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Έηνο 17ν

Σεύρνο No 48

ΠΡΟΚΛΖΖ
Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο
ζε ζπλεξγαζία κε ην ICBS Business College ζαο πξνζθαιεί
ζηελ εθδήισζε κε ζέκα:

«ΜΗΚΡΔ ΚΑΗ ΜΔΑΗΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ – ΒΗΟΣΔΥΝΗΔ
ΟΓΖΓΟ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΚΔΡΓΟΦΟΡΑ ΔΠΗΒΗΧΖ»»
ηε Γεπηέξα 10 Γεθεκβξίνπ 2018 θαη ψξα 18:00
(Αίζνπζα Δθδειψζεσλ Β.Δ.Θ. «ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ» ,
νο
Αξηζηνηέινπο 27, 4 φξνθνο, Θεζζαινλίθε)
Οκηιεηέο
1. Γξ. Υξήζηνο Μαιαβάθεο, Αθαδεκαϊθόο Γηεπζπληήο ICBS Business College
2. Γξ. Γεκήηξεο Μπιωλάο, Οηθνλνκνιόγνο – Ννκηθόο Λνγηζηήο Α΄ Σάμεο
Course Director Accounting & Finance ICBS Thessaloniki Business College

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΑΠΝΟΠΧΛΖ

ΠΡΟΚΛΖΖ
Δλφςεη ηεο ειιελνξσζηθήο ζπλάληεζεο θνξπθήο ζηε Μφζρα ζηηο 7 Γεθεκβξίνπ 2018, ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Μεηθηήο Γηυπνπξγηθήο
Δπηηξνπήο Διιάδνο-Ρσζίαο θαη ηεο πξνψζεζεο ηεο ειιελνξσζηθήο εκπνξηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο ζαο πξνζθαινχκε
ζηελ εθδήισζε ηνπ Διιελνξσζηθνχ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ κε ζέκα: «Διιάδα - Ρσζία: πξνθιήζεηο θαη πξννπηηθέο Γηκεξνχο
ζπλεξγαζίαο». Ζ εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ
«Παλαγηψηεο Παπαδφπνπινο» (Αξηζηνηέινπο 27), ηελ Σεηάξηε 5 Γεθεκβξίνπ 2018, ψξα έλαξμεο 18:00. ηελ εθδήισζε ζα
απεπζχλεη ζχληνκν ραηξεηηζκφ ν Γεληθφο Πξφμελνο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο ζηελ Θεζζαινλίθε, θ. Α. εξκπαθφθ. Ζ εθδήισζε
ηειεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Γεληθνχ Πξνμελείνπ ηεο Ρσζίαο θαη ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο. ηα πιαίζηα ηεο
εθδήισζεο ζα ππνγξαθεί ην ζεζκηθφ Μλεκφλην ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζην Διιελνξσζηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην θαη ζην Βηνηερληθφ
Δπηκειεηήξην ηεο Θεζζαινλίθεο. Τπεχζπλνο Δπηθνηλσλίαο Κσλζηαληίλνο Πνξηνθάιεο Σει. (+30) 2310556989 εζσηεξηθφ 221 e-mail:
saloniki@hrcc.gr
Γεκήηξεο Μπαθόιαο
Πξφεδξνο ηνπ ΔΡΔΔ

Παληειήο θαξιάηνο
Πξφεδξνο Παξαξηήκαηνο ηνπ ΔΡΔΔ ζηελ Θεζζαινλίθε

Γηεμαγωγή εκηλαξίνπ από ην 3o Π.Σ. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο

ΔΦΚΑ: Ξεθηλά ε δηαγξαθή αζθαιηζηηθώλ νθεηιώλ

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:
«ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ». Σo ζεκηλάξην ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην
Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ηηο παξαθάησ εκεξνκελίεο: Γεπηέξα 3
Γεθεκβξίνπ 2018, ακθηζέαηξν 7, ψξεο 20:00-22:00. Σξίηε 4
Γεθεκβξίνπ 2018, ακθηζέαηξν 13, ψξεο 20:00-22:00. Σεηάξηε 5
Γεθεκβξίνπ 2018, ακθηζέαηξν 8, ψξεο 20:00-22:00. Πέκπηε 6
Γεθεκβξίνπ 2018, αίζνπζα ζπλεδξίσλ, ψξεο 19:00-22:00.
Παξαζθεπή 7 Γεθεκβξίνπ 2018, αίζνπζα 5, ψξεο 20:00-22:00.
άββαην 8 Γεθεκβξίνπ 2018, αίζνπζα 7, ψξεο 18:00-22:00. Κπξηαθή
9 Γεθεκβξίνπ 2018, ακθηζέαηξν 12, ψξεο 16:00-22:00. Γεπηέξα 10
Γεθεκβξίνπ 2018, αίζνπζα 8, ψξεο 20:00-22:00. Σξίηε 11
Γεθεκβξίνπ 2018, αίζνπζα ζπλεδξίσλ, ψξεο 20:00-22:00. Δηζεγεηήο:
ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΚΗΝΟΓΛΟΤ - Οηθνλνκνιφγνο . Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
κπνξείηε
λα
ελεκεξσζείηε
ζην
ζχλδεζκν
http://www.oee.gr/2018/11/26/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BE%CE%B1%
CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%8
1%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%BF-%CF%80-%CF%84%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9-5/
. Έληππν αίηεζεο ζα δηαηίζεηαη:
1.
Απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
(Αξηζηνηέινπο 26, Θεζζαινλίθε) θαζεκεξηλά.
2.
Με εθηχπσζε απφ ηελ παξνχζα ηζηνζειίδα http://www.oee.gr/wpcontent/uploads/2018/11/%CE%91%CE%AF%CF%84%CE%B7%C
F%83%CE%B7%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF
%CF%87%CE%AE%CF%82-03-11-%CE%94%CE%95%CE%9A2018-1.pdf θαη απνζηνιή κε Email: oee3pt@oe-e.gr ή ζην Fax:
2310275728.

Γεκνζηεχζεθαλ ζην ΦΔΚ νη πξψηεο απνθάζεηο ζρεηηθά
κε ηε δηαγξαθή νθεηιψλ θαη απαιιαγή αζθαιηζκέλσλ
απφ πξφζζεηα ηέιε ή ηφθνπο ιφγσ εχινγεο ακθηβνιίαο.
Ζ λέα ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ ΔΦΚΑ αλακέλεηαη λα
αλνίμεη εληφο Γεθεκβξίνπ θαη ζα δέρεηαη ηηο αηηήζεηο
δηαγξαθήο παιαηψλ νθεηιψλ. Υζεο δεκνζηεχζεθαλ ηξεηο
ππνπξγηθέο απνθάζεηο, πνπ αθνξνχλ ηε δηαγξαθή ησλ
νθεηιψλ. Οη απνθάζεηο αθνξνχλ αζθαιηζκέλνπο ζην
πξψελ ΣΠΔΑΘ, αζθαιηζκέλνπο απφ 1.1.1993 κε
παξάιιειε αζθάιηζε κέρξη 31.12.2016 ζε πξψελ
Φνξείο Αζθάιηζεο θαη αζθαιηζκέλνπο ηνπ πξψελ
ΟΑΔΔ θαη ηνπ πξψελ ΟΓΑ, ιφγσ δξαζηεξηνπνίεζεο ζε
πεξηνρέο κε εηδηθά πιεζπζκηαθά θξηηήξηα. Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/memisthotoi/aitese-gia-amphisbetese-opheiles-n45542018
(Πεγή: ΔΒΔΑ E-News Letter /30.11.2018).

