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αξωηηθή
Παπαδόπνπινπ ζην ΒΔΘ

επαλεθινγή

ηνπ

Π.

ην ηηκόλη ηνπ Βηνηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο,
βξίζθεηαη, εθ λένπ, κεηά από κία ζξηακβεπηηθή λίθε ν
Παλαγηώηεο Παπαδόπνπινο, ν ζπλδπαζκόο ηνπ νπνίνπ
„Βηνηερληθή πκκαρία‟ ζπγθέληξσζε ην 66,58% ησλ
ςεθηζάλησλ ζηηο εθινγέο ηνπ ΒΔΘ.
Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπλδπαζκώλ δηακνξθώλνληαη σο
εμήο:
«Βηνηερληθή πκκαρία» - Παλαγηώηεο Παπαδόπνπινο,
πνζνζηό 66,58% θαη 27 έδξεο
«Έλσζε Βηνηερλώλ - Νένη Οξίδνληεο» – Γηάλλεο Φσηηάδεο,
πνζνζηό 23,33%, 10 έδξεο
«Βηνηερληθή πλεξγαζία» - Αζαλάζηνο Νηθνιόπνπινο
5,85%, 2 έδξεο
«Βηνηερληθή Αιιειεγγύε»- Παύινο Κνινβόο 1,89%, 1 έδξα
«Αγσληζηηθή Αληηκνλνπσιηαθή πζπείξσζε Μηθξώλ θαη
απηναπαζρνινύκελσλ
βηνηερλώλ
Θεζζαινλίθεο»
Παζράιεο Κπξηαθνύ 1,40%, 1 έδξα.
ηηο εθινγέο ηνπ ΒΔΘ ςήθηζαλ 2.855 κέιε ηνπ ΒΔΘ, εθ ησλ
νπνίσλ 2.022 ζην ηκήκα ηεο κεηαπνίεζεο θαη 833 ζην
ηκήκα ησλ ππεξεζηώλ. Από ηελ θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ
βξέζεθαλ 2.828 ςεθνδέιηηα, 21 άθπξα θαη 6 ιεπθά.
«ηνίρεκα καο ζπλερίδεη λα είλαη ε θαιύηεξε δπλαηή
εθπξνζώπεζε ησλ κειώλ ηνπ επηκειεηεξίνπ, ε πξνώζεζε
ζέζεσλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ έμνδν από ηελ θξίζε θαη
ζηελ επηζηξνθή ζηελ αλάπηπμε θαη παξάιιεια ην όζν ην
δπλαηόλ κεγαιύηεξν άλνηγκα ηνπ επηκειεηεξίνπ πξνο ηελ
επηρεηξεκαηηθή θνηλόηεηα» αλέθεξε ν πξόεδξνο ηνπ ΒΔΘ
θαη α΄ αληηπξόεδξνο ηεο ΚΔΔ Παλαγηώηεο Παπαδόπνπινο
επηζεκαίλνληαο πσο ε λέα δηνίθεζε ηνπ ΒΔΘ, θαζώο
απνπλέεηαη από αέξα αλαλέσζεο, ζα κία γξνζηά ζα
ζπλερίζεη λα πξνσζεί ζέζεηο θαη ιύζεηο πξνο όθεινο ηνπ
επηρεηξείλ. Μάιηζηα ν θ. Παπαδόπνπινο εμέθξαζε ηηο
επραξηζηίεο ηνπ ζηηο επηρεηξήζεηο κέιε ηνπ ΒΔΘ πνπ
ζπκκεηείραλ ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία. «ε κηα πεξίνδν
εμαηξεηηθά δύζθνιε γηα ηελ αγνξά, νη επηρεηξήζεηο, κε ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο αξραηξεζίεο ηνπ ΒΔΘ, απέδεημαλ ηελ
εκπηζηνζύλε ηνπο ζηνλ επηκειεηεξηαθό ζεζκό, γεγνλόο πνπ
καο δίλεη ηε δύλακε λα ζπλερίζνπκε αθόκε πην δπλακηθά ηηο
πξνζπάζεηέο καο γηα ην πέξαζκα ζε κηα λέα επνρή, έμσ
από ηα κλεκόληα θαη κε έλα θαζαξά εζληθό αλαπηπμηαθό
ζρέδην».
Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζε πςειή ζέζε, κε ην ζπλδπαζκό
ηνπ Παλαγηώηε Παπαδόπνπινπ εμειέγε ν βνπιεπηήο
Θεζζαινλίθεο ηεο Έλσζεο Κεληξώσλ, Αξηζηείδεο Φσθάο,
θαιόο γλώζηεο ηνπ κηθξνκεζαίνπ επηρεηξείλ αθνύ
πξνέξρεηαη από ην ρώξν απηό. Πνηνη εθιέγνληαη:
ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ ΤΜΜΑΥΗΑ (κεηαπνίεζε)
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Παπαδόπνπινο Παλαγηώηεο
Παπαδόπνπινο Μαθάξηνο
Ληνδάθε Κπξηαθή
Καιπαθίδεο Πέηξνο
Παπαδόπνπινο άββαο
Ηνξδαλίδεο Γεκήηξεο
Κνπηζκαλή Υξπζνύια
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Σεπεθίδεο Δπάγγεινο
Μαξίλεο Ησάλλεο
Φσθάο Αξηζηείδεο
Πνιπδσίδεο Αλαζηάζηνο
Καπλνπώιεο Αλαζηάζηνο
Γθίλεο Υξήζηνο
Λεηβαδόπνπινο Ησάλλεο
Νηθνιαΐδεο Βιάζηνο
Αιεμηάδνπ Πνιύκλεηα
αξάληνπ Δπζηξάηηνο
Παπακαπξνύδεο Γεκήηξηνο
Σζηγγελόπνπινο Ζιίαο
Μαξκαξηλόο Υξήζηνο

