφινο ησλ
Γεσπνιηηηθψλ
Δμειίμεσλ».
Ζ
εθδήισζε
ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηε Γεπηέξα 12 Ννεκβξίνπ 2018 θαη ψξα
18:30, ζην Μέγαξν Μνπζηθήο Θεζζαινλίθεο, αίζνπζα
«Αηκίιηνο Ρηάδεο».

2nd Athens Business Women Forum 2018: Γπλαίθεο
πνπ θαηλνηνκνύλ
Σν 2nd Athens Business Women Forum 2018:
Γπλαίθεο πνπ θαηλνηνκνύλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ
Σξίηε 13 Ννεκβξίνπ 2018 θαη ψξα 18:00, ζην Εάππεην
Μέγαξν (Αίζνπζα 6), ζην πιαίζην ηνπ 2nd Athens
Innovation Festival 2018. Σελ εθδήισζε ζα ζπληνλίζεη ε
δεκνζηνγξάθνο, Μάξηνλ Μηρειηδάθε. Γηα ηε ζπκκεηνρή
εγγξαθείηε
ζην
ζχλδεζκν
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVihr0JdhAa
Bo_ooIzdIuBzTvFBys0DGVMY__zhhw-LE0ffg/viewform .
Πιεξνθνξίεο: 210 3627 911. Γηα ην πξφγξακκα ηεο
εθδήισζεο,
ελεκεξσζείηε
ζην
ζχλδεζκν
https://www.athensinnovation.gr/programma/ .

Πξόζθιεζε ζε Δθδήισζε κε ζέκα: «Σν Παξάδεηγκα
ηεο Φηλιαλδίαο: Πώο Γεκηνύξγεζε κηα Οηθνλνκία
Βαζηζκέλε ζηελ Καηλνηνκία», ζηηο 14 Ννεκβξίνπ 2018
Ο Πξφεδξνο ηεο δηαΝΔΟζηο θ. Γεκήηξεο Γαζθαιφπνπινο
ζαο πξνζθαιεί ζε Δθδήισζε κε ζέκα: «Σν Παξάδεηγκα
ηεο Φηλιαλδίαο: Πψο Γεκηνχξγεζε κηα Οηθνλνκία
Βαζηζκέλε ζηελ Καηλνηνκία», κε θεληξηθφ νκηιεηή ηνλ π.
Πξσζππνπξγφ ηεο Φηλιαλδίαο Έζθν Άρν. Ζ εθδήισζε ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σεηάξηε 14 Ννεκβξίνπ 2018 θαη
ψξα 18.00, ζην ακθηζέαηξν ηνπ Μνπζείνπ Μπελάθε ζην
θηίξην επί ηεο νδνχ Πεηξαηψο (Πεηξαηψο 138, Αζήλα). Μεηά
ηελ νκηιία ηνπ π. Πξσζππνπξγνχ ηεο Φηιαλδίαο ζα
αθνινπζήζεη ζπδήηεζε κε ηελ Πξφεδξν ηνπ Γηθηχνπ γηα ηε
Μεηαξξχζκηζε ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε, π.
Δπίηξνπν ηεο Δ.Δ. θαη π. Τπνπξγφ θ. Άλλα
Γηακαληνπνχινπ. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
δειψζνπλ ζπκκεηνρή ζηνλ παξαθάησ ζχλδεζκν:
https://docs.google.com/forms/d/1owcJDyy0gXo2kFUoV0l
n8og5YnY2lPyk4fPd4HM5T9o/viewform?edit_requested=t
rue
.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
site:
https://www.dianeosis.org/ , ηει: 213 00 23000, e-mail:
info@dianeosis.org .

Water Conference, Σξίηε
Ακθηζέαηξν Maroussi Plaza
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Ννεκβξίνπ

2018,

Σν Water Conference απνηειεί ζεκαληηθή εηήζηα
δηνξγάλσζε γηα ην λεξφ ζηε ρψξα καο θαη έρεη αλαδείμεη
πεξηζζφηεξα απφ 100 case studies γηα ηελ αεηθφξν
αληηκεηψπηζε ηνπ πδαηηθνχ ζέκαηνο, θαιχπηνληαο κία
επξεία ζεκαηνινγία, κε πεξηζζφηεξνπο απφ 170
ζπλέδξνπο εηεζίσο. ην ζπλέδξην, δηεζλείο νκηιεηέο,
εηδηθνί, εκπεηξνγλψκνλεο, ρξήζηεο θαη πξνκεζεπηέο ηνπ
ηνκέα δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζα αλαδεηήζνπλ
απαληήζεηο ζε πηεζηηθά δεηήκαηα, φπσο ε εμαζθάιηζε ηεο
πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ θαη ε πξνζηαζία ηεο δεκνζίαο
πγείαο, ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ
θαη ησλ αζηηθψλ – βηνκεραληθψλ ιπκάησλ. Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
ζην
ζχλδεζκν
http://www.waterconference.gr/?utm_source=daily_newsle
tters_banners&utm_medium=print. ( Πεγή: Plant news
letter).