Πξόζθιεζε - DEgitalization for SMEs -Γεδνκέλα, ιύζεηο θαη ηα
βήκαηα πξνο ηε γεξκαληθή αγνξά γηα Μηθξνκεζαίεο
Δπηρεηξήζεηο
Σν Workshop γηα ηελ Φεθηνπνίεζε πνπ δηνξγαλψλεη ην
Διιελνγεξκαληθφ Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην,
απεπζχλεηαη ζε ειιεληθέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη Start-Ups
πνπ ελδηαθέξνληαη λα θάλνπλ ηελ είζνδφ ηνπο ή λα επεθηείλνπλ ηηο
πθηζηάκελεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζηε γεξκαληθή αγνξά θαη ζα ιάβεη
ρψξα ηελ Σεηάξηε 05 Γεθεκβξίνπ 2018, Ώξα 15:30 19:30, ζην PreIncubator OK!Thess ζηε Θεζζαινλίθε. Θα παξνπζηαζηνχλ ην Status
Quo αιιά θαη νη πξννπηηθέο ηεο ςεθηνπνίεζεο ζηε Γεξκαλία ελψ ζην
δεχηεξν κέξνο ζα ζθηαγξαθεζνχλ κε πξαθηηθά παξαδείγκαηα
ζπγθεθξηκέλνη δξφκνη πψο κπνξεί κηα ειιεληθή επηρείξεζε κε κηα
ςεθηαθή πξνζέγγηζε λα εηζέιζεη ζηε γεξκαληθή αγνξά κε ηνλ
θαιχηεξν ηξφπν. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ζχλδεζκν
https://griechenland.ahk.de/gr/ekdiloseis/single-viewgr/events/degitalization-for-smes-dedomena-lyseis-kai-ta-bimatapros-ti-germaniki-agora-giamikromes/?cHash=5a33c5bf7642911ec511770714de1d75
.
Απαηηείηαη δήισζε ζπκκεηνρήο. ΓΖΛΧΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ζην
ζχλδεζκν
https://docs.google.com/forms/d/1muuqL3Pj0WdPdatDfvGvxlwiaLAKXetZPDiPA5qULE/viewform?edit_requested=true .
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ζην
ζχλδεζκν
https://griechenland.ahk.de/fileadmin/ahk_griechenland/Dokumente/
Veranstaltungen/2018/1._Digit/ahk.pdf

Παξνπζίαζε κηαο λέαο πξωηνβνπιίαο γηα ηνλ
Αγξνηηθό Σνκέα
Οη πιένλ εχξσζηνη ζπλεηαηξηζκνί, ηα κεγαιχηεξα
γεσηερληθά γξαθεία θαη ε εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηψλ
επθπνχο γεσξγίαο, ζαο πξνζθαινχλ ζηελ παξνπζίαζε
ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. Καηά ηε
δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο ζα παξνπζηαζζεί ε πξφηαζή
ηνπο γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηε
βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ
πξσηνγελνχο ηνκέα, κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ θαηλνηφκσλ
ηερλνινγηψλ θαη ηεο ζχγρξνλεο ζπκβνπιεπηηθήο.
Σεηάξηε 5 Γεθεκβξίνπ 2018, ψξα 13.00, Royal Olympic
Hotel Αζήλα, Αίζνπζα Καιιηξφε. http://agrotomi.gr/wpcontent/uploads/2018/11/prosklhsh.pdf . Πιεξνθνξίεο :
GAIA ΔΠΗΥΔΗΡΔΗΝ , ηει. 2130187300, fax.2130187399,
www.c-gaia.gr

Δθδήιωζε κε ζέκα: «Γηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε:
Απνηέιεζε ε θξίζε επθαηξία;», ζηηο 4 Γεθεκβξίνπ
2018
Με αθνξκή ηε δεκνζίεπζε ηεο κειέηεο κε ζέκα:
«Μεηαξξπζκίζεηο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε ζηε δηάξθεηα
ηεο θξίζεο: Δπηζθφπεζε, Πεξηγξαθή, Απνηίκεζε» πνπ
πινπνηήζεθε κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Ηδξχκαηνο Α.Γ.
Λεβέληε, ην Διιεληθφ Ίδξπκα Δπξσπατθήο θαη
Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ) ζαο πξνζθαιεί ζε
ζπδήηεζε κε ζέκα: «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε:
Απνηέιεζε ε θξίζε επθαηξία;». Ζ εθδήισζε ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σξίηε 4 Γεθεκβξίνπ 2018 θαη ψξα
18:00 ζην Χδείν Αζελψλ, Ρεγίιιεο θαη Βαζηιέσο
Γεσξγίνπ Β’ 17-19, 106 75 Αζήλα (Μεηξφ:
Δπαγγειηζκφο). Οη ελδηαθεξφκελνη παξαθαιείηαη λα
επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ θα Έβειηλ Καξαθαηζάλε ζην
ηει: 210 7257124, e-mail: events@eliamep.gr θαη λα
δειψζνπλ ζπκκεηνρή σο ηε Γεπηέξα 3 Γεθεκβξίνπ
2018.

1ε Δπηκνξθωηηθή Αζιεηηθή Ζκεξίδα "Γηαηξνθή - Φπρνινγία - ρέζεηο Αζιεηώλ / Γνλέωλ / Πξνπνλεηώλ"
ε

Ζ αθαδεκία κπάζθεη ηνπ Γ ΖΡΑΚΛΖ ζαο πξνζθαιεί ζηελ 1 Δπηκνξθσηηθή Αζιεηηθή Ζκεξίδα πνπ δηνξγαλψλεη, ην άββαην 1
Γεθεκβξίνπ 2018 θαη ψξα 13.00 ζην πλεδξηαθφ Κέληξν «Νηθφιανο Γεξκαλφο», ζην Πεξίπηεξν 8, ζηε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο
(ΓΔΘ). θνπφο καο είλαη ε ελεκέξσζε, απφ θαηαξηηζκέλνπο επηζηήκνλεο, ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ αζιεηηζκφ, ηε ςπρνινγία θαη
ηε δηαηξνθή ησλ λεαξψλ αζιεηψλ.