ΔΝΧΖ ΒΗΟΣΔΥΝΧΝ-ΝΔΟΗ ΟΡΗΕΟΝΣΔ (κεηαπνίεζε)
1. Φσηηάδεο Ησάλλεο ηνπ Ηνξδάλε
2 Μνπξαηίδεο άββαο
3. Καξαγηαλλίδεο Αλδξέαο
4. Γεκεηξηάδεο Βαζίιεηνο
5. Σζαηζηάδεο Γεώξγηνο
6. Ησαλλίδεο Γεώξγηνο
ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ (κεηαπνίεζε)
1. Ξαληηλίδεο ηέθαλνο
ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ ΤΜΜΑΥΗΑ (παξνρή ππεξεζηώλ)
1. Βαξγηάκεο Γεκήηξηνο
2. Καξαπηλίδεο Ησάλλεο
3. Λπθάξηζεο Αλαζηάζηνο
4. Υαηδεθσηίνπ Αζαλάζηνο
5. Σζαπαδάο Φώηηνο
6. Πεηαιάο Γεκήηξηνο
7. Πάξδαο Βαζίιεηνο
ΔΝΧΖ ΒΗΟΣΔΥΝΧΝ-ΝΔΟΗ ΟΡΗΕΟΝΣΔ (παξνρή ππεξεζηώλ)
1. ηακαηηάδεο Βαζίιεηνο
2. Καηζέαο Ησάλλεο
3. Αξαβίδεο Βαζίιεηνο
4. Σζαιηακπαζίδεο Κπξηάθνο
ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ (παξνρή ππεξεζηώλ)
1. Κνινβόο Παύινο
ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ (παξνρή ππεξεζηώλ)
1. Νηθνιόπνπινο Αζαλάζηνο
ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΟΝΟΠΧΛΗΑΚΖ ΤΠΔΗΡΧΖ ΜΗΚΡΧΝ
ΚΑΗ ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ ΒΗΟΣΔΥΝΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
1. Κσριακού Παστάλης
Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα – Ν. 4308/2014
Σν Πεξηθεξεηαθό Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Οηθνλνκηθνύ
Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο δηνξγαλώλεη επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην κε
ζέκα «Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα – Ν. 4308/2014». Σν
ζεκηλάξην ζα δηεμαρζεί ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ην
άββαην 16 Γεθεκβξίνπ 2017 από 18:00 έσο 22:00 – Αίζνπζα 2
(1νο νξ.) θαη ηελ Κπξηαθή 17 Γεθεκβξίνπ 2017 από 09:00 έσο
15:00 - Αίζνπζα 6 (1νο νξ.). Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο site:
http://www.uom.gr/

Τπελζύκηζε θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ηεο 3εο θαη
ηειεπηαίαο πεξηόδνπ ππνβνιώλ ηεο Γξάζεο "Δλίζρπζε ηεο
απηναπαζρόιεζεο Πηπρηνύρωλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο»
(Β' θύθινο)
Τπελζπκίδνπκε όηη ζηηο 13.12.2017 ιήγεη ε 3ε θαη ηειεπηαία
πεξίνδνο ππνβνιώλ γηα ηε Γξάζε «Δλίζρπζε ηεο
απηναπαζρόιεζεο πηπρηνύρσλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο» (Β'
Κύθινο) ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο ΔΠ ΔΣΠΑ &Σ ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑλΔΚ, ΔΠΑ 2014
- 2020.Ζ δξάζε ρξεκαηνδνηεί επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα απνθνίησλ
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 50.000 επξώ κε
100% ρξεκαηνδόηεζε θαη νη ππνβνιέο γίλνληαη κόλν
ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο www.ependyseis.gr. Ζ δξάζε
ρξεκαηνδνηείηαη από εζληθνύο πόξνπο θαη ην Δπξσπατθό
Κνηλσληθό Σακείν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γηα θάζε πξόζζεηε
πιεξνθνξία ζρεηηθό κε ηε Γξάζε κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ή λα
αλαηξέμεηε ζην Γξαθείν Πιεξνθόξεζεο θνηλνύ: Λεσθ.
Μεζνγείσλ 56, Αζήλα (Γεπηέξα - Παξαζθεπή από ηηο 8.00 πκ
έσο ηηο 5.00 κκ),ζην 801 11 36 300 (από ζηαζεξό, κε αζηηθή
ρξέσζε) από ηηο 8.00 πκ έσο ηηο 7.00 κκ,ζηελ ηζηνζειίδα
http://www.antagonistikotita.gr/ptvxiovxoi
,ζηελ
ηζηνζειίδα
www.espa.gr ,ζηηο ζειίδεο ηεο ΔΤΓ ΔΠΑλΔΚ ζηα θνηλσληθά
δίθηπα: Facebook, Twitter, Linkedln, youtube. Μπνξείηε επίζεο
λα επηθνηλσλείηε κε ηνλ ΔΦΔΠΑΔ (http://www.efepae.gr)
Πξνζωξηλόο θαηάινγνο
Γπλεηηθώλ Γηθαηνύρωλ θαη
Καηάινγνο κε ηε βαζκνινγηθή θαηάηαμε αηηήζεωλ
ρξεκαηνδόηεζεο εξεπλεηηθώλ έξγωλ ηεο Παξέκβαζεο ΗΗ
«πκπξάμεηο Δπηρεηξήζεωλ κε Δξεπλεηηθνύο Οξγαληζκνύο»
Αλαθνηλώζεθε ν Πξνζσξηλόο θαηάινγνο Γπλεηηθώλ Γηθαηνύρσλ
θαη Καηάινγνο κε ηε βαζκνινγηθή θαηάηαμε αηηήζεσλ
ρξεκαηνδόηεζεο εξεπλεηηθώλ έξγσλ ηεο Παξέκβαζεο ΗΗ ηνπ Α΄
θύθινπ ηεο Δληαίαο Γξάζεο Κξαηηθώλ Δληζρύζεσλ Έξεπλαο,
Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο & Καηλνηνκίαο «ΔΡΔΤΝΧ –
ΓΖΜΗΟΤΡΓΧ – ΚΑΗΝΟΣΟΜΧ». Γείηε ηε ζρεηηθή απόθαζε ζηελ
ειεθηξνληθή
δηεύζπλζε
:
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20171127_erevnw_pros
wrinos_katalog_dynhtikwn_paremvash_II.pdf
Απόθαζε Έληαμεο Πξάμεωλ Κξαηηθώλ Δληζρύζεωλ ζην
πιαίζην ηεο Πξόζθιεζεο «Αλαβάζκηζε πνιύ κηθξώλ &
κηθξώλ επηρεηξήζεωλ γηα ηελ αλάπηπμε ηωλ ηθαλνηήηωλ
ηνπο ζηηο λέεο αγνξέο»
Αλαθνηλώζεθε ε Απόθαζε Έληαμεο Πξάμεσλ Κξαηηθώλ
Δληζρύζεσλ ζην πιαίζην ηεο Πξόζθιεζεο «Αλαβάζκηζε πνιύ
κηθξώλ & κηθξώλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ
ηνπο ζηηο λέεο αγνξέο». εκεηώλεηαη όηη, όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ
νδεγό ηεο δξάζεο ελόηεηα 1.1.10.3 ΔΓΚΡΗΖ ΠΡΑΞΔΧΝ, ηζρύεη
ην εμήο: Γηα όζα έξγα έρεη νινθιεξσζεί επηηπρώο ν έιεγρνο
δηθαηνινγεηηθώλ θαη ζεκειηώλνπλ δηθαίσκα ππαγσγήο, εθδίδνληαη
ηκεκαηηθά Απνθάζεηο Έληαμεο από ηνλ Δηδηθό Γξακκαηέα
Γηαρείξηζεο Σνκεαθώλ Δ.Π. ηνπ ΔΣΠΑ θαη Σ. Γείηε ηε ζρεηηθή
απόθαζε
ζηελ
ειεθηξνληθή
δηεύζπλζε:
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20171129_anavathmhsh
_1h_apof_enta3hs.pdf