Thessaloniki Summit 2018
To Thessaloniki Summit 2018 δηνξγαλψλεηαη απφ ην χλδεζκν
Βηνκεραληψλ Β. Διιάδνο (ΒΒΔ) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ “πκεψλ
Σζνκψθνο ΑΔ – Delphi Economic Forum”, ζηηο 15-16 Ννεκβξίνπ
2018 ζην πλεδξηαθφ Κέληξν Ησάλλεο Βειιίδεο. Τπφ ηελ Αηγίδα
ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο θ. Πξνθφπε Παπιφπνπινπ, ελψ
βαξπζήκαληεο νκηιίεο εζληθνχ θαη επξσπατθνχ ελδηαθέξνληνο ζα
εθθσλήζνπλ ν Πξσζππνπξγφο θ. Αιέμεο Σζίπξαο θαη ν Αξρεγφο
ηεο Αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο θ. Κπξηάθνο Μεηζνηάθεο, ηελ
πξψηε θαη ηε δεχηεξε εκέξα ηνπ ζπλεδξίνπ αληίζηνηρα. Σέζζεξηο
(4) Πξσζππνπξγνί ζπδεηνχλ ηηο πξννπηηθέο νηθνλνκηθήο θαη
εκπνξηθήο ζπλεξγαζίαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ θαη
ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο: Αιέμεο Σζίπξαο, Boyko Borissov,
Πξσζππνπξγφο ηεο Βνπιγαξίαο, Ana Brnabić, Πξσζππνπξγφο
εξβίαο, θαη, Ana Birchall, Αληηπξφεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο
Ρνπκαλίαο, ηηκνχλ εθέηνο κε ηελ παξνπζία ηνπο ην 3ν Thessaloniki
Summit 2018. Πεξηζζφηεξνη απφ εμήληα (60) δηαθεθξηκέλνη
νκηιεηέο απφ ην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ, ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο
θνηλσλίαο, ζπκκεηέρνπλ κε εηζεγήζεηο ζηηο εξγαζίεο ηνπ 3νπ
Thessaloniki Summit 2018, ζπκβάιινληαο ζηελ θαζηέξσζε ηεο
Θεζζαινλίθεο ζε εζηηαθφ ζεκείν δηαιφγνπ πςεινχ επηπέδνπ γηα
φια ηα θαίξηα – ηξέρνληα, νηθνλνκηθά, πνιηηηθά θαη θνηλσληθά
δεηήκαηα ηεο Βφξεηαο Διιάδαο, ησλ Βαιθαλίσλ, ηεο Δπξψπεο θαη
ηνπ θφζκνπ. ηφρνο ηνπ εθεηηλνχ 3νπ (θαηά ζεηξά) Thessaloniki
Summit είλαη ε αλάδεημε ησλ πξννπηηθψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη
επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ησλ ρσξψλ ησλ Γπηηθψλ
Βαιθαλίσλ θαη ηεο ρψξαο καο. Σν Thessaloniki Summit 2018,
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Αληηπξνζσπείαο ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ Διιάδα, ηεο ΓΔΘ-HELEXPO θαη ηνπ
“Enterprise Europe Network Hellas”. Γειψζεηο ζπκκεηνρήο : Σει.
2310539817, www.thessalonikisummit.gr
ε

3 Δβδνκάδα Γπλαηθείαο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο, ζηηο 26-30
Ννεκβξίνπ 2018, ζηε Θεζζαινλίθε
Ο
χλδεζκνο
Δπηρεηξεκαηηψλ
Γπλαηθψλ
Διιάδνο-ΔΓΔ
ε
δηνξγαλψλεη ηελ 3 Δβδνκάδα Γπλαηθείαο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο,
ζηηο 26-30 Ννεκβξίνπ 2018, ζην μελνδνρείν Grand Hotel Palace,
Μνλαζηεξίνπ 305, ζηε Θεζζαινλίθε. Ζ Δβδνκάδα Γπλαηθείαο
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη επίζεκν γεγνλφο ηεο Δπξσπατθήο
Δβδνκάδαο ΜκΔ θαη ζεκαηνδνηεί έλα νξφζεκν ζην ράξηε πνξείαο
γηα ηελ Γπλαηθεία Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Οηθνλνκηθή
Δλδπλάκσζε ησλ Γπλαηθψλ ηφζν ζηα Βαιθάληα φζν θαη ζηελ
ε
Δπξψπε. Ζ 3 Δβδνκάδα Γπλαηθείαο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο έρεη
ζηφρν λα δεκηνπξγήζεη κηα πιαηθφξκα αιιειεπίδξαζεο θαη λα
ζπγθεληξψζεη ηνπο θξαηηθνχο θνξείο, ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο θαη
ηνπο επαγγεικαηίεο απφ φιν ηνλ θφζκν κε ζθνπφ λα ζπδεηήζνπλ
θαη λα αληαιιάμνπλ απφςεηο ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο
πξνψζεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη
αληαγσληζηηθφηεηαο ζε ηνπηθφ θαη δηεζλέο αληαγσληζηηθφ επίπεδν.
Σν ζέκα ζπδήηεζεο ηεο θεηηλήο ρξνληάο επηθεληξψλεηαη ζην ξφιν
ησλ γπλαηθψλ ζηελ βηνκεραλία ηεο Σερλνινγίαο θαη ζηνπο
ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ρξεκαηνδφηεζεο κηαο επηρείξεζεο. Αθφκα,
ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ Β2Β ζπλαληήζεηο κε ηε ζπκκεηνρή
γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ απφ ηελ Δπξψπε θαη ηε Μεζφγεην κε
ζηφρν ηε δεκηνπξγία, δηαρείξηζε θαη δηαηήξεζε ελφο παγθφζκηνπ
δηθηχνπ γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
δειψζνπλ
ζπκκεηνρή
ζηνλ
παξαθάησ
ζχλδεζκν:
https://www.eventbrite.com/e/3rd-female-entrepreneurial-weekregistration-50590679083 .
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site: http://www.sege.gr , ηει: +30
2310 224440, e-mail: info@sege.gr .

20 Υξόληα Γξαθείν Γαζύλδεζεο ΑΠΘ
19,20,21, θαη 22 πξαγκαηνπνηνχληαη νη εθδειψζεηο γηα ηνλ
ενξηαζκφ ησλ 20 ρξφλσλ ηνπ
Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο ηνπ
Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Οη εθδειψζεηο ζα
γίλνπλ ζην θηίξν ΚΔ.Γ.Δ.Α.- Ακθηζέαηξν ΗΗ & ΗΗΗ. Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο γηα ην πξφγξακκα ηνπ ενξηαζκνχ ζην ζχλδεζκν
www.cso.auth.gr

«Πόιεηο – ιηκάληα θαη ζαιάζζηνη δξόκνη ζηελ Αλαηνιηθή
νο
νο
Μεζόγεην θαη ηε Μαύξε Θάιαζζα (18 – 21 αηώλαο)»
Σν Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην ζε ζπλεξγαζία κε ην
Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ζαο πξνζθαινχλ ζην Γηεζλέο
πλέδξην κε ζέκα: «Πφιεηο – ιηκάληα θαη ζαιάζζηνη δξφκνη ζηελ
νο
νο
Αλαηνιηθή Μεζφγεην θαη ηε Μαχξε Θάιαζζα (18 – 21
αηψλαο)», πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ Πέκπηε 22 έσο θαη
άββαην 24 Ννεκβξίνπ 2018 ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
Υαξνθνπείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηελ Αζήλα. Οη ελδηαθεξφκελνη
ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηα
ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά επηζθεθηείηε ην site: http://portroutesmedblacksea.gr .