Πξόγξακκα επηρνξήγεζεο επηρεηξήζεωλ γηα
ηελ απαζρόιεζε 6.000 αλέξγωλ ειηθίαο έωο 39 εηώλ,
απνθνίηωλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζε θιάδνπο
έμππλεο εμεηδίθεπζεο (Research and Innovation
Strategies for Smart Specialization-RIS3) θαη
παξαγωγηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Ξεθίλεζε ηελ Σεηάξηε 28-11-2018 θαη ψξα 15:00, ε
ππνβνιή αηηήζεσλ γηα ηε ζπκκεηνρή εξγνδνηψλ ζην λέν
«Πξφγξακκα επηρνξήγεζεο επηρεηξήζεσλ γηα ηελ
απαζρφιεζε 6.000 αλέξγσλ ειηθίαο έσο 39 εηψλ,
απνθνίησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζε θιάδνπο
έμππλεο εμεηδίθεπζεο (Research and Innovation
Strategies
for
Smart
Specialization-RIS3)
θαη
παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο».
Σν πξφγξακκα
απεπζχλεηαη ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη γεληθά
εξγνδφηεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ αζθνχλ ηαθηηθή
νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην
ζχλνιν ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, ζηνπο ηνκείο έμππλεο
εμεηδίθεπζεο (RIS3) θαη παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
πγθεθξηκέλα
ζην
πξφγξακκα
εληάζζνληαη:
Α.
Δπηρεηξήζεηο κε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ζηνπο θάησζη
ηνκείο:
α. Μεηαπνίεζε-Βηνκεραλία, β. Σερλνινγίεο
πιεξνθνξηθήο
θαη
επηθνηλσληψλ
(ηειεπηθνηλσλίαο,
ππνινγηζηψλ, παξνρήο ζπκβνπιψλ θαη ζπλαθείο
δξαζηεξηφηεηεο
θαη
δξαζηεξηφηεηεο
ππεξεζηψλ
πιεξνθνξίαο), γ. Τιηθά-Καηαζθεπέο (θαηαζθεπέο) θαη δ.
Δθνδηαζηηθή αιπζίδα (κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε). Β.
Δπηρεηξήζεηο,
αλεμάξηεηα
κε
ην
αληηθείκελν
δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ λέα/εο
ζέζε/εηο εξγαζίαο εηδηθνηήησλ πιεξνθνξηθήο. Οη
επηιέμηκεο επηρεηξήζεηο θαη εηδηθφηεηεο πιεξνθνξηθήο
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έληαμε κηαο επηρείξεζεο
ζην πξφγξακκα είλαη λα κελ έρεη πξνβεί ζε κείσζε ηνπ
πξνζσπηθνχ ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ
ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππαγσγήο.
Χθεινχκελνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη εγγεγξακκέλνη
άλεξγνη ζην κεηξψν ηνπ ΟΑΔΓ, ειηθίαο έσο 39 εηψλ,
απφθνηηνη
αλσηάησλ
εθπαηδεπηηθψλ
ηδξπκάησλ
παλεπηζηεκηαθνχ θαη ηερλνινγηθνχ ηνκέα. Ζ δηάξθεηα ηεο
επηρνξήγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο νξίδεηαη ζηνπο 15
κήλεο. Μεηά ηε ιήμε ησλ 15 κελψλ ε επηρείξεζε
ππνρξενχηαη λα δηαηεξήζεη ηελ/ηηο ζέζε/εηο εξγαζίαο γηα
επηπιένλ ηξεηο κήλεο, ρσξίο επηρνξήγεζε. Χο πνζφ
επηρνξήγεζεο νξίδεηαη ην 50% ηνπ κεληαίνπ κηζζνινγηθνχ
θαη κε κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ηνπ σθεινχκελνπ κε
αλψηαην φξην: α. ην πνζφ ησλ 600 επξψ κεληαίσο γηα
θαηφρνπο πηπρίνπ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, β. ην πνζφ
ησλ 700 επξψ κεληαίσο γηα θαηφρνπο κεηαπηπρηαθνχ
ηίηινπ ζπνπδψλ θαη γ. ην πνζφ ησλ 800 επξψ κεληαίσο
γηα θαηφρνπο δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. Απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνβνιή ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο
είλαη ε ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο
ρξήζηεο ζηηο Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο ηνπ ΟΑΔΓ (εθφζνλ
έρεη παξαιάβεη θιεηδάξηζκν απφ ην ΚΠΑ ηεο πεξηνρήο
ηεο) θαη δηαζέηεη θσδηθνχο πξφζβαζεο (Ολνκαζία Υξήζηε
θαη πλζεκαηηθφ). Οη επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ θσδηθνχο
πξφζβαζεο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ ΟΑΔΓ θαη
επηζπκνχλ λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα, ππνβάιινπλ
ειεθηξνληθά αίηεζε ππαγσγήο-εληνιή θελήο ζέζεοππεχζπλε δήισζε, ε νπνία είλαη αλαξηεκέλε ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ (www.oaed.gr) . Ζ επηρείξεζε
πνπ ελδηαθέξεηαη λα απαζρνιήζεη επηρνξεγνχκελν
πξνζσπηθφ ζε ππνθαηάζηεκά ηεο ζα ππνβάιιεη ηελ
ειεθηξνληθή αίηεζε ππαγσγήο ζην ΚΠΑ αξκνδηφηεηαο ηνπ
ππνθαηαζηήκαηνο. Τπελζπκίδνπκε φηη πέξαλ ηεο πάγηαο
δηαδηθαζίαο ππφδεημεο ππνςεθίσλ κέζσ ησλ εξγαζηαθψλ
ζπκβνχισλ ηνπ ΟΑΔΓ, ν Οξγαληζκφο
δίλεη ηελ
δπλαηφηεηα ζηνπο εξγνδφηεο – επηρεηξήζεηο λα αλαδεηνχλ
νη ίδηνη ηνπο ππνςήθηνπο γηα πξφζιεςε αλέξγνπο
απεπζείαο κέζα απφ ηηο ειεθηξνληθέο ηνπ ππεξεζίεο. Οη
ππεξεζίεο απηέο δίλνπλ πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία

βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηα κεηξψα
ησλ αλέξγσλ µε βάζε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο,ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία
δηακέλνπλ, αιιά θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ αλέξγνπ. Οη
ελδηαθεξφκελνη άλεξγνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα
επηθαηξνπνηήζνπλ ην Βηνγξαθηθφ ηνπο εκείσκα, είηε σο
πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο µε ηε ρξήζε θιεηδαξίζκνπ µέζσ ησλ
Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ, είηε µε ηε ζπλεξγαζία Δξγαζηαθνχ
πκβνχινπ ζηα ΚΠΑ ΟΑΔ∆. Ζ δαπάλε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΟΑΔΓ. Οη
φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην αλσηέξσ πξφγξακκα
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθφηεξα ζηε ζρεηηθή Γεκφζηα Πξφζθιεζε πνπ
είλαη αλαξηεκέλε ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΟΑΔΓ (www.oaed.gr) .