Economy 4.0 - Φεθηαθέο
Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο

Δθαξκνγέο

γηα

ηηο

Σν
Διιελνγεξκαληθό
Δκπνξηθό
θαη
Βηνκεραληθό
Δπηκειεηήξην δηνξγαλώλεη ζπλέδξην κε ζέκα: Economy 4.0
- Φεθηαθέο Δθαξκνγέο γηα ηηο Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο,
Γεπηέξα 11 Γεθεκβξίνπ 2017, ώξα 9.00 – 17.00,Lazart
Hotel, Θεζζαινλίθε. Σν ζπλέδξην δηνξγαλώλεηαη ππό ηελ
αηγίδα θαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γεληθνύ Πξνμελείνπ ηεο
Γεξκαλίαο ζηε Θεζζαινλίθε θαζώο επίζεο θαη κε ηελ
ππνζηήξημε ηνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο
Βνξ. Διιάδνο, ηνπ πλδέζκνπ Βηνκεραληώλ Βνξ. Διιάδνο
θαη πλδέζκνπ Δμαγσγέσλ Βνξ. Διιάδνο, θαιύπηνληαο
έηζη όιν ην εύξνο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο. Οη θεληξηθνί
νκηιεηέο από Γεξκαλία ζα είλαη ν Prof. Dr. Hartmut HirschKreinsen, Digitalization Expert in Economical and Industrial
Sociology θαη ε θα. Martina Lübon, Director ηεο εγεηηθήο
έθζεζεο CEBIT ζηνλ ηνκέα ηεο ςεθηνπνίεζεο. Σν ζπλέδξην
ζα δηεμαρζεί ζηελ ειιεληθή θαη γεξκαληθή γιώζζα κε
ηαπηόρξνλε δηεξκελεία.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο
http://griechenland.ahk.de/gr/ekdiloseis/single-viewgr/events/economy-40-psifiakes-efarmoges-giamme/?cHash=12ef9d9809b577ac1c81dafe8d699d0b
Ζ είζνδνο είλαη δσξεάλ. Απαηηείηαη ειεθηξνληθή δήισζε!
https://docs.google.com/forms/d/1g392Qnsj9gena2bpIZLsG
HvOqc0C50kCIsr72P6u02Y/viewform?edit_requested=true

Tν ενξηαζηηθό ωξάξην ηωλ θαηαζηεκάηωλ ζηε
Θεζζαινλίθε
ύκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Δκπνξηθνύ πιιόγνπ
Θεζζαινλίθεο ην ενξηαζηηθό σξάξην ησλ θαηαζηεκάησλ
μεθηλά από ηηο 15 Γεθεκβξίνπ θαη νινθιεξώλεηαη ζηηο 2
Ηαλνπαξίνπ. Όπσο θάζε ρξόλν ηα θαηαζηήκαηα
παξακέλνπλ θιεηζηά ηα Υξηζηνύγελλα 25 Γεθεκβξίνπ θαη
ηελ πξώηε κέξα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ 26 Γεθεκβξίνπ, θάηη
πνπ ζα ηζρύζεη θαη ηελ Πξσηνρξνληά θαη ηε δεύηεξε κέξα
ηνπ 2018. Αλαιπηηθά:Παξαζθεπή 15-12-2017 10 π.κ. – 9
κ.κ., άββαην 16-12-2017 10 π.κ. – 6 κ.κ., Κπξηαθή 17-122017 11 π.κ. – 8 κ.κ, Γεπηέξα 18-12-2017 10 π.κ. – 9 κ.κ.,
Σξίηε 19-12-2017 10 π.κ. – 9 κ.κ., Σεηάξηε 20-12-2017 10
π.κ. – 9 κ.κ., Πέκπηε 21-12-2017 10 π.κ. – 9 κ.κ.,
Παξαζθεπή 22-12-2017 10 π.κ. – 9 κ.κ., άββαην 23-122017 10 π.κ. – 6 κ.κ., Κπξηαθή–Παξακνλή Υξηζηνπγέλλσλ
24-12-2017 11 π.κ. – 6 κ.κ , Γεπηέξα - ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΑ
25-12-2017 ΚΛΔΗΣΑ, Σξίηε 26-12-2017 ΚΛΔΗΣΑ, Σεηάξηε
27-12-2017 10 π.κ. – 9 κ.κ., Πέκπηε 28-12-2017 10 π.κ. –
9 κ.κ., Παξαζθεπή 29-12-2017 10 π.κ. – 9 κ.κ., άββαην
30-12-2017 10 π.κ. – 6 κ.κ., Κπξηαθή–Παξακνλή
Πξσηνρξνληάο 31-12-2017 11 π.κ. – 6 κ.κ Γεπηέξα Πξσηνρξνληά 1-1-2018 ΚΛΔΗΣΑ Σξίηε 2-1-2018 ΚΛΔΗΣΑ.
Σελ Σξίηε 2 Ηαλνπαξίνπ 2018 ν Δκπνξηθόο ύιινγνο
Θεζζαινλίθεο πξνηείλεη, όπσο παξαδνζηαθά θαη εζηκηθά
γίλεηαη, ηα θαηαζηήκαηα λα παξακείλνπλ ΚΛΔΗΣΑ.
Πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο
Δκπνξηθόο
ύιινγνο
Θεζζαινλίθεο : Σει: 2310 548876, 2310 547887, Fax:
2310 538263, E-mail: empsylth@otenet.gr , Site:
www.tradesupport.gr/esth .

Απόθαζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηωλ
δηθαηνινγεηηθώλ
γηα
ηελ
έγθξηζε
ηεο
αίηεζεο
ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ παξαξηήκαηνο IV ζηελ παξέκβαζε Η
«Έξεπλα θαη Αλάπηπμε από Μηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο»

Απόθαζε Έληαμεο Πξάμεωλ Κξαηηθώλ Δληζρύζεωλ ζην
πιαίζην ηεο Πξόζθιεζεο «Δλίζρπζε Σνπξηζηηθώλ ΜΜΔ
γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπο θαη ηελ πνηνηηθή
αλαβάζκηζε ηωλ παξερνκέλωλ ππεξεζηώλ»

Αλαθνηλώζεθε ε Απόθαζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο
ησλ δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο
ηνπ παξαξηήκαηνο IV ζηελ παξέκβαζε Η «Έξεπλα θαη Αλάπηπμε
από Μηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο» ηνπ Α΄ θύθινπ ηεο Δληαίαο
Γξάζεο Κξαηηθώλ Δληζρύζεσλ Έξεπλαο, Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο
& Καηλνηνκίαο «ΔΡΔΤΝΧ-ΓΖΜΗΟΤΡΓΧ-ΚΑΗΝΟΣΟΜΧ». Γείηε ηε
ζρεηηθή
απόθαζε
ζηελ
ειεθηξνληθή
δηεύζπλζε:
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20171129_edk_paratash_
dikaiologhtikwn_paremvash_I.pdf

Αλαθνηλώζεθε ε Απόθαζε Έληαμεο Πξάμεσλ Κξαηηθώλ
Δληζρύζεσλ ζην πιαίζην ηεο Πξόζθιεζεο «Δλίζρπζε
Σνπξηζηηθώλ ΜΜΔ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπο θαη ηελ
πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ». Γείηε
ηε ζρεηηθή απόθαζε
ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε:
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20171129_tourismo
s_1h_apofash_enta3hs.pdf

Δθδήιωζε επίδεημεο δεμηνηήηωλ – ΔΠΑ Μαζεηείαο ΟΑΔΓ
Οη καζεηέο/ηξηεο θαη ην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ησλ ΔΠΑ..
Μαζεηείαο Ν. Θεζζαινλίθεο - ΟΑΔΓ ζαο πξνζθαινύλ ζηελ
εθδήισζε επίδεημεο δεμηνηήησλ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο
13 Γεθεκβξίνπ 2017 θαη ώξα 16:00 ζηελ αίζνπζα εθδειώζεσλ
ησλ ΔΠΑ..- ΟΑΔΓ, Λαγθαδά 117-119, ζην πιαίζην ηεο 2εο
Δπξσπατθήο Δβδνκάδαο Δπαγγεικαηηθώλ Γεμηνηήησλ.

πκκεηνρή Διιήλωλ νηλνπαξαγωγώλ ζην Γηεζλή
Γηαγωληζκό Οίλωλ «Challenge International du Vin»
Μπνξληώ Γαιιίαο 21-22.04.2018
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ θαη Δκπνξηθώλ Τπνζέζεσλ ηεο
Διιεληθήο Πξεζβείαο ζην Παξίζη (Σειέθσλν: (00331)
47202660, 4709215, 47201245, Ζι.Σαρπδξνκείν:ecocomparis@mfa.gr,
Website:
http://www.agora.mfa.gr/fr61
νο
ελεκεξώλεη όηη ν 42 Γηεζλήο δηαγσληζκόο Οίλσλ «Challenge
International du Vin» πξόθεηηαη λα δηεμαρζεί ζην Μπνξληώ ηεο
Γαιιίαο, ζηηο 21 θαη 22 Απξηιίνπ 2018. ηνλ ελ ιόγσ
δηαγσληζκό πνπ πξαγκαηνπνηείηαη εδώ θαη 42 ρξόληα,
αλακέλεηαη ε ζπκκεηνρή άλσ ησλ 5.000 νίλσλ από 30 ρώξεο,
νη νπνίνη ζα δνθηκαζζνύλ από 800 γεπζηγλώζηεο θαη ζα
απνλεκεζνύλ 1.300 ρξπζά, αξγπξά θαη ράιθηλα κεηάιιηα.
Δπηπιένλ ζα ππάξμνπλ εηδηθά βξαβεία γηα ηε Γαιιία θαη γηα ην
εμσηεξηθό γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο νίλσλ (εξπζξό, ξνδέ,
ιεπθό μεξό θ.α.) γηα ηνπο νίλνπο πνπ ζα ζπγθεληξώζνπλ ηελ
πςειόηεξε βαζκνινγία. Δπηπξόζζεηα, ζα απνλεκεζεί έλα
εηδηθό βξαβείν «Bio» γηα ηνπο νίλνπο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο
πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκό. Ζ πξνζεζκία
ππνβνιήο αηηήζεωλ εθπλέεη ηελ 31.01.2018 θαη νη
ελδηαθεξόκελνη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ππνβάιινπλ ηε
ζπκκεηνρή
ηνπο
ειεθηξνληθά
ζηνλ
ηζηόηνπν:
www.challengeduvin.com (http://www.challengeduvin.com)

πκβνπιεπηηθή Δξγαζία (Consulting Project) 2018 | Γηεζλέο
Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο
Σν Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο εθαξκόδεη ηα ηειεπηαία
ρξόληα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηεο «πκβνπιεπηηθήο
Δξγαζίαο» (Consulting Project). Πξόθεηηαη γηα έλαλ
απνηειεζκαηηθό ηξόπν ζπλεξγαζίαο κεηαμύ εηαηξηώλ/θνξέσλ
θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πνπ εμαζθαιίδεη ζεκαληηθά ακνηβαία
νθέιε.πγθεθξηκέλα, νη θνηηεηέο θαηά ην δεύηεξν εμάκελν ησλ
ζπνπδώλ ηνπο αληί ηεο παξαθνινύζεζεο θαη εμέηαζεο ζε
επηιεγόκελν κάζεκα από ην ζύλνιν ησλ πξνζθεξόκελσλ,
έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αλαιάβνπλ ηελ εθπόλεζε αηνκηθά ή
νκαδηθά Consulting Project εκβαζύλνληαο ζε ζπγθεθξηκέλν
ζέκα ή πξόβιεκα πνπ απαζρνιεί ηε ζπλεξγαδόκελε
επηρείξεζε ή νξγαληζκό επηιύνληάο ην, ρωξίο λα
ππεηζέξρεηαη θάπνηα νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ή πεξαηηέξω
ππνρξέωζε ηνπ εθάζηνηε θνξέα γηα πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο
:https://www.ihu.edu.gr/gateway/expertise/sprojects/consulting_
project.html. ηόρνο ηνπ ελ ιόγσ εθπαηδεπηηθνύ κεραληζκνύ
είλαη ε ζύλδεζε ηεο ζεσξεηηθήο κε ηελ πξαθηηθή γλώζε,
πξνθεηκέλνπ ν θνηηεηήο λα απνθηήζεη ζθαηξηθόηεξε θαη πην
εκπεξηζηαησκέλε θαηάξηηζε, ε ζύζθημε ησλ ζρέζεσλ κε ηνλ
εθάζηνηε θνξέα θαη ε νπζηαζηηθή αμηνπνίεζε ηωλ
απνηειεζκάηωλ ηνπ Project. Δάλ επηζπκείηε ηε ζπλεξγαζία
κε ην Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο ζην ελ ιόγσ πεδίν,
παξαθαινύκε δειώζηε ην ελδηαθέξνλ ζαο έσο ηελ
Παξαζθεπή 22 Γεθεκβξίνπ 2017 ζπκπιεξώλνληαο ηελ
θόξκα
ζπκκεηνρήο
ζηνλ
ζύλδεζκν
https://eservices.ihu.edu.gr/registration-form/526/online-form