7ν Αξαβν-Διιεληθό Οηθνλνκηθό Φόξνπκ
Σν «7ν Αξαβν-Διιεληθφ Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ» πξφθεηηαη λα
δηεμαρζεί ζην Ξελνδνρείν Divani Caravel, ζηελ Αζήλα,
Διιάδα, ζηηο 27-28 Ννεκβξίνπ 2018, ππφ ηνλ ηίηιν «Διιάδα
θαη Αξαβηθφο Κφζκνο: Μία Νέα Αηδέληα γηα ηελ Αλάπηπμε», ελ
κέζσ κίαο επνρήο ζεηηθψλ αιιαγψλ γηα ηελ Διιάδα θαη ηνλ
Αξαβηθφ θφζκν. Ζ Διιάδα, εμεξρφκελε επηηπρψο ηεο θξίζεο,
πξνζβιέπεη θαη ζηνρεχεη πξνο ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε.
Οξηζκέλεο αξαβηθέο ρψξεο, έρνπλ μεθηλήζεη ηελ έμνδφ ηνπο
απφ κία καθξά πεξίνδν αζηάζεηαο θαη αλαηαξαρψλ, νδεχνπλ
πξνο ηελ αλνηθνδφκεζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ
ππνδνκψλ ηνπο, ελψ θάπνηεο άιιεο επηδηψθνπλ κία
ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο ησλ πφξσλ ηνπο, ψζηε λα
ζπκβαδίζνπλ κε ηηο λέεο νηθνλνκηθέο ηάζεηο. Όιεο νη
παξαπάλσ ζεηηθέο ελδείμεηο ππνδειψλνπλ κία λέα αηδέληα γηα
ηελ κειινληηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ Αξάβσλ θαη Διιήλσλ, κε
έκθαζε ζηε κεηαθνξά ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο απφ ηελ
Διιάδα ζηνλ αξαβηθφ θφζκν. Σν ελ ζέκαηη Φφξνπκ ζα δψζεη
πξνηεξαηφηεηα ζηνπο ηνκείο πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθνί θαη
απφ ηηο δχν πιεπξέο, ζηε λαπηηιηαθή θαη ιηκεληθή βηνκεραλία,
ηελ ελέξγεηα θαη ηηο θαηαζθεπέο, κε ηε ζπλεξγαζία ζρεηηθψλ
επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ. ηνρεχεη ζηε δηεχξπλζε ηεο
αξαβηθήο ζπκκεηνρήο κε ηελ ζπκπεξίιεςε, απηή ηε θνξά, ηνπ
νπιηαλάηνπ ηνπ Οκάλ, ηεο Τεκέλεο, ηεο νκαιίαο θαη ηνπ
Σδηκπνπηί, θαζψο θαη άιισλ αξαβηθψλ θξαηψλ ψζηε λα
εκπινπηηζηνχλ νη δηαβνπιεχζεηο θαη ε δηθηχσζε θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ Φφξνπκ. Σν πξφγξακκα ζα πεξηιακβάλεη,
επίζεο, παξνπζηάζεηο θαη ηζηνξίεο επηηπρίαο λενθπψλ
επηρεηξήζεσλ θαη ησλ δχν πιεπξψλ, θαζψο θαη θαη‟ ηδίαλ
επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο κεηαμχ ησλ επηζθεπηφκελσλ
Αξάβσλ επηρεηξεκαηηψλ θαη ησλ Διιήλσλ νκνιφγσλ ηνπο ζε
φινπο ηνπο ηνκείο ελδηαθέξνληνο. Οη ελδηαθεξφκελεο εηαηξείεο
κπνξνχλ λα δειψζνπλ ζπκκεηνρή ζηνλ ειεθηξνληθφ
ζχλδεζκν:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6q64Q8525E_o
n2DxFHwJIDvOfstyxRFiwOg8Ltm_mdhLb9w/viewform
έσο
ηελ Παξαζθεπή 16 Ννεκβξίνπ 2018, ζηηο 16.00.
Πιεξνθνξίεο: Tel.:+30 210 6711 210/ 6773 428 (ext.101)/
Fax: + 30 210 6746 577, www.arabhellenicchamber.gr , email: chamber@arabgreekchamber.gr

Greek Exports Awards 2018 Παξάηαζε Πξνζεζκίαο
Τπνβνιήο Τπνςεθηνηήησλ
Γηα 7ε ζπλερή ρξνληά, ε Έλσζε Γηπισκαηηθψλ Τπαιιήισλ
Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ (ΔΝΓΤ ΟΔΤ) ηνπ
Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ethos Awards,
ην νηθνλνκηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ portal banks.com.gr θαη ην
νηθνλνκηθφ θαη επελδπηηθφ πεξηνδηθφ ΥΡΖΜΑ δηνξγαλψλνπλ ηα
εμαγσγηθά βξαβεία Greek Exports Awards, ηελ Παξαζθεπή 7
Γεθεκβξίνπ 2018 ζην Divani Apollon Palace & Thalasso,
πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμνπλ θαη λα επηβξαβεχζνπλ ηνπο
αλζξψπνπο, ηηο ηδέεο θαη ηηο ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ
θνξπθαίσλ εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο. Νέα
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία: 16/11/2018 . Δπηζθεθηείηε
ην
ζχλδεζκν http://exports.ethosawards.eu/
θαη δειψζηε
ζπκκεηνρή έσο ηελ Παξαζθεπή 16 Ννεκβξίνπ 2018 .