Θεκαηηθά panels ζην GRBossible 2018 “As soon as bossible”
Σν Skywalker.gr ζαο θαιεί ζην GRBossible 2018 «As soon as
bossible». Σν δηήκεξν θεζηηβάι δηνξγαλψλεηαη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ
ππνπξγείνπ Σνπξηζκνχ θαη ηνπ Δ.Τ.Ν.Δ. Α.Π.Π θαη ζα δηεμαρζεί
ζηνλ Πνιπρψξν Πνιηηηζκνχ ΑΘHNAΨ (Καζηνξηάο 34-36 Βνηαληθφο)
ζηε 1 θαη ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ θαη ψξεο 10:00 έσο 18:00. θνπφο ηνπ
θεζηηβάι είλαη ε ππνζηήξημε θαη ε αλάδεημε λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ
πξσηνβνπιηψλ κέζσ ηεο δηθηχσζεο θαη ηεο θπζηθήο
αιιειεπίδξαζεο φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κε ην επηρεηξεκαηηθφ
νηθνζχζηεκα. ε πνηνπο απεπζχλεηαη: ε λένπο επηρεηξεκαηίεο, ζε
φινπο φζνη ελδηαθέξνληαη λα δηεξεπλήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο
πξννπηηθέο ηνπ επηρεηξείλ, θαζψο θαη ζε φιν ην επηρεηξεκαηηθφ
νηθνζχζηεκα, πνπ κέζα απφ ηελ ηερλνγλσζία ηνπ ππνζηεξίδεη θαη
αμηνπνηεί ηελ ειιεληθή λενθπή επηρεηξεκαηηθφηεηα. Ζ είζνδνο ζην
θεζηηβάι είλαη ειεχζεξε. Απαξαίηεηε πξνεγγξαθή. Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο : www.bossible.gr

Σν
Early
Warning
Greece
Πξνεηδνπνίεζεο γηα ηελ Διιάδα)

(Μεραληζκόο

Έγθαηξεο

Σν Early Warning Greece (Μεραληζκφο Έγθαηξεο Πξνεηδνπνίεζεο
γηα ηελ Διιάδα) απνηειεί έλα επξσπατθφ πηινηηθφ πξφγξακκα
ππνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ ζε δπζρέξεηα, πνπ ρξεκαηνδνηείηαη
απφ ηελ ΔΔ (Πξφγξακκα COSME/COS-Early WarningEU-2016-401) θαη ηελ αληίζηνηρε δηεχζπλζε Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ
(EASME) ηεο Δπξ. Δπηηξνπήο, θαη πινπνηείηαη απφ ην ΗΜΔ
ΓΔΒΔΔ θαη ην ΔΔΑ.
To πξφγξακκα απνζθνπεί απνθιεηζηηθά ζηε δεκηνπξγία ελφο
εξγαιείνπ παξνρήο δσξεάλ κέληνξηλγθ θαη ππνζηήξημεο κηθξψλ
επηρεηξήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα εμ αηηίαο ηεο
χθεζεο, ηεο κεησκέλεο θαηαλάισζεο, ηεο ζπζζψξεπζεο
νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, κείσζεο κεξηδίνπ αγνξάο θαη άιισλ
ζπλαθψλ δπζθνιηψλ. Πξφθεηηαη γηα έλα κεραληζκφ άκεζεο,
εκπηζηεπηηθήο θαη δσξεάλ ππεξεζίαο κέληνξηλγθ ην νπνίν
απνζθνπεί ζηε βειηίσζε θαη αλαδηάξζξσζε ηεο επηρείξεζεο πνπ
αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα. Σν ΗΜΔ ΓΔΒΔΔ ζην πιαίζην ηνπ
πηινηηθνχ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο Early Warning Europe
πξνζθέξεη
ΓΧΡΔΑΝ ΔΞΑΣΟΜΗΚΔΤΜΔΝΖ ππνζηήξημε ζε
επηρεηξεκαηίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα
παξέρνληαη: Γηάγλσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο
επηρείξεζεο κε εμεηδηθεπκέλνπο ζπκβνχινπο. Καζνδήγεζε θαη
παξνρή ζπκβνπιψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο
επηρείξεζεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε νηθνλνκηθψλ
δπζρεξεηψλ (εμσδηθαζηηθφο κεραληζκφο, θφθθηλα δάλεηα θ.ι.π.) ζε
ζπλεξγαζία θαη κε έκπεηξα ζηειέρε ηεο αγνξάο (ζχκβνπινη
επηρεηξήζεσλ, ζηειέρε επηρεηξήζεσλ, λνκηθνί ζχκβνπινη θ.ι.π.)
πνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο εζεινληηθά. Κάλε ηελ αίηεζή ζνπ
ηψξα γηα λα ιάβεηο δσξεάλ ππνζηήξημε. Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο : Θεζζαινλίθε
ηει. 2310545967, email:
diktyo@imegsevee.gr , www.earlywarning.gr .

Πξόγξακκα Δγγπήζεωλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο
Δπξωπαϊθήο Έλωζεο γηα ηελ Απαζρόιεζε θαη Κνηλωληθή
Καηλνηνκία (Employment and Social Innovation) (EaSI
Guarantee Facility) θαη ηνπ Δπξωπαϊθνύ Σακείνπ
ηξαηεγηθώλ Δπελδύζεωλ («ΔΣΔ»)
Ζ Δζληθή Σξάπεδα, αλαγλσξίδνληαο ηε δπλακηθή θαη ηα
πεξηζψξηα αλάπηπμεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη κε
πξφζεζε λα ζπκβάιεη πεξαηηέξσ ζηελ ελίζρπζε ηεο
απαζρφιεζεο θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο πγηνχο αλάπηπμεο ησλ
πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ -ηδηαίηεξα ζηελ ηξέρνπζα ζπγθπξία-,
ππέγξαςε κε ην Δπξσπατθφ Σακείν Δπελδχζεσλ (εθεμήο ΔΣαΔ)
ζπκθσλία ζπλνιηθνχ χςνπο €40.000.000, γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε
ησλ πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο
ηεο Δ.Δ. γηα ηελ απαζρφιεζε θαη θνηλσληθή θαηλνηνκία (EaSI).
Με ηε ζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην ΔΣαΔ ζα παξάζρεη
εγγπήζεηο πξνο ηελ
Δζληθή Σξάπεδα, δίλνληάο ηεο ηε
δπλαηφηεηα λα δηαζέζεη κηθξνπηζηψζεηο ζε πνιχ κηθξέο
επηρεηξήζεηο πνπ, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, δελ ζα ήηαλ ζε
ζέζε λα ιάβνπλ ρξεκαηνδφηεζε ή λα παξέρεη ρξεκαηνδνηήζεηο
κε κεησκέλν επηηφθην ιφγσ ησλ παξερφκελσλ εγγπήζεσλ.
Δηδηθφηεξα κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο EaSI, επηδηψθεηαη ε παξνρή
ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο γηα ηελ πξφζβαζε δηθαηνχρσλ ζε
κηθξνπηζηψζεηο κέρξη €25.000 κε ηελ εγγχεζε ηνπ ΔΣαΔ, γηα
θάιπςε
αλαγθψλ
ηφζν
θεθαιαίνπ
θίλεζεο
κέζσ
αλαθπθινχκελνπ νξίνπ ή/θαη εθάπαμ ρξεκαηνδφηεζεο φζν θαη
ρξεκαηνδφηεζεο αγνξάο παγίσλ ζηνηρείσλ. Παξάιιεια, ζην
πξφγξακκα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε παξνρή εζηηαζκέλσλ
πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο, ζπκβνπιεπηηθήο
ππνζηήξημεο θαη θαζνδήγεζεο (ππεξεζίεο Mentoring) ζηνπο
δηθαηνχρνπο πνπ ζα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα.
https://www.nbg.gr/el/business/co-funded-loans/subsidizedloans/easi