Eu Gateway/Business Avenues Business Mission
Announcement
–
Αλαθνίλωζε
Δπηρεηξεκαηηθώλ
Απνζηνιώλ γηα ην 2018 ηεο ΔΔ ζηε Ννηηναλαηνιηθή Αζία
ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Eu Gateway αλαθνηλώζεθαλ
πέληε επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο ζηε Ννηηαλαηνιηθή Αζία. Σν
ελ ιόγσ πξόγξακκα έρεη μεθηλήζεη ην 2016 θαη ζα δηαξθέζεη
έσο ην 2020 θαη βνεζά ηηο επξσπατθέο επηρεηξήζεηο λα
δεκηνπξγήζνπλ καθξνρξόληεο επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο ζηελ
Αζία κέζσ ηεο θαζνδήγεζεο, ηεο πιηθνηερληθήο ππνζηήξημεο
θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο. Οη πέληε
επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο πνπ έρνπλ επηβεβαησζεί γηα ην
2018 είλαη νη εμήο :
1. Βηνινγηθά ηξόθηκα & πνηά, 15-20 Ματνπ 2018 ζηε
ηγθαπνύξε θαη ην Βηεηλάκ,
2. Σερλνινγίεο πιεξνθνξηώλ & επηθνηλσληώλ (ΣΠΔ),
25-30 Ηνπλίνπ 2018 ζηε ηγθαπνύξε θαη ηελ
Σατιάλδε,
3. Σερλνινγίεο πεξηβάιινληνο & ύδαηνο, 8-13 Ηνπιίνπ
2018 ζηε ηγθαπνύξε θαη ηε Μαιαηζία,
4. Σερλνινγίεο πγείαο & ηαηξηθήο, 27-31 Απγνύζηνπ
2018 ζηε ηγθαπνύξε θαη ηηο Φηιηππίλεο,
5. Πξάζηλεο ηερλνινγίεο ελέξγεηαο, 29 Οθησβξίνπ – 2
Ννεκβξίνπ 2018 ζηε ηγθαπνύξε θαη ηελ Ηλδνλεζία.
Οη επξσπατθέο επηρεηξήζεηο ζα ιάβνπλ ζπκβνπιέο
εκπεηξνγλσκόλσλ ζρεηηθά κε ηηο βέιηηζηεο επηρεηξεκαηηθέο
πξαθηηθέο, ηα ξπζκηζηηθά ζέκαηα θαη ηα δεηήκαηα δηθαησκάησλ
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζηε Ννηηναλαηνιηθή Αζία, πξηλ ηελ
απνζηνιή ην IPR SME , ην γξαθείν ππνζηήξημεο ησλ ΜΜΔ
είλαη επίζεο παξόλ ζε θάζε ζπλάληεζε πξηλ από ηελ
αλαρώξεζε ζηηο Βξπμέιιεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
επηρεηξεκαηηθώλ απνζηνιώλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ
ζπκκεηερόλησλ ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ησλ δηθαησκάησλ
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο γηα ηα πξντόληα ηνπο. Καηά ηε
δηάξθεηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο απνζηνιήο νη επηρεηξήζεηο ζα
πξνσζήζνπλ ηα πξντόληα ηνπο ζηελ αγνξά- ζηόρν θαη ζα
επσθειεζνύλ
από
πξνθαζνξηζκέλεο
επηρεηξεκαηηθέο
ζπλαληήζεηο κε πηζαλνύο ηνπηθνύο εηαίξνπο. Δθόζνλ είζηε κία
επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο θιάδνπο πνπ
θαιύπηνληαη από ην πξόγξακκα θαη ελδηαθέξεζηε λα
επεθηείλεηε ηηο δξαζηεξηόηεηέο ζαο ζηε Ννηηναλαηνιηθή Αζία
αλαδεηείζηε ηηο δσξεάλ ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από ην
γξαθείν ππνζηήξημεο ησλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ γηα ηε
Ννηηναλαηνιηθή Αζία (IPR SME) : Σει. +84(28) 38258116,
email:
question@southeasia-iprhelpdesk.eu
,
site:
https://www.eu-gateway.eu/sectors .

Γηεπθόιπλζε ηνπ εκπνξίνπ – Πξνώζεζε ηνπ ζεζκνύ ηωλ
Δγθεθξηκέλωλ Οηθνλνκηθώλ Φνξέωλ
ην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ νδηθνύ ράξηε γηα
ηε δηεπθόιπλζε ηνπ εκπνξίνπ, ζηελ Δζληθή πληνληζηηθή
Δπηηξνπή ηνπ νπνίνπ ζπκκεηέρνπλ θαη εθπξόζσπνη ηνπ
ηδησηηθνύ ηνκέα, ε Σεισλεηαθή Τπεξεζία ζπλέηαμε
πξνσζεηηθό πιηθό – ζπγθεθξηκέλα ελεκεξσηηθό θπιιάδην – γηα
ηνλ Δγθεθξηκέλν Οηθνλνκηθό Φνξέα (ΑΔΟ). Σν ελ ιόγσ ζε
ειεθηξνληθή κνξθή
ελεκεξσηηθό θπιιάδην γηα ηνλ
Δγθεθξηκέλν Οηθνλνκηθό Φνξέα έρεη απνζηαιεί ζην
Δπηκειεηήξηό καο θαη έγηλε αλάξηεζε απηνύ ζηελ ηζηνζειίδα
καο, www.veth.gov.gr . Λεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ην
πξόγξακκα ΑΔΟ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηε ζρεηηθή
λνκνζεζία, ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ΑΔΟ, ηελ εθαξκνγή
ΑΔΟ elearning, ηα εζληθά ζεκεία επαθήο, θαζώο θαη άιιν
ρξήζηκν πιηθό, κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ηόζν ζηε ζρεηηθή
ηζηνζειίδα ηεο Διιεληθήο Σεισλεηαθήο Τπεξεζίαο (ππό
«Οηθνλνκηθνί
Φνξείο»):
http://portal.gsis.gr/portal/page/ICISnet/services?serid=103708
59&adreseeID=10001980
όζν θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο
:
http://ec.europa.eu/taxation_customs