εκηλάξην κε ηίηιν: DIGITAL - SOCIAL MEDIA MARKETING
Όπσο καο ελεκεξψλεη ε Ναπηεκπνξηθή
ζηηο 20 & 21
Ννεκβξίνπ 2018 θαη ψξεο 17.00 - 22.00 δηεμάγεηαη ζην Κηίξην
Ναπηεκπνξηθήο, Λέλνξκαλ 205, Κνισλφο ην παξαθάησ
ζεκηλάξην κε ηίηιν: DIGITAL - SOCIAL MEDIA MARKETING.
Δηζεγεηήο: ΚΤΡΗΑΚΟ ΚΟΤΝΑΝΖ, Digital Marketing Director /
Partner, Wethepeople . ε πνηνχο απεπζχλεηαη:
• ε
λενζχζηαηεο εηαηξίεο πνπ ζέινπλ λα απμήζνπλ ηελ
αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπο κέζα απφ ηα δηαζέζηκα Digital & Social
θαλάιηα επηθνηλσλίαο. • ε ππάξρνπζεο εηαηξίεο πνπ ζέινπλ λα
μεθηλήζνπλ ε λα απμήζνπλ ηελ παξνπζία ηνπο δηαδηθηπαθά. • ε
φζνπο έρνπλ έλα Website θαη ζέινπλ λα απμήζνπλ ηελ
επηζθεςηκφηεηα, ην δπλεηηθφ ηνπο πειαηνιφγην θαη ελ ηέιεη ηηο
αγνξέο.• ε φζνπο ελδηαθέξνληαη λα θάλνπλ θάπνηεο βαζηθέο
ελέξγεηεο Μάξθεηηλγθ ρσξίο λα μνδέςνπλ ρξήκαηα ζε θάπνηνλ
εηδηθφ ή ζε θάπνην Marketing Agency. • ε φζνπο έρνπλ
ζπνπδάζεη Μάξθεηηλγθ θαη ζα ήζειαλ λα εληάμνπλ ζηηο γλψζεηο
ηνπο θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ Social & Digital Marketing ζε
πξαθηηθφ θαη ζεσξεηηθφ επίπεδν. Γηαβάζηε αλαιπηηθά φιεο ηηο
πιεξνθνξίεο γηα ην ζεκηλάξην ζην ζχλδεζκν. Κφζηνο
πκκεηνρήο: 200€ . Γηα ηνπο ζπλδξνκεηέο ηεο εθεκεξίδαο
παξέρεηαη έθπησζε 40% ελψ γηα θνηηεηέο θη αλέξγνπο 50%.
Γηα δειψζεηο ζπκκεηνρήο, αθνινπζείηε ηνλ παξαθάησ
ζχλδεζκν:
https://www.naftemporiki.gr/ekpaideysi/seminars/aitisi/1172?ut
m_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=%
CE%97+%CE%9D%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%95%CE
%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%97
+%7C+%CE%A3%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE
%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%3A+DIGITALSOCIAL+MEDIA+MARKETING .
Δγθαίληα 2nd Athens Innovation Festival
Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ (ΔΒΔΑ) θαη
ε Θεξκνθνηηίδα Νενθπψλ Δπηρεηξήζεσλ Αζήλαο (ΘΔΑ-ΔΒΔΑ)
ζαο πξνζθαινχλ ζηα εγθαίληα ηνπ 2nd Athens Innovation
Festival, ηε Γεπηέξα 12 Ννεκβξίνπ 2018 θαη ψξα 18:00, ζην
Εάππεην Μέγαξν (Αίζνπζα 6). Γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ ηειεηή
εγθαηλίσλ,
εγγξαθείηε ζην
ζχλδεζκν
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYUAFZl3it9MeR6
Wjnyh9CForJYQmJYSrDm6RWBytKNescXw/viewform . Γηα ην
ζπλνιηθφ πξφγξακκα 2nd Athens Innovation Festival 2018,
ελεκεξσζείηε
ζην
ζχλδεζκν
https://www.athensinnovation.gr/programma/

Hellenic Responsible Business Awards 2019
Σα βξαβεία πνπ ηηκνχλ, εδψ θαη ηέζζεξα ρξφληα, ηνπο
αλζξψπνπο, ηα έξγα θαη ηηο επηηπρεκέλεο ζπλεξγαζίεο πνπ
κεηακνξθψλνπλ
ην
πξφζσπν
ηεο
ζχγρξνλεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο, κε ζηφρν ην θνηλφ θαιφ. Ζκεξνκελία
ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ έσο: Παξαζθεπή 30 Ννεκβξίνπ
2018. Σειεηή απνλνκήο βξαβείσλ: Φεβξνπάξηνο 2019.
Γειψζηε ππνςεθηφηεηα ζηα Responsible Business Awards ζην
ζχλδεζκν http://www.responsiblebusiness.gr/register/ . ε
πνηνπο απεπζύλεηαη. ηα βξαβεία κπνξνχλ λα ππνβάινπλ
ππνςεθηφηεηα Ηδησηηθέο θαη Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο, Κνηλσληθέο
Δπηρεηξήζεηο, Δπαγγεικαηηθνί Φνξείο, Δπηρεηξήζεηο Γηαθήκηζεο
θαη
Δπηθνηλσλίαο,
Φνξείο/Οξγαληζκνί
ηεο
Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο, Δζεινληηθέο Οξγαλψζεηο, ΜΚΟ θαη ε
Αθαδεκατθή Κνηλφηεηα. Βαζηθέο Δλόηεηεο Βξάβεπζεο. 1
Αξηζηεία ζηε πλεξγαζία, 2 Πξφηππν Δπέλδπζεο, 3
Δξγαδφκελνη, 4 Βηψζηκε Αλάπηπμε, 5 Αξηζηεία ζηελ
Δπηθνηλσλία, 6 Ηδησηηθέο Δπηρεηξήζεηο (Μηθξέο – Μεζαίεο –
Μεγάιεο), 7 Cause Advocacy, 8 Σερλνινγία γηα ην Κνηλφ Καιφ
Νέν!, 9 Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, 10 ΜΚΟ ηεο Υξνληάο, 11
Οκάδα CSR ηεο Υξνληάο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην
ζχλδεζκν

http://www.responsiblebusiness.gr/?utm_source=daily_n
ewsletters_banners&utm_medium=print (Πεγή : Plant
news letter).

LIOOC 2019, LONDON International Olive Oil
Competitions 2019. Γηαγσληζκνί ΛΟΝΓΗΝΟΤ Αλώηεξεο
Γεύζεο θαη πζθεπαζίαο ειαηνιάδνπ

Δμαγσγηθή Έθζεζε Φεζηηβάι "Διιάδα Παληνύ"- 2ε ΔιιελνΟιιαλδηθή Έθζεζε-Φεζηηβάι "Διιάδα Παληνύ"
ζηελ
Οιιαλδία 15-17 Μαξηίνπ 2019