Υξηζηνπγελληάηηθν Παδάξη 2018, Κέληξν Δηδηθήο Αγωγήο
– Κέληξν Γηεκέξεπζεο - Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο
Σν Κέληξν Δηδηθήο Αγσγήο – Κέληξν Γηεκέξεπζεο Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο ζαο πξνζθαιεί ζην Υξηζηνπγελληάηηθν
Παδάξη 2018 πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην άββαην 8 θαη ηεο
Κπξηαθή 9 Γεθεκβξίνπ 2018 απφ ηηο 10.00 π.κ. ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Κέληξνπ Δηδηθήο Αγσγήο, Κνινηνχξνπ 14,
Καιακαξηά
Θεζζαινλίθε,
ηει.
2310453107,
email:
keathe@otenet.gr , www.keathe.gr

Υξηζηνπγελληάηηθν Φηιαλζξωπηθό Bazaar αγάπεο-ΟΝΔ
& Down Διιάδνο, ηελ Κπξηαθή 9 Γεθεκβξίνπ 2018
Ζ πκθσληθή Οξρήζηξα Νέσλ Διιάδνο (ΟΝΔ)
δηνξγαλψλεη Υξηζηνπγελληάηηθν Φηιαλζξσπηθφ Bazaar
αγάπεο, ηελ Κπξηαθή 9 Γεθεκβξίνπ 2018 απφ ηηο 10 ην πξσί
έσο ηηο 10 ην βξάδπ, ζηελ Δηαηξεία Μαθεδνληθψλ πνπδψλ,
νο
ζηελ Αίζνπζα Γηαιέμεσλ (1
φξνθνο, Δζ. Ακχλεο 4,
Θεζζαινλίθε). Απφ ηηο 13.30 έσο θαη ηηο 22.00, αλά κηζή
ψξα ζα εκθαλίδνληαη ρνξσδίεο απφ φιε ηελ Διιάδα,
κνπζηθά ζρήκαηα-ζπγθξνηήκαηα, κπαιέηα θαη guest
θαιιηηέρλεο πιαηζηψλνληαο κνπζηθά θαη θαιιηηερληθά ην
Bazaar αγάπεο. Όπνηνο/α κπνξεί θαη ζέιεη λα πξνζθέξεη
ζην Bazaar ρεηξνπνίεηεο θαηαζθεπέο, stock εκπφξεπκα,
αληηθείκελα ηα νπνία είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε, γπαιηθάθνπδηληθά-νηθηαθά
είδε,
ππνδήκαηα-ελδχκαηα,
ρξηζηνπγελληάηηθα είδε-ζηνιίδηα θαη ζρνιηθά είδε, κπνξεί λα
απεπζπλζεί ζην e-mail: orchestraofgreece@gmail.com
γξάθνληαο ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπ θαη έλα ηει. επηθνηλσλίαο.
Μέξνο ησλ εζφδσλ ζα δνζεί ζην χιινγν πλδξφκνπ Down
Διιάδνο.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
site:
http://www.ysog.eu/index.php.

ε

4
Σξνπνπνίεζε ηεο Απόθαζεο Δληαμεο Πξάμεωλ
Κξαηηθώλ Δληζρύζεωλ ζην πιαίζην ηεο πξόζθιεζεο
«Αλαβάζκηζε πνιύ κηθξώλ & κηθξώλ επηρεηξήζεωλ γηα ηελ
αλάπηπμε ηωλ ηθαλνηήηωλ ηνπο ζε λέεο αγνξέο» κε Κωδηθό
ΟΠ
1390
ζην
Δπηρεηξεζηαθό
Πξόγξακκα
«Αληαγωληζηηθόηεηα Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Καηλνηνκία
2014-2020»
ε

4 Σξνπνπνίεζε ηεο Απφθαζεο Έληαμεο Πξάμεσλ Κξαηηθψλ
Δληζρχζεσλ ζην πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο «Αλαβάζκηζε πνιχ
κηθξψλ & κηθξψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ
ηθαλνηήησλ ηνπο ζε λέεο αγνξέο» κε Κσδηθφ ΟΠ 1390 ζην
Δπηρεηξεζηαθφ
Πξφγξακκα
«Αληαγσληζηηθφηεηα
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία 2014-2020», ιφγσ έληαμεο
επηπιένλ ρηιίσλ δηαθνζίσλ είθνζη εθηά (1.227) έξγσλ/πξάμεσλ,
πξφζζεηνπ πξνυπνινγηζκνχ 66.170.072,16€.
Ζ ζπλνιηθή
Γεκφζηα Γαπάλε αλέξρεηαη ζε 293,118,141.24€. Γείηε ηελ
απφθαζε
ζην
ζχλδεζκν
https://www.efepae.gr/files4users/files/67%CE%9B%CE%A8465
%CE%A7%CE%998%CE%9C%CE%A4%CE%95%20%20%204%CE%B7%20%CF
%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80.%20%CE
%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%
CF%82%20%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BE%
CE%B7%CF%82%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B2%
CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7.pdf

Ο

4 Παλειιήληνο δηαγωληζκόο Greek Chef 2019, ζηηο 1-4
θεβξνπαξηνπ 2019
ε

Ζ 6 έθζεζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ΔΞΠΟΣΡΟΦ, ππνδέρεηαη
γηα ηέηαξηε ζπλερφκελε ρξνληά ηνπο θαιχηεξνπο ζεθ απφ ηηο
ζρνιέο καγεηξηθήο ηεο ρψξαο, αιιά θαη επαγγεικαηίεο ζεθ,
ν
ζηνλ 4 Παλειιήλην Γηαγσληζκφ «Greek Chef 2019» . ε
ζπλεξγαζία κε ην Chef Club Κξήηεο θαη ηηο ιέζρεο
Γσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ, Κέξθπξαο, Πεινπνλλήζνπ,
ζπλδηνξγαλψλνπλ ηνλ κεγαιχηεξν δηαγσληζκφ καγεηξηθήο
πνπ θηινδνμεί λα αλαδείμεη ηνπο επφκελνπο κεγάινπο ζεθ
ηεο ρψξαο. Ο καγεηξηθφο δηαγσληζκφο πνπ έγηλε ζεζκφο, ζα
εο
ιάβεη ρψξα ζην πιαίζην ηεο 6 ΔΞΠΟΣΡΟΦ, ε νπνία ζα
πξαγκαηνπνηεζεί 1 έσο ηηο 4 Φεβξνπαξίνπ 2019 ζην
Οιπκπηαθφ Κέληξν Ξηθαζθίαο ζην Διιεληθφ. Γηα 4ε ρξνληά,
ζην καγεηξηθφ δηαγσληζκφ ζα ιάβνπλ κέξνο ζπνπδαζηέο
ζρνιψλ καγεηξηθήο πνπ ζέινπλ λα αλαδείμνπλ ην ηαιέλην
ηνπο, φζν θαη επαγγεικαηίεο ζεθ πνπ επηζπκνχλ λα θάλνπλ
γλσζηή ηελ ηέρλε ηνπο ζην επξχ θνηλφ. Οη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα δειψζνπλ ζπκκεηνρή ζηνλ παξαθάησ
ζχλδεζκν:
https://expotrof.gr/greek-chef-2018%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84
%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82/ . Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: site: https://expotrof.gr/ , ηει: 210 96 10 135,
e-mail: info@expotrof.gr.