Υξηζηνπγελληάηηθν δηήκεξν κπαδάξ ηεο «ΤΕΧΖ».
o ύιινγνο Γνλέσλ, Κεδεκόλσλ θαη Φίισλ Αηόκσλ κε Γηαηαξαρέο
Όξαζεο θαη Πξόζζεηεο Αλαπεξίεο «ΤΕΧΖ» δηνξγαλώλεη έλα
ρξηζηνπγελληάηηθν δηήκεξν κπαδάξ έηνηκν λα καο κεηαθέξεη
ζην θιίκα ησλ ενξηώλ! Υξηζηνπγελληάηηθα ζηνιίδηα, ρεηξνπνίεηεο
θαηαζθεπέο, ζπηηηθέο ιηρνπδηέο, κεισδηθέο κνπζηθέο είλαη ηα θύξηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ην εηήζην ρξηζηνπγελληάηηθν
κπαδάξ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην άββαην 9/12/17 (10.00 19.00) θαη ηελ Κπξηαθή 10/12/17 (10.00-17.00) ζην Κέληξν
Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο ηνπ πιιόγνπ, Ρνδνπόιεωο 5 (ηέξκα νδνύ
Πόληνπ), Καιακαξηά.

To Υξηζηνπγελληάηηθν Υωξηό ηεο Θεζζαινλίθεο "FUNtastic
PARK" ζε ιίγεο κέξεο είλαη ΔΓΧ!
Ο Δκπνξηθόο ύιινγνο Θεζζαινλίθεο δηνξγαλώλεη ην
ε
"FUNtastic PARK", κεηακνξθώλνληαο γηα 2 ζπλερόκελε ρξνληά
ηελ Πιαηεία Μηθξαζηαηηθνύ θαη Θξαθηθνύ Διιεληζκνύ ζηελ
πεξηνρή ηεο Άλσ Σνύκπαο, θαζώο θαη ηνπο εμσηεξηθνύο ρώξνπο
ηνπ Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ Σνύκπαο, ζε έλα Μνλαδηθό Γηνξηηλό
Υσξηό. Υηιηάδεο ιακπηόληα ζα ινύζνπλ κε ην θσο ηνπο ην Υσξηό,
δίλνληαο δσή, ιάκςε, νκνξθηά θαη κηα λόηα αηζηνδνμίαο ζε όιε
ηελ πεξηνρή. Γελ ζα ιείπεη ηίπνηα από ην καγεπηηθό
Υξηζηνπγελληάηηθν Υσξηό! Από ην «πίηη ηνπ Ατ Βαζίιε» θαη ηε
«Υξηζηνπγελληάηηθε Αγνξά», κέρξη εμέδξα πνπ ζα θηινμελήζεη
ενξηαζηηθέο εθδειώζεηο, ηα πίηηα Αγάπεο γηα θηιαλζξσπηθέο
δξαζηεξηόηεηεο, ελώ απηό πνπ ζα θεξδίζεη ηνπο επηζθέπηεο, είλαη
ην FUN PARK κε παηρλίδηα γηα κηθξνύο θαη κεγάινπο, ηα νπνία
ζα
απνγεηώζνπλ
ηελ
παηδηθή
αλεκειηά.
Ζ
καγηθή
Υξηζηνπγελληάηηθε
αγνξά,
ζα
πεξηιακβάλεη
όκνξθα
δηαθνζκεκέλα μύιηλα ζπίηηα, γεκάηα ηνπηθέο γεύζεηο θαη
πξντόληα, ηδηαίηεξα αξώκαηα θαη πνιιά ρξώκαηα. Ζ ηειεηή
εγθαηλίσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην άββαην 9 Γεθεκβξίνπ ζηηο
18:00. Σελ ίδηα ώξα ζα γίλεη ε θσηαγώγεζε ηνπ
Υξηζηνπγελληάηηθνπ Γέληξνπ ηεο Γ΄Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο θαη ηνπ
ενξηαζηηθνύ δηάθνζκνπ, από ηνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο θ.
Γηάλλε Μπνπηάξε. Ζ είζνδνο ζην FUNtastic PARK είλαη
ΔΛΔΤΘΔΡΖ θαη νη επηζθέπηεο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ην
απνιαύζνπλ έσο ηηο 7 Ηαλνπαξίνπ 2018. εκαληηθό εγρείξεκα
ηνπ πιιόγνπ είλαη λα δνζεί έλαο ηόλνο αηζηνδνμίαο θαη ραξάο θαη
κέζα από απηή ηελ ελέξγεηα, λα δνζεί κηα αλάζα θαη έλα
ειπηδνθόξν κήλπκα ζηελ ηαιαηπσξεκέλε από ηελ θξίζε αγνξά
ηεο Θεζζαινλίθεο. Οη κέξεο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηεο
Πξσηνρξνληάο είλαη κέξεο ειπίδαο θαη αηζηνδνμίαο. Γηα
πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο
ηει.
2310548876,
e-mail:
empsylth@otenet.gr

Ζ Αιβαλία θάλεη έθθιεζε γηα βνήζεηα
Από ηηο 1 Γεθεκβξίνπ έσο ζήκεξα ε Αιβαλία είλαη αληηκέησπε κε
κηα από ηηο ζνβαξόηεξεο θαηαζηξνθέο ηζηνξηθά ησλ ηειεπηαίσλ
εηώλ. Κηλδύλεςε ε δσή 1,594. αλζξώπσλ. Δθηηκάηαη πσο ε βξνρή
πξνθάιεζε πνιιέο δεκηέο ζε ζπίηηα, ζε ζρνιεία, ζην πγεηνλνκηθό
ζύζηεκα, ζε επηρεηξήζεηο θαζώο θαη ζε ζεκαληηθνύο δξόκνπο θαη
γέθπξεο. Λόγσ απηήο ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο ηεο ελ ιόγσ
ρώξαο ην Πξνμελείν ηεο Αιβαλίαο ζηε Θεζζαινλίθε παξαθαιεί
ζεξκά γηα θάζε είδνπο βνήζεηαο πνπ θαζίζηαηαη δπλαηό από
κέξνπο ζαο. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ηει. 2310257598 /
6972406234, e-mail: pavlina.ylli@mfa.gov.al