Γειψζηε ζήκεξα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ηνλ δηαγσληζκφ
κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ειαηφιαδα θάζε είδνπο θαη απφ
νπνηαδήπνηε ρψξα ηνπ θφζκνπ. πκκεηέρνπλ κφλν
ηππνπνηεκέλα ειαηφιαδα (φρη ρχκα) πνπ θπθινθνξνχλ
λφκηκα.
https://www.facebook.com/londonoliveoilcompetitions/ .
A. Γηαγσληζκφο ΠΟΗΟΣΖΣΑ ειαηνιάδνπ 2019. Καηεβάζηε
απφ
εδψ
ηελ
αίηεζε
ζπκκεηνρήο:
http://www.londonoliveoil.com/wpcontent/uploads/2018/07/LONDON-IOOC_Quality.pdf
.
πκπιεξψζηε κε ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ θαη ζηείιηε ηελ
πίζσ ζπκπιεξσκέλε-καδί κε ην θαηαζεηήξην ηεο ηξάπεδαοζην email: info@londonoliveoil.com. - Κφζηνο ζπκκεηνρήο
250
Δπξψ
(κέρξη
24
Ννεκβξίνπ
θφζηνο
200
Δπξψ/ζπκκεηνρή). - 4 ηεκ θηάιεο 500ml ή 750ml. - Υεκηθή
αλάιπζε πξντφληνο
B. Γηαγσληζκφο ΤΚΔΤΑΗΑ ειαηνιάδνπ 2019.
Καηεβάζηε
απφ
εδψ
ηελ
αίηεζε
ζπκκεηνρήο:
http://www.londonoliveoil.com/wpcontent/uploads/2018/07/LONDON-IOOC_Packaging.pd .
πκπιεξψζηε κε ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ θαη ζηείιηε ηελ
πίζσ ζπκπιεξσκέλε-καδί κε ην θαηαζεηήξην ηεο ηξάπεδαοζην email: info@londonoliveoil.com. - Κφζηνο ζπκκεηνρήο
250
Δπξψ
(κέρξη
24
Ννεκβξίνπ
θφζηνο
200
Δπξψ/ζπκκεηνρή). - 4 ηεκ θηάιεο 500ml ή 750ml. - 3 ηεκ
εηηθέηεο ή εθηχπσζε εηηθέηαο ζε πςειή αλάιπζε.
Γ. Γηαγσληζκφο ΗΥΤΡΗΜΟΤ ΤΓΔΗΑ ειαηνιάδνπ 2019.
Καηεβάζηε
απφ
εδψ
ηελ
αίηεζε
ζπκκεηνρήο:
http://www.londonoliveoil.com/wpcontent/uploads/2018/07/LONDON-IOOC_Health-Claim.pdf
. πκπιεξψζηε κε ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ θαη ζηείιηε ηελ
πίζσ ζπκπιεξσκέλε-καδί κε ην θαηαζεηήξην ηεο ηξάπεδαοζην email: info@londonoliveoil.com. - Κφζηνο ζπκκεηνρήο
250
Δπξψ
(κέρξη
24
Ννεκβξίνπ
θφζηνο
200
Δπξψ/ζπκκεηνρή). - 1 ηεκ θηάιε 500ml ή 750ml. Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
επηθνηλσλήζηε:
Σει.
2107568888 , email: info@londonoliveoil.com .

Ζ ΚΟΗΝ..ΔΠ «Διιάδα Παληνχ» ζαο πξνζθαιεί λα
ζπκκεηάζρεηε ζηε 2ε Διιελν-Οιιαλδηθή Έθζεζε-Φεζηηβάι πνπ
ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Οπηξέρηε ηεο Οιιαλδίαο ζηηο 15-17
Μαξηίνπ 2019 ζην εθζεζηαθφ θέληξν “Expo Houten” Γηεχζπλζε
Meidoornkade 24 3992 AE Houten. Ο ζθνπφο είλαη λα
δεκηνπξγεζεί έλαο κφληκνο εμαγσγηθφο, εκπνξηθφο θαη
δηαπνιηηηζκηθφο δηάινγνο κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηεο
Οιιαλδίαο, κε εηήζην ζεκείν ζπλάληεζεο ηελ ηξηήκεξε
εθδήισζε.
Καηά
ηελ
δηάξθεηα
ηνπ
ηξηεκέξνπ,
ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ κεηαμχ άιισλ εμεηδηθεπκέλεο ζπλαληήζεηο
δηθηχσζεο επαγγεικαηηψλ, ζεκαηηθέο παξνπζηάζεηο γεχζεσλ θαη
εδεζκάησλ απφ ζεζκηθνχο θνξείο θαη επηρεηξήζεηο, εκεξίδα γηα
νο
ηελ Κνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, o 1 δηαγσληζκφο Greek
Dutch Fusion Cuisine, εηθαζηηθή έθζεζε ζε εηδηθφ ρψξν, θαη
πνιιέο θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο. Φπζηθά, ζα ππάξρεη
δπλαηφηεηα ιηαληθήο πψιεζεο πξντφλησλ (κε πξνππνζέζεηο) θαη
ππεξεζηψλ απφ ηηο εηαηξίεο κε Διιεληθφ ΑΦΜ, έηζη ψζηε λα δείηε
επί ηφπνπ πψο αληηδξάεη ην Οιιαλδηθφ θνηλφ ζε απηά. Ζ έθζεζε
έρεη ηηο εμήο ζεκαηηθέο: Σξφθηκα θαη πνηά (απφ φιε ηελ
Διιάδα), Σνπξηζκφο (Γεληθφο, Ηαηξηθφο, Δηδηθφο/Θεκαηηθφο θ.α.),
Παξνρή ππεξεζηψλ (θηεκαηνκεζίηεο, εθπαίδεπζε, ςπραγσγία),
Γηάθνξα πξντφληα (Βηνινγηθά θαη βξψζηκα θαιιπληηθά, είδε
δηαθφζκεζεο, κφδα θ.α.), Δηθαζηηθέο ηέρλεο – θφζκεκα –
κηθξνγιππηά – αληηθείκελα ηέρλεο, Σνκέαο Με Κεξδνζθνπηθψλ
θαη Με Κπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο θαη πξνεγγξαθέο κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ηνλ
ηζηνρψξν https://www.gnef.nl/ ή λα επηθνηλσλήζεηε κε έλαλ απφ
ηνπο
παξαθάησ
ηξφπνπο:
Φφξκα
επηθνηλσλίαο
https://www.gnef.nl/el/forma-epikoinonias,
Σει.Διιάδα
ηαζεξφ +30 210 3001574 Κηλεηφ +30 693
2302009, Σει. Οιιαλδία ηαζεξφ +31 30 8080292 Κηλεηφ +31 6
44370285, Email info@gnef.nl , Skype elladapantou.

Σν 2ν ηξίκελν ηνπ 2019 ν δηαγσληζκόο γηα ην “Ultrafast
Broadband”
Σν 2ν ηξίκελν ηνπ 2019 ηνπνζεηείηαη ε έλαξμε ηεο
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ην έξγν “Ultrafast Broadband”,
πξνυπνινγηζκνχ €300 εθαη. Σν λέν πξφγξακκα, πνπ
απνηειεί ζπλέρεηα ησλ δξάζεσλ Superfast Broadband
(SFBB) θαη Rural Broadband (RB), πξνβιέπεη ηελ αλάπηπμε
εθηεηακέλνπ δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ, φζν ην δπλαηφλ πην
θνληά ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε, πνπ ζα εμαζθαιίδεη ζχλδεζε ζην
Γηαδίθηπν
κε
ηαρχηεηεο
ηνπιάρηζηνλ
100Mbps
(αλαβαζκίζηκεο ζε 1 Gbps). Σν Τπνπξγείν Φεθηαθήο
Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο έζεζε ζε
δεκφζηα δηαβνχιεπζε γηα έλα κήλα, κέρξη ηηο 7 Γεθεκβξίνπ,
ην έξγν, ην νπνίν ζα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε επξπδσληθψλ
ππνδνκψλ λέαο γεληάο, ζε πεξηνρέο πνπ δελ θαιχπηνληαη
απφ αληίζηνηρα δίθηπα, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ
επξπδσληθφηεηαο πνπ έρεη ζέζεη ε Δ.Δ. γηα ην 2025 (Gigabit
Society).(Πεγή: ΔΠΔ News Letter,08.11.2018).