ε

2 ηξνπνπνίεζε ηεο Απόθαζεο Έληαμεο Πξάμεωλ γηα ηε Γξάζε «Δλίζρπζε ηεο απηναπαζρόιεζεο πηπρηνύρωλ
ε
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Β΄ Κύθινο)» - 2 πεξίνδνο ππνβνιώλ
ε

Ζ 2 ηξνπνπνίεζε πεξηιακβάλεη επηπιένλ εμαθφζηα δέθα (610) επηιέμηκα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (δεκφζηα
δαπάλε)
32.172.340,65
επξψ.
Γείηε
ηελ
απφθαζε
ζην
ζχλδεζκν
https://www.efepae.gr/files4users/files/%CE%A0%CE%A4%CE%A5%CE%A7%CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%A7%CE%9F%CE%
99%20%CE%92%20%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%9F%CE%A3/6%CE%9A%CE%A5%CE%92465%CE%A7%CE%9
98%CE%9C58_2%CE%B7%20%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%
B7%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE
%BE%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%92.pdf

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
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 , e-mail:
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
ε

6 ΔΞΠΟΣΡΟΦ
Πόιε: Οιπκπηαθφ Κέληξν Ξηθαζθίαο, Αζήλα
Ζκεξνκελία: 01-04 Φεβξνπαξίνπ 2019
Δθζέκαηα: Έθζεζε Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ
Πιεξνθνξίεο: Site: https://expotrof.gr/ , ηει: 210 96 10 135,
θαμ: 210 36 44 285, e-mail: info@expotrof.gr
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
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
HORECA
Πόιε: Metropolitan Expo, Αζήλα
Ζκεξνκελία: 8-11 Φεβξνπαξίνπ 2019
Δθζέκαηα: Σνπξηζηηθή Βηνκεραλία
Πιεξνθνξίεο: Site: https://horecaexpo.gr/ , ηει: +30 210
5242100, e-mail: info@forumsa.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, email: info@forumsa.gr

Γηεζλείο Δθζέζεηο
HEIMTEXTIL
Πόιε: Φξαλθθνχξηε, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 08-11 Ηαλνπαξίνπ 2019
Δθζέκαηα: Γηεζλήο Έθζεζε γηα ηα Κισζηνυθαληνπξγηθά
πξντφληα
Πιεξνθνξίεο: site:
https://heimtextil.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html , ηει: +49
69 75 75-60 96, e-mail: heimtextil@messefrankfurt.com
JUNIOR SHOW BURSA 2019
Πόιε: Πξνχζα, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 09-12 Ηαλνπαξίνπ 2019
Δθζέκαηα: Γηεζλήο Έθζεζε Νεπηαθψλ θαη Παηδηθψλ Πξντφλησλ
Πιεξνθνξίεο: site: http://tuyap.com.tr/fuarlar/junioshow-2019bursa-uluslararasi-bebe-cocuk-hazir-giyim#fuar-profili , ηει: +90
(212) 867 11 00
INTERNATIONALE GRUNE WOCHE BERLIN
Πόιε: Βεξνιίλν, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 18-27 Ηαλνπαξίνπ 2019
Δθζέκαηα: Γηεζλήο Έθζεζε γηα ηελ Αγξνηηθή Οηθνλνκία
Πιεξνθνξίεο: site: https://www.gruenewoche.de/en/ , ηει: +49
30 / 3038-0, e-mail: igw@messe-berlin.de
ISM
Πόιε: Κνισλία, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 27-30 Ηαλνπαξίνπ 2019
Δθζέκαηα: Γηεζλήο Έθζεζε Εαραξσδψλ θαη λαθ
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.ism-cologne.de/ISM/index.php ,
ηει: +49 221 821 9061, e-mail: info@koelnmesse.de
SPIELWARENMESSE
Πόιε: Νπξεκβέξγε, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 30 Ηαλνπαξίνπ- 3 Φεβξνπαξίνπ 2019
Δθζέκαηα: Γηεζλήο Έθζεζε Παηρληδηνχ
Πιεξνθνξίεο: site:
https://www.spielwarenmesse.de/fair/exhibitors2019/language/1/ , ηει: +49 911 99813-0, e-mail:
info@spielwarenmesse.de

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
ΖΠΑ - ΗΚΑΓΟ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ Γεληθνχ
Πξνμελείνπ ηεο Διιάδνο ζην ηθάγν, απέζηεηιε Δλεκεξσηηθφ
Γειηίν κε ζέκα: «πκκεηνρή Διιήλσλ Δθζεηψλ ζηε Γηεζλή
Έθζεζε γηα Πξνηφληα Ηδησηηθήο Δηηθέηαο ζην ηθάγν (PLMA 1213 Ννεκβξίνπ 2018)». Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γξαθείνπ
ΟΔΤ
ηεο
Διιάδαο
ζην
ηθάγν
(http://www.agora.mfa.gr ), ηει: (312) 867-0464, θαμ: (312) 8673824, e-mail: ecocom-chicago@mfa.gr .
ΟΤΓΓΑΡΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Βνπδαπέζηε, απέζηεηιε
ελεκεξσηηθφ δειηίν κε ζέκα «Οηθνλνκία & Δκπφξην ζηελ
Οπγγαξία», ηεχρνο Νo. 6/2018 (επηέκβξηνο- Οθηψβξηνο 2018).
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
ηει.:
+3614132612,
+3614132613,
θαμ: +3613217403, email: ecocombudapest@mfa.gr , site: http://hungexpo.hu/en .
ΟΤΖΓΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε ηνθρφικε, απέζηεηιε Δλεκεξσηηθφ
Γειηίν (αξηζκφο 5) Οηθνλνκηθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ εηδήζεσλ
απφ ηε νπεδία, κελφο Ννεκβξίνπ 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 .

ε

2 Διιελν-Οιιαλδηθή Έθζεζε / Φεζηηβάι, ζηηο 15-17
Μαξηίνπ 2019, ζην εθζεζηαθό θέληξν «EXPOHOUTEN»
ζηελ Οπηξέρηε ηεο Οιιαλδίαο