INHORGENTA MUNICH 2018 (16.- 19.02.2018)
ε

45 Γηεζλήο θιαδηθή έθζεζε αξγπξνρξπζνρνΐαο, ξνινγηώλ,
εμνπιηζκνύ εξγαζηεξίσλ θαη πνιύηηκσλ ιίζσλ ζην Μόλαρν
H κεγαιύηεξε δηεζλήο έθζεζε ζηνλ ηνκέα ησλ θνζκεκάησλ
θαη ξνινγηώλ ζα δηεμαρζεί από ηηο 16.02. έσο ηηο 19.02.2018
ζην λέν Δθζεζηαθό Κέληξν ηνπ Μνλάρνπ. Πξόθεηηαη γηα ηελ
ε
45 INHORGENTA MUNICH, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε
εηήζηα βάζε θαη κε κεγάιε επηηπρία. Ζ INHORGENTA
MUNICH είλαη ην βαξόκεηξν γηα ηνλ θιάδν ηεο
αξγπξνρξπζνρνΐαο. Δθηόο από θνζκήκαηα, ξνιόγηα,
ινπξάθηα, πνιύηηκνπο ιίζνπο, πέξιεο, ζήθεο, αζεκέληα είδε,
καξγαξηηάξηα θ.α., παξνπζηάδνληαη θαη κεραλήκαηα γηα ηελ
αξγπξνρξπζνρνΐα, εμνπιηζκνί ρξπζνρνείσλ, ινγηζκηθά
πξνγξάκκαηα, θαζώο θαη ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ ζηνλ
θιάδν ηνπ θνζκήκαηνο. Σελ έθζεζε πιαηζηώλεη έλα πιήξεο
πξόγξακκα νκηιηώλ θαη ζπλαληήζεσλ πάλσ ζηα ζέκαηα θαη
ζηηο αλάγθεο ηνπ θιάδνπ. Πεξηζζόηεξεο Πιεξνθνξίεο γηα
ηελ αγνξά θαξηώλ εηζόδνπ κε κεησκέλε ηηκή ζα βξείηε
online ζηελ ηζηνζειίδα www.inhorgenta.com . Γηα όζνπο
αγνξάζνπλ online ηελ Inhorgenta Munich Card ηνπο
παξέρεηαη δσξεάλ κεηαθίλεζε κε όια ηα κέζα καδηθήο
κεηαθνξάο ζηελ πόιε ηνπ Μνλάρνπ, επίζεο ηπγράλνπλ θαη
άιισλ
εηδηθώλ
πξνλνκίσλ.
Πιεξνθνξίεο
ζην
Διιελνγεξκαληθό Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην,
επίζεκν αληηπξόζσπν ηνπ Δθζεζηαθνύ Οξγαληζκνύ ηνπ
Μνλάρνπ ζηελ Διιάδα θαη Κύπξν, Αζήλα, ηει.: 210 64 19
037, Θεζζαινλίθε, ηει.: 2310 32 77 33 θαη ζηελ ηζηνζειίδα:
www.german-fairs.gr .

Δθζέζεηο ζηελ Διιάδα
Ζ

5 ΔΥΠΟΣΡΟΦ
Πόιε: Κέληξν Ξηθαζθίαο - Διιεληθό
Ζκεξνκελία: 26-29 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Σξόθηκα θαη Πνηά
Πιεξνθνξίεο: Site: www.rmi.gr , E-mail: info@expotrof.gr ,
Σει: 210 9610135
FASHION EXPO
Πόιε: Αζήλα
Ζκεξνκελία: 27-29 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: κόδα . Πιεξνθνξίεο: www.fashionexpo.gr ,
Σει: 210 8623220, Fax: 210 8623130
Ζ

27 AGROTICA 2018
Πόιε: ΓΔΘ – HELEXPO, Θεζζαινλίθε
Ζκεξνκελία: 1-4 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Αγξνηηθά πξντόληα θαη ππεξεζίεο
Πιεξνθνξίεο: Σει: 2310 291101, Fax: 2310 291551, Email: agrotica@helexpo.gr, Site: http://agrotica.helexpo.gr/
CLIMATHERM ENERGY
Πόιε: Αζήλα, Διιάδα
Ζκεξνκελία: 22-25 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: ελεξγεηαθόο θιάδνο
Πιεξνθνξίεο: ηει.: 2109356110, 2109315073,
info@climatherm.gr

email:

ARTOZYMA
Πόιε: Θεζζαινλίθε, Διιάδα
Ζκεξνκελία: 24-26 Φεβξνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: αξηνπνηία, δαραξνπιαζηηθή, κεραλήκαηα,
εμνπιηζκνί θαη έηνηκα πξντόληα
Πιεξνθνξίεο: ηει.: +30 2310 291135, fax: +30 2310
291692, email: artozyma@helexpo.gr

Μεζνγεηαθή Γηαηξνθή
Σν Διιελνηνπξθηθό Δπηκειεηήξην δηνξγαλώλεη εκεξίδα κε ζέκα «Μεζνγεηαθή Γηαηξνθή», ηελ Παξαζθεπή 26 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη ώξα
16:00- 19:00, ζηελ έθζεζε Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ «5ε ΔΞΠΟΣΡΟΦ & ΔΛΛΖΝΔ ΠΑΡΑΓΧΓΟΗ», πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην
Οιπκπηαθό Κέληξν Ξηθαζθίαο ζην Διιεληθό. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ηει. 211 7000264-7, e-mail: info@etee.gr, fairs@etee.gr,
site: www.etee.gr.

2

nd

Annual Capital Link Cyprus Shipping Forum

ηηο 31 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2018 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζπλέδξην κε
ζέκα “2nd Annual Capital Link Cyprus Shipping Forum” ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ μελνδνρείνπ Columbia Plaza ζηελ Λεκεζό
ηεο Κύπξνπ.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθηείηε ην site:
http://forums.capitallink.com/shipping/2018cyprus/index.html

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
Β8 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Γηεζλείο Δθζέζεηο
SOUVENIRBEURS (FORMERLY REGARDS)
Πόιε: Άκζηεξληακ, Οιιαλδία
Ζκεξνκελία: 7 – 9 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Trade Exhibition of Souvenirs, Gifts and Items for
Leisure Activities. Πιεξνθνξίεο: site:
http://www.souvenirbeurs.nl/en/
HORECAVA
Πόιε: Άκζηεξληακ, Οιιαλδία
Ζκεξνκελία: 8 – 11 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Τπεξεζίεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.horecava.nl/contact/

Ζ Β8 Γηεύζπλζε απέζηεηιε ην κεληαίν ελεκεξσηηθό δειηίν
επηρεηξεκαηηθήο πιεξνθόξεζεο «Γλνπο Πξάηηε» γηα ηνλ
Ννέκβξην 2017.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ
λα επηθνηλσλνύλ κε : ηει: 210 3682766, θαμ: 210 3682771,
e-mail: b08@mfa.gr , ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr.