Δθδειώζεηο «Οpen Day 2018»
Δθδειψζεηο «Οpen Day 2018», ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Βηψζηκεο
Κηλεηηθφηεηαο θαη Γηθηχσλ Μεηαθνξψλ (I.MET.) ηνπ
Δ.Κ.Δ.ΣΑ., γηα ηελ έμππλε θαη βηψζηκε θηλεηηθφηεηα γηα
φινπο, ζηηο 11 Ννεκβξίνπ 2018, 10π.κ. έσο 7κ.κ., 6ν ρικ
Υαξηιάνπ-Θέξκεο, Θεζζαινλίθεο. Πιεξνθνξίεο θαη δειψζεηο
ζπκκεηνρήο http://www.imet.gr/openday2018

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο, 04 – 07 Γεθεκβξίνπ 2018
Σν Σνπξθηθφ Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 05-08 Γεθεκβξίνπ 2018 πξφθεηηαη λα
ε
πξαγκαηνπνηεζεί ε 28 Γηεζλήο Έθζεζε Βηνκεραλίαο Πιαζηηθψλ
th
«28 INTERNATIONAL ISTANBUL PLASTIC INDUSTRIES
FAIR», απφ ηελ εηαηξία “TUYAP FAIR AND EXHIBITIONS
ORGANIZATION INC” 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: ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΠΛΑΣΗΚΧΝ.
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 (04-07 Γεθεκβξίνπ 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 (04-07 Γεθεκβξίνπ 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 εγγξαθή ηνπο ειεθηξνληθά ζην selanik@ticaret.gov.tr
ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 19.11.2018.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα:
http://plasteurasia.com/en/about-the-fair.

Γηεζλείο Δθζέζεηο
EGYPT GATE- REAL ESTATE EXHIBITION
Πόιε: Κάηξν, Αίγππηνο
Ζκεξνκελία: 07-10 Ννεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε Αθηλήησλ
Πιεξνθνξίεο: ηει: +2 03-3022891, θαμ: +2 03-3459533
TRADE AND INVESTMENT CHINESE EXHIBITION
Πόιε: Κάηξν, Αίγππηνο
Ζκεξνκελία: 15-16 Ννεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Δκπνξηθή θαη Δπελδπηηθή Κηλεδηθή Έθζεζε
Πιεξνθνξίεο: ηει: +2 02-25169253, +2 0112-6266002,
θαμ: +2 02-25169253
MIFE 2018- MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA
INTERNATIONAL FRANCHISE & LICENSE EXHIBITION
Πόιε: Κάηξν, Αίγππηνο
Ζκεξνκελία: 17-19 Ννεκβξίνπ 2018
ε
Δθζέκαηα: 16 Γηεζλήο Έθζεζε Δκπνξηθψλ εκάησλ θαη
Δπσλπκίαο Δπηρεηξήζεσλ
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.efda.org.eg/ , ηει: (+202)
33464306 / (202) 33021105, θαμ: (+202) 33458292 e-mail:
info@efda.org.eg
FURNEX & THE HOME EXHIBITION
Πόιε: Κάηξν, Αίγππηνο
Ζκεξνκελία: 22-25 Ννεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Δκπνξηθή Έθζεζε Πξντφλησλ γηα ην ζπίηη
Πιεξνθνξίεο: site: http://furnexthehome.com/ , ηει: +20
(2) 2418-7114, θαμ: +20 2 24187123, e-mail:
info@furnexthehome.com
VINODONIA 2018
Πόιε: θφπηα
Ζκεξνκελία: 23-24 Ννεκβξίνπ 2018
ε
Δθζέκαηα: 3 Έθζεζε Οίλνπ
Πιεξνθνξίεο: site: http://vinodonia.mk/ , e-mail:
info@vinodonia.mk
th

17 RETAIL DAYS
Πόιε: Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 28-29 Ννεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Βηνκεραλία ηνπ Ληαληθνχ Δκπνξίνπ
Πιεξνθνξίεο: site:
http://www.perakendegunleri.com/home/ , ηει: +90 (212)
212 99 70, θαμ: +90 (212) 224 08 78, e-mail:
info@soysal.com.tr
th

4 EDITION OF CAIRO WOOD SHOW
Πόιε: Κάηξν, Αίγππηνο
Ζκεξνκελία: 30 Ννεκβξίνπ- 3 Γεθεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Έθζεζε Ξχινπ
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.cairowoodshow.com/ , ηει:
+20 2 251 75123, e-mail: info@cairowoodshow.com
DOMOTEX
Πόιε: Αλλφβεξν, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 11-14 Ηαλνπαξίνπ 2019
Δθζέκαηα: Γηεζλήο έθζεζε επίζηξσζεο δαπέδσλ
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.domotex.de/home , e-mail:
info@messe.de
BAU 2019
Πόιε: Μφλαρν, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 14-19 Ηαλνπαξίνπ 2019
Δθζέκαηα: Έθζεζε αξρηηεθηνληθήο, δνκηθψλ πιηθψλ θαη
ζπζηεκάησλ.
Πιεξνθνξίεο:
site:
https://baumuenchen.com/exhibitors/at-the-fair/openinghours/index.html,
ηει:
+4989949-20720,
e-mail:
info@messe-muenchen.de

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο, 12 – 15 Γεθεκβξίνπ 2018
Σν Σνπξθηθφ Πξνμελείν ζηε Θεζζαινλίθε καο ελεκεξψλεη φηη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 13-16 Γεθεκβξίνπ 2018 πξφθεηηαη λα
ε
πξαγκαηνπνηεζεί ε 7
Γηεζλήο Έθζεζε Δμφξπμεο,
Μεραλεκάησλ Λαηνκείσλ, Δμνπιηζκνχ θαη Βαξέσλ Ορεκάησλ
th
«7 INTERNATIONAL MINING, TUNNELING, MACHINERY
EQUIPMENT AND HEAVY DUTY VEHICLES FAIR», απφ ηελ
εηαηξία “Tuyap Exhibition Group” ζηελ Σνπξθία – ISTANBULζην TUYAP FAIR CONVENTION AND CONGRESS CENTERκε ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ζρεηηδφκελνπ θνξέα εμαγσγήο. ηελ
έθζεζε πξνζθαινχληαη ηα ζηειέρε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ
εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο: ΛΑΣΟΜΔΗΧΝ,
ΔΞΟΡΤΞΖ, ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΛΑΣΟΜΔΗΟΤ ΚΑΗ ΒΑΡΔΧΝ
ΟΥΖΜΑΣΧΝ. 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
Γεθεκβξίνπ 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 Γεθεκβξίνπ
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 εγγξαθή ηνπο ειεθηξνληθά ζην
selanik@ticaret.gov.tr ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 29.11.2018.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα:
http://madenturkiyefuari.com/en/ .