Εήηεζεηο πλεξγαζίαο
Εήηεζε ζπλεξγαζίαο απν ηελ Ηλδία
ε

ε ΚΟΗΝ..ΔΠ «Διιάδα Παληνχ» δηνξγαλψλεη ηελ 2
Διιελν-Οιιαλδηθή Έθζεζε / Φεζηηβάι ζηηο 15-17 Μαξηίνπ
2019, ζην εθζεζηαθφ θέληξν «EXPO HOUTEN» ζηελ
Οπηξέρηε ηεο Οιιαλδίαο. Σν θεληξηθφ ηεο ζέκα είλαη ε
Διιάδα, θαη ν εκπνξηθφο – δηαπνιηηηζκηθφο δηάινγνο κε ηελ
Οιιαλδία. Σελ Έθζεζε / Φεζηηβάι αλακέλεηαη λα
επηζθεθηνχλ Οιιαλδνί θαη Έιιελεο απφ ην BENELUX
(Βέιγην, Οιιαλδία, Λνπμεκβνχξγν) γηα λα ςπραγσγεζνχλ
δνθηκάδνληαο λέεο γεχζεηο, ππεξεζίεο θαη πξντφληα απφ ηελ
Διιάδα αιιά θαη ηελ Οιιαλδία. Οη βαζηθέο ζεκαηηθέο ηεο
ελφηεηεο είλαη:
•
Πξντφληα (Σξφθηκα, πνηά, κφδα, θαιιπληηθά θ.α.)
•
Τπεξεζίεο (Με ζηφρεπζε ζηνλ Θεκαηηθφ
ηνπξηζκφ, θηεκαηνκεζηηηθά)
•
Πξνβνιή Άπιεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο θαη
Γεκηνπξγηθψλ Βηνκεραληψλ (Φεζηηβάι, Αξραηνινγηθνί
ρψξνη, Σέρλεο Αγξνδηαηξνθηθφο Πνιηηηζκφο θ.α.).
Ζ ΚΟΗΝ..ΔΠ. «Διιάδα Παληνχ» κε απηή ηε δξάζε,
πξνσζεί ηελ αλάγθε εμσζηξέθεηαο εηαηξηψλ, παξαγσγψλ,
επαγγεικαηηψλ θαη ζεζκηθψλ θνξέσλ, πνπ αλαδεηνχλ
αγνξέο εθηφο Διιάδαο γηα λα πξνσζήζνπλ πνηνηηθά
πξντφληα, ππεξεζίεο, πνιηηηζκφ θαη αγαζά απφ ηελ Διιάδα.
Πξσηαξρηθφο
ζθνπφο
είλαη
λα
δεκηνπξγεζνχλ
επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο γηα πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη
κεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη επαγγεικαηίεο απφ ηελ Διιάδα
πνπ ελδηαθέξνληαη λα εηζρσξήζνπλ ή θαη λα αλαπηπρζνχλ
ζηελ Οιιαλδηθή αγνξά, θαζψο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ
θαλάιηα πψιεζεο, επηθνηλσλίαο θαη δηθηχσζεο. Οη εθζέηεο
απφ Διιάδα, ζα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ
δεηγκαηηζκφ, θαζψο θαη ιηαληθή πψιεζε πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ (κε πξνυπνζέζεηο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην
πξνζάξηεκα ησλ γεληθψλ φξσλ ζπκκεηνρήο), κε παξάιιειν
ζηφρν λα θαηαγξάςνπλ ηελ άπνςε ησλ επηζθεπηψλ, θαη λα
ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ σο ζηνηρείν πξνβνιήο θαη
επηθνηλσλίαο κε ηνπο εηζαγσγείο ειιεληθψλ πξντφλησλ ζηελ
Οιιαλδία. Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ
ζπλαληήζεηο δηθηχσζεο επαγγεικαηηψλ, γαζηξνλνκηθέο
παξνπζηάζεηο,θαη δηάθνξεο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο. Γηα λα
δειψζεηε ζπκκεηνρή ζηελ έθζεζε ππάξρνπλ 2 ηξφπνη: 1)
Μέζσ ηεο ηζηνζειίδαο www.gnef.nl . Σν νnline ζχζηεκα
εγγξαθήο ζα ζαο θαζνδεγήζεη ψζηε λα θαηαρσξήζεηε ηα
απαξαίηεηα δεδνκέλα γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο. Έλαο
εθπξφζσπνο ηεο ΚΟΗΝ..ΔΠ. «Διιάδα Παληνχ»
ζα
επηθνηλσλήζεη καδί ζαο γηα λα επηβεβαηψζεη ηε ζπκκεηνρή
ζαο, θαη λα απαληήζεη ζε ηπρφλ απνξίεο ή εξσηήζεηο πνπ
έρεηε. 2) Μέζσ ηειεθσληθνχ θέληξνπ. Καιέζηε ζην (0030)
210 3001574 ή ζην (0030) 6932 302009 θαη έλαο
εθπξφζσπφο ηεο ΚΟΗΝ..ΔΠ. «Διιάδα Παληνχ» ζα είλαη
ζηε δηάζεζε ζαο γηα λα δηεθπεξαηψζεη ηε ζπκκεηνρή ζαο,
ζηέιλνληαο κε ηαρπδξνκείν ή κε email ηνλ θάθειν
ζπκκεηνρήο. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία εγγξαθώλ 15
Φεβξνπαξίνπ 2019. Γηα ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, ζχληνκν
νδεγφ πφιεο, πξνεγνχκελεο δξάζεηο, ζπλεληεχμεηο,
αλαιπηηθφ πξφγξακκα: www.gnef.nl .

Ζ «Artstory Ventures» εηαηξεία πνπ αζρνιείηαη κε είδε
ρεηξνηερλίαο, δηαθφζκεζεο ζπηηηνχ θαη αμεζνπάξ κφδαο, αλαδεηά
ζπλεξγαζία κε Διιεληθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο επηζπκνχλ λα
θάλνπλ εηζαγσγέο απφ ηελ Ηλδία.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλία κε ηνλ εθπξφζσπν
ηεο εηαηξείαο θ. Sanya Kharbanda: ηει: +919654808624, site:
http://www.artstoryonline.com/ , e-mail: info@artstoryonline.com.
Αλαδήηεζε Βηνκεραληθνύ Υώξνπ από Σνπξθηθή Δηαηξεία
Σν Γεληθφ Πξνμελείν ηεο Σνπξθίαο ζηε Θεζζαινλίθε καο
ελεκεξψλεη φηη κία Σνπξθηθή Δηαηξεία αλαδεηά βηνκεραληθφ ρψξν
πξνο ελνηθίαζε. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζέινπλ ζην θηίξην είλαη ηα
εμήο: 1. Σν εξγνζηάζην λα βξίζθεηαη γχξσ απφ ηελ Θεζζαινλίθε.
2. Μεγάιε βηνκεραλία (λα κελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζε kwh θαη
φξην παξαγσγήο). 3. Διάρηζηε παξαγσγηθή κνλάδα 3000 η.κ. θαη
1000 η.κ. απνζεθεπηηθφο ρψξνο (έσο θαη 15.000 η.κ.) 4. Πξψελ
εξγνζηάζην ηξνθίκσλ. 5. Σν εξγνζηάζην λα κελ είλαη ρξεσκέλν ή
ζε ππνζήθε. 6. Οη άδεηεο λα είλαη θαζφια λφκηκεο.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην Δκπνξηθφ
Σκήκα ζην ηει: 2310 254460, θαμ: 2310 254 448, e-mail:
Selanik@trade.gov.tr .