Δλεκέξσζε ηεο Έθζεζεο FRUIT LOGISTICA 2019, ζηηο 6-8
Φεβξνπαξίνπ 2019
Σν Διιελνγεξκαληθφ Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην,
σο αληηπξφζσπνο ηνπ Δθζεζηαθνχ Οξγαληζκνχ ηνπ Βεξνιίλνπ,
καο ελεκεξψλεη ζρεηηθά κε ηελ Έθζεζε FRUIT LOGISTICA
(06-08.02.2019, Βεξνιίλν) γηα ην λέν θιάδν πνπ αθνξά ηηο
start up εηαηξίεο. Ζ εθδήισζε γηα ηηο λενζχζηαηεο εηαηξείεο ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ έθζεζε FRUIT LOGISTICA, ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Παξαζθεπή 8 Φεβξνπαξίνπ 2019, ζηελ
αίζνπζα 9, κε ζέκα: «Γηαηαξαρή ηεο Γεσξγίαο». Ζ εθδήισζε
ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία κηαο εηδηθήο θφξκαο γηα ηηο
λενζχζηαηεο εηαηξίεο πνπ αλαπηχζζνπλ πξσηνπνξηαθά
πξνηφληα, έξγα θαη ηδέεο. Οη λενζχζηαηεο εηαηξίεο ζα κπνξνχλ
λα θάλνπλ κηα ζχληνκε παξνπζίαζε 10 ιεπηψλ γηα ηηο εηαηξίεο
ηνπο. ηελ εθδήισζε κπνξνχλ λα θάλνπλ αίηεζε λενζχζηαηεο
εηαηξείεο πνπ αλαπηχζζνπλ έμππλεο ιχζεηο γηα ηε βειηίσζε
ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο ηεο βηνκεραλίαο. Οη
θαηλνηφκεο επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο θαη ηερλνινγίεο αθνξνχλ ηνπ
αθφινπζνπο ηνκείο: ςεθηαθή γεσξγία, επηζηήκε ησλ
θαιιηεξγεηψλ, ηερλνινγία κεηά ηε ζπγθνκηδή, δηαρείξηζε
logistics / εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ηερλνινγία ζπζθεπαζίαο. Ζ
ζπκκεηνρή είλαη δσξεάλ. Χζηφζν, ν αξηζκφο ησλ δηαζέζηκσλ
νκηιεηψλ είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη ε ηειηθή επηινγή ησλ
αηηήζεσλ ζα γίλεη απφ ην Messe Berlin. Οη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζηνλ παξαθάησ ζχλδεζκν
https://www.fruitlogistica.com/media/fl/fl_dl_en/fl_media_downl
oads_mehrfachverwendungen_1/Application_form_Startup_Day.pdf έσο ηηο 19 Ννεκβξίνπ 2018. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο επηθνηλσλία κε ηελ Δθπξφζσπν ηνπ Δθζεζηαθνχ
Οξγαληζκνχ Βεξνιίλνπ ζηε Διιάδα θ. Αζελά Θενθαλίδνπ: ηει:
210
6419037,
θαμ:
210
6445175,
e-mail:
berlinmesse@ahk.com.gr .

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
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
ΦΔΣΗΒΑΛ «ΓΔΤΔΗ ΚΑΘ’ ΟΓΟΝ, ΔΛΛΑΓΑΜΔΟΓΔΗΟ»
Πόιε: Πιαηεία Καλάξε, Κπςέιε, Αζήλα
Ζκεξνκελία: 19-23 Γεθεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηνπηθψλ ειιεληθψλ
πξντφλησλ
Πιεξνθνξίεο: site:
https://www.neapaseges.gr/UserFiles/23(2).pdf , email: iniotaki@yahoo.gr , ηει: +306978152603 θ.
Ηλησηάθεο Πνιπρξφλεο
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

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 Οθηψβξην 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
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
Οθηψβξην 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
Οηθνλνκηθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Δηδήζεσλ απφ ην Βέιγην πνπ
ζπλέηαμε ην Γξαθείν ΟΔΤ Βξπμειιψλ γηα ηνλ κήλα Οθηψβξην 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 ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr .
ΒΟΝΗΑ - ΔΡΕΔΓΟΒΗΝΖ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο
ηεο Διιάδνο ζην αξάγεβν, απέζηεηιε Μεληαίν Οηθνλνκηθφ Γειηίν
Οθησβξίνπ 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: ecocomserajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr , ηει: 0038 733 560551 ή ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr .
ΗΑΠΧΝΗΑ

AQUATHERM
Πόιε: M.E.C. Παηαλίαο Αζήλα
Ζκεξνκελία: 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

Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο
ηεο Διιάδαο ζην Σφθπν, απέζηεηιε Δλεκεξσηηθφ „Έγγξαθν κε ζέκα
«Πξνβνιή ηεο „θέηαο‟ σο πξφηππν ηπξνθνκηθφ πξντφλ ηεο ΔΔ ζε
εθδήισζε ελεκέξσζεο γηα ηα πξνηφληα GI ηεο ΔΔ, ε νπνία
δηνξγαλψζεθε κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Αληηπξνζσπείαο ΔΔ ζηελ
Ηαπσλία». Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζην
Σφθπν (www.agora.mfa.gr/jp70 ) ή ηνλ online επηρεηξεκαηηθφ νδεγφ
ηνπ Γξαθείνπ ηεο Πξεζβείαο www.japan-greece-business.gr , email:
ecocom-tokyo@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ: www.veth.gov.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

Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο
ηεο Διιάδαο ζηε Υάγε, απέζηεηιε Οδεγφ Δπηρεηξείλ Οιιαλδίαο
2018.Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηε
Υάγε (www.agora.mfa.gr/nl97 ) ,ηει: +31 70 356 11 99, email:
ecocom-hague@mfa.gr .

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

ΟΛΛΑΝΓΗΑ

ΡΧΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο
ηεο Διιάδνο ζηε Μφζρα, απέζηεηιε Δπηρεηξεκαηηθφ Οδεγφ γηα ηελ
αγνξά ηεο Ρσζίαο θαη Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Οηθνλνκηθψλ θαη
Δπηρεηξεκαηηθψλ Δηδήζεσλ πνπ ζπλέηαμε ην Γξαθείν ΟΔΤ Μφζραο
γηα ηνλ κήλα Οθηψβξην 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 .

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα
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14/11/2018 Α.Γ 12/18 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ
ΜΔΗΟΓΟΣΖ - ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΚΣΖΡΗΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ Α ΜΔ ΜΔΑ
ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΛΑΒΟΤ ΣΖΛ.2310 962140
14/11/2018 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
ΔΗΓΧΝ
ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΧΝ
ΑΠΟΣΟΛΧΝ
ΣΖΛ.23213-51279
16/11/2018
ΑΝΟΗΥΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ - ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΡΖ
ΒΛΑΒΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΔΡΟΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΤΛΗΚΧΝ
ΓΗΑ
ΚΑΛΤΦΖ
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ
ΑΝΑΓΚΧΝ
ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ
ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΧΝ ΣΖΛ.210 8916263
19/11/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΧΝ ΠΡΟΒΟΛΔΧΝ ΣΖΛ.2313 307195
19/11/2018 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΡΔΤΝΑ ΣΖΝ
ΑΓΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ ΦΟΡΖΣΟΤ ΠΑΡΑΚΛΗΝΗΟΤ
ΤΠΔΡΖΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ ΣΖΛ.2313 308154
19/11/2018 Α.Γ 134/18 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ , ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΔΥΝΖΣΔ ΑΡΘΡΧΔΗ ΣΖΛ2310381080
19/11/2018 Α.Γ 136/18 ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ , ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΤΚΔΤΔ
ΑΚΣΗΝΟΓΗΑΓΝΧΣΗΚΖ
ΣΖΛ2310381080
19/11/2018 Α.Γ 129/18 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΑ
ΤΣΖΜΑΣΑ
ΑΝΗΥΝΔΤΖ
ΚΑΗ
ΗΥΝΖΛΑΣΖΖ
ΣΖΛ.2310381080
19/11/2018 Α.Γ 131/18 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΗΑΣΡΗΚΔ ΤΚΔΤΔ , ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΗΟΝΣΑ
ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ ΣΖΛ.2310381080
19/11/2018 Α.Γ 130/18 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ
ΗΑΣΡΗΚΖ,
ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΖ
ΚΑΗ
ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΡΖΖ ΣΖΛ.2310381080
19/11/2018 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΤΗΜΧΝ ΣΖΛ.2313 308154
19/11/2018 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ ΣΖΛ.2313 320556
20/11/2018 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΡΟΦΧΝ ΓΗΑ ΜΧΡΑ ΣΖΛ.2313 308154
20/11/2018 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ ΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΣΔΑΡΧΝ ΚΑΡΟΣΗΧΝ
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΖΛ.2313 308154
20/11/2018 Α.Γ 07/18 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ
ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΑΜΗΓΧ
ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ΣΖΛ.2313320587
20/11/2018 ΠΡΟΥΔΗΡΟ , ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΟΤ ΡΟΤΥΗΜΟΤ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΣΖΛ.26953 60606
20/11/2018 ΠΡΟΥΔΗΡΟ , ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΧΝ ΣΖΛ.26953 60606
21/11/2018 Α.Γ 41Γ/18 ΤΝΟΠΣΗΚΟ , ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΔΡΓΟΤ ΓΗΚΣΤΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΖΛ.2413 504379
21/11/2018 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ WINDOWS SERVER 2016 , ΑΓΔΗΧΝ ΥΡΖΖ
ΚΑΗ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΔΗΚΟΝΟΠΟΗΖΖ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΧΝ
ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖΛ.2313 308154
21/11/2018 ΠΡΟΥΔΗΡΟ , ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΗΚΑ ΤΡΡΑΠΣΗΚΑ ΣΖΛ.26953 60606
21/11/2018 ΠΡΟΥΔΗΡΟ , ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ
ΟΡΓΑΝΧΝ ΣΖΛ.26953 60606

ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΥΟΛΖ ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ
ΧΜΑΣΧΝ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΡΡΧΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ &
ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ , ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ
ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

ΓΝΘ «ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ»
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
«ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ»
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΧ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΧ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΧ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΧ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΧ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
«ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ»
3Ζ ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
«ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ»
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
«ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ- Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ»
3Ζ ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
«ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ»
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
«ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ»
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ
«ΚΟΤΣΛΗΜΠΑΝΔΗΟ &
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΔΗΟ»
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
«ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο ΑΓΗΟ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ»
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
«ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ»
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
«ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ»

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα (πλέρεηα)

21/11/2018 Α.Γ 04/18 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ
ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΖΛ.2310 472603
22/11/2018 Α.Γ 218/18 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΣΖΗΑ
ΤΝΣΖΡΖΖ
ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΗΚΧΝ
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ
ΚΑΗ
ΦΑΞ
ΣΖΛ.2310515960
26/11/2018 Α.Γ 14/18 ΑΝΟΗΥΣΟ , ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΝΧΠΧΝ ΚΡΔΑΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΤΛΔΡΗΚΧΝ ΣΖΛ.(ΔΧΣ.)4242
28/11/2018 Α.Γ 3/18 ΓΖΜΟΗΟ , ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΘΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ
ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖΛ.2695360606
29/11/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΝΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΧΝ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖΛ.2313 307184
17/12/2018 Α.Γ 11/18 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ
ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
ΤΓΔΗΑ ΣΖΛ2132161304
17/12/2018 Α.Γ 9/18 ΑΝΟΗΥΣΟ, ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΔΛΑΝΗΧΝ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΣΤΠΧΝ ΔΚΣΤΠΧΣΧΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ
ΤΛΗΚΧΝ ΣΖΛ2132161304
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ΑΝΧΣΑΣΖ ΓΗΑΚΛΑΓΗΚΖ ΥΟΛΖ
ΠΟΛΔΜΟΤ
ΠΡΧΣΟΓΗΚΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

96 ΑΝΧΣΔΡΖ ΓΗΟΗΚΖΓΖ ΣΑΓΜΑΣΧΝ
ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
«ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ»

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
«ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ»
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ

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.