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Πξνύζα ηεο Σνπξθίαο, 09 –
12 Ηαλνπαξίνπ 2019
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή
ζηα πιαίζηα ηεο Γηεζλνχο Έθζεζεο ΝΖΠΗΑΚΧΝ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΚΧΝ
ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ (JUNIOR SHOW BURSA 2019) ζηελ Πξνχζα ηεο
Σνπξθίαο, ζηηο 09 – 12 Ηαλνπαξίνπ 2019 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο
εγθαηαζηάζεηο TUYAP FAIR CONVENTION 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 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 Κωλζηαληηλνύπνιε ηεο Σνπξθίαο, 05 – 09 Φεβξνπαξίνπ 2019
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηα
πιαίζηα ηεο Γηεζλνχο Έθζεζεο ΚΔΡΑΜΗΚΧΝ ΔΗΓΧΝ ΜΠΑΝΗΟΤ- ΚΟΤΕΗΝΑ (UNICERA 2019) ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο Σνπξθίαο,
ζηηο 05 – 09 Φεβξνπαξίνπ 2019 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο εγθαηαζηάζεηο Istanbul CNR EXPO Yesilkoy. 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 .

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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07/12/2018 Α.Γ 07/18 ΔΠΑΝΑΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΔΠΗΚΔΤΖ - ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΑΘΔΡΧΝ
ΚΑΗ ΚΗΝΖΣΧΝ ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΧΝ ΣΖΛ.2310576326
10/12/2018 Α.Γ 145/18 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΣΖΛ.2310381080
10/12/2018 Α.Γ 146/18 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΣΖΛ.2310381080
10/12/2018 Α.Γ 144/18 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΣΖΛ.2310381080
10/12/2018 Α.Γ 148/18 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΣΖΛ.2310381080
10/12/2018 Α.Γ 147/18 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΣΖΛ.2310381080
10/12/2018 ΠΡΟΥΔΗΡΟ , ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ ΣΖΛ.26953 60606
10/12/2018 Α.ΓΝ.17/18 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
15 ΖΛΔΚΣΡΟΚΑΡΓΗΟΓΡΑΦΧΝ ΣΖΛ.2313320529
10/12/2018 Α.Γ. Ν. 08/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΧΣΟΣΤΠΗΚΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ Α4 ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΖ
ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΦΟΡΔΧΝ ΠΦΤ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΣΖ
3Ζ ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΖΛ.2313 320529
10/12/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΟΤΦΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΚΗΓΚΛΗΓΧΜΑΣΑ
ΣΖΝ ΚΣΗΡΗΑΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ ΣΟΤ ΚΡΑΣΗΚΟΤ ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΑ ΚΑΣΟΡΗΑ
(ΚΑΚΣΑ) ΣΖΛ.2108916263
11/12/2018 Α.Γ. 45899/2018 ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΗ
ΔΣΖΗΔ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ ΦΟΡΔΧΝ ΠΦΤ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΣΖ 3Ζ ΤΠΔ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΖΛ.2313 320529
17/12/2018 ΑΝΟΗΥΣΟ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΔΡΧΝ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ,
ΔΛΑΣΗΚΧΝ ΔΛΑΦΡΑ ΚΑΗ ΒΑΡΔΑ ΥΡΖΖ ΜΔ ΠΑΡΑΓΟΖ ΚΑΗ
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΑΤΣΧΝ ΣΟΤ ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΔ , ΤΓΡΧΝ ΦΤΓΔΗΧΝ ΑΤ/ΣΟΤ
ΚΑΗ ΦΗΛΣΡΧΝ ΔΛΑΗΟΤ , ΒΔΝΕΗΝΖ, ΑΔΡΑ ΣΖΛ. 2108916307
19/12/2018 Α.Γ. Π15/18 ΤΝΟΠΣΗΚΟ , ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 8 ΤΚΔΤΧΝ ΠΟΛΣΟΠΟΗΖΖ ΚΧΡΑΜΗΓΧΝ
ΣΖΛ.2313323115
20/12/2018
Α.Γ
24Δ/18
ΑΝΟΗΥΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΗΣΧΝ ΚΑΗ ΦΧΣΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΚΖΠΟΤ ΣΟΤ ΠΑΑ
ΚΑΗ ΣΟΝ ΕΧΟΛΟΓΗΚΟ ΚΖΠΟ ΣΖΛ.2313318342
20/12/2018
Α.Γ
25Δ/18
ΑΝΟΗΥΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ
ΣΖΝ
ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΗΣΧΝ , ΦΧΣΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΟΤ ΦΧΣΗΜΟΤ ΣΑ
ΠΑΡΚΑ ΣΟΤ ΑΠΘ ΣΖΛ.2313318342
20/12/2018 Α.Α 26Δ/18 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΔΚΣΑΖ
ΟΓΟΦΧΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΧΡΗΝΧΝ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ
ΑΛΛΑΣΗΝΖ ΣΖΛ.2313318342
21/12/2018 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ, ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΧΝ – ΔΞΟΠΛΗΜΟ
ΦΧΣΟΖΜΑΝΖ ΣΖΛ.210 8916263

884 ΠΡΟΚΔΥΧΡΖΜΔΝΖ ΑΠΟΘΖΚΖ
ΒΑΔΧ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΡΟΦΗΜΧΝ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
424 ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
3Ζ ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
3Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

3Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ
ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ
ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ
ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ &
ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ -ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ
ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα (πλέρεηα)

23/12/2018 Α.Γ. 34/2018 ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΗΝΖΖ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΚΡΑΣΗΚΟΤ ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ
ΣΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ
ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΠΟΘΖΚΖ ΤΛΗΚΟΤ
ΦΤΛΑΚΧΝ ΣΟΝ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟ ΣΖΛ.210 4964068
7/1/2019 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ, ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΑΚΡΗΒΧΖ ΣΖ ΟΜΑΓΑ
ΑΗΜΑΣΟ ΣΖΛ.24213 51133
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ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΑΝΟΗΥΣΟ
ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ
ΑΠΟΘΖΚΖ ΤΛΗΚΟΤ ΦΤΛΑΚΧΝ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΒΟΛΟΤ

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 Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο (ΚΔΔΔ) πξνο ηηο επηρεηξήζεηο - κέιε ηωλ
Δπηκειεηεξίωλ: Γχν λέεο πξσηνπφξεο ηερλνινγηθά ππεξεζίεο, νη νπνίεο είλαη πξνζβάζηκεο θαη κέζσ ηεο
ηζηνζειίδαο ηνπ ΒΔΘ (www.veth.gov.gr), πξνζθέξεη ε Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ (ΚΔΔΔ) ζην ζχλνιν ησλ
Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ-κειψλ ησλ Δπηκειεηεξίσλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ ππεξεζία εύξεζεο επελδπηηθώλ
πξνγξακκάηωλ (http://investmenttools.uhc.gr/ ) θαη ηελ ππεξεζία ειεθηξνληθήο (εμ απνζηάζεωο)
εθπαίδεπζεο (http://elearning.uhc.gr/) Με ηελ πξψηε ππεξεζία, νη επηρεηξήζεηο ζα κπνξνχλ λα αλαηξέρνπλ γηα
λα αληινχλ φιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα φια ηα λέα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα θαη πξνγξάκκαηα
απαζρφιεζεο, φπσο θαη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο έληαμήο ηνπο ζε απηά. Με ηελ ππεξεζία ειεθηξνληθήο (εμ
απνζηάζεσο) αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ειεθηξνληθή
βηβιηνζήθε, ζηελ νπνία έρεη αλαπηπρζεί κεγάινο αξηζκφο καζεκάησλ αζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο.