VAKANTIEBEURS
Πόιε: Οπηξέρηε, Οιιαλδία
Ζκεξνκελία: 09 – 14 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Σνπξηζκόο θαη αλαςπρή
Πιεξνθνξίεο:
http://www.vakantiebeurs.nl/en/Bezoeker/Route-enContact.aspx

ΑΗΓΤΠΣΟ

FERIENMESSE WIEN
Πόιε: Βηέλλε, Απζηξία
Ζκεξνκελία: 11 – 14 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Σνπξηζκόο θαη αλαςπρή
Πιεξνθνξίεο: site: https://www.ferien-messe.at/

Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ & Δκπνξηθώλ Τπνζέζεσλ ζηε
Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζην Κάηξν απέζηεηιε Δλεκεξσηηθό
Γειηίν γηα ηηο Οηθνλνκηθέο θαη Δπηρεηξεκαηηθέο Δηδήζεηο γηα
ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2017.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζην Κάηξν
(www.agora.mfa.gr/eg50), email:
ecocom-cairo@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ
www.veth.gov.gr
ΟΤΓΓΑΡΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ & Δκπνξηθώλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Βνπδαπέζηε, απέζηεηιε
ελεκεξσηηθό δειηίν κε ζέκα «Οηθνλνκία θαη Δκπόξην ζηελ
Οπγγαξία», ηεύρνο Νν.7 (Οθηώβξηνο 2017)».
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει.: +3614132612,
+3614132613, θαμ: +3613217403, email: ecocombudapest@mfa.gr.
ΡΧΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ & Δκπνξηθώλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηε Μόζρα, απέζηεηιε Δλεκεξσηηθό
Γειηίν (20 Ννεκβξίνπ- 3 Γεθεκβξίνπ 2017). Γηα πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηζθέπηνληαη
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο Διιάδαο ζηε Μόζρα
(www.agora.mfa.gr/kr91), email: ecocom-moscow@mfa.gr ή
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr .

ΔΡΒΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ & Δκπνξηθώλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηo Βειηγξάδη, απέζηεηιε
ελεκεξσηηθό δειηίν Ννεκβξίνπ 2017 γηα ηηο πξόζθαηεο
νηθνλνκηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο εμειίμεηο ζηε εξβία.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζην Βειηγξάδη ηει. +381113231577,+38111322-2328 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ΒΔΘ www.veth.gov.gr.

site:

IMM COLOGNE
Πόιε: Κνισλία, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 15 – 21 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: έπηπια, δηαθόζκεζε θαη εμνπιηζκόο θαηνηθίαο
Πιεξνθνξίεο: ηει. 2106410405, site: http://www.immcologne.com/imm/index-2.php
ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ SIVAL 2018
Πόιε: Αλδέ, Γαιιία
Ζκεξνκελία: 16-18 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: γεσξγηθά κεραλήκαηα, πξντόληα θπηνπξνζηαζίαο,
ζπζθεπαζίεο
Πιεξνθνξίεο: site: www.sival-angers.com , ηει. 0033 2 41 93
4054, e-mail: info@sival-angers.com, ecocom-paris@mfa.gr
PERIMETER PROTECTION
Πόιε: Νπξεκβέξγε, Γεξκαλία
Ζκεξνκελία: 16-18 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: ειεθηξνληθά θαη κεραληθά πξντόληα, ζπζηήκαηα γη
πεξηκεηξηθή πξνζηαζία ρώξνπ, αζθάιεηα θηηξίσλ
Πιεξνθνξίεο: site: www.nuernbergmesse.gr , ηει. 210
6410405, fax. 210 6410602, e-mail: info@nuernbergmesse.gr
FITUR
Πόιε: Μαδξίηε, Ηζπαλία
Ζκεξνκελία: 17- 21 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: ηνπξηζκόο. Πιεξνθνξίεο: site:
http://www.ifema.es/fitur_06/
OUTBOUND TRAVEL MART
Πόιε: Μνπκπάη, Ηλδία
Ζκεξνκελία: 18-20 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: ηνπξηζηηθνί πξάθηνξεο, ηαμίδηα αλαςπρήο,
θηινμελία. Πιεξνθνξίεο: site:
https://www.tradeindia.com/TradeShows/46622/OTMOutbound-Travel-Mart-Mumbai-2016.html
DESTINATIONS THE HOLIDAY AND TRAVEL SHOW
Πόιε: Μάληζεζηεξ, Αγγιία
Ζκεξνκελία: 18-21 Ηαλνπαξίνπ 2018
Δθζέκαηα: ηνπξηζκόο
Πιεξνθνξίεο:
http://www.destinationsshow.com/manchester/

site:

Γηαγωληζκνί ζηελ Διιάδα
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15/12/2017
ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ ΑΗΜΑΣΟ ΓΗΑ ΜΟΡΗΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΖΛ. 26953
60606
19/12/2017 ΣΑΚΣΗΚΟ ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΧΝ ΣΗΜΠΗΓΑΚΗΧΝ ΣΖΛ. 2413 504379
21/12/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ
ΒΑΦΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΥΟΛΔΗΧΝ, ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΚΑΗ
ΛΟΗΠΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΖΛ. 2313 313141
21/12/2017 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΚΑΗ ΠΛΔΓΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΤΝΔΡΓΔΗΟΤ
ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΜΗΚΡΟΔΡΓΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΖΛ. 2313 313141
31/12/2017 ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ
ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ (CPV 72267000-4) ΣΖΛ. 213 2163049
09/01/2018 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΖΛ. 213 2054326
15/01/2018 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΗΑΚΗΝΖΖ/ ΜΔΣΑΦΟΡΑ
(FEIGHT FORWARDER) ΣΧΝ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΧ ΜΔΣΑΦΔΡΟΜΔΝΧΝ
ΤΛΗΚΧΝ ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ (ΠΑ) ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΟ ΣΗ
ΖΠΑ, ΔΝΣΟ ΣΧΝ ΖΠΑ ΚΑΗ ΑΝΣΗΣΡΟΦΧ ΣΖΛ. 210 8705010
15/01/2018 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
110 Μ.Σ. ΜΔΛΗΟΤ ΓΗΑ ΓΤΟ ΥΡΟΝΗΑ (55 Μ.Σ. ΑΝΑ ΔΣΟ) ΣΖΛ. 210
3483161
15/01/2018 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
500 Μ.Σ. ΕΤΜΑΡΗΚΧΝ ΓΗΑ ΓΤΟ ΥΡΟΝΗΑ (250 Μ.Σ. ΑΝΑ ΔΣΟ) ΣΖΛ. 210
3483161
15/01/2018 ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
400 Μ.Σ. ΕΑΥΑΡΖ ΓΗΑ ΓΤΟ ΥΡΟΝΗΑ (200 Μ.Σ. ΑΝΑ ΔΣΟ) ΣΖΛ. 210
3483161

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ
''ΚΟΤΣΛΗΜΠΑΝΔΗΟ &
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΔΗΟ''
ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ - ΤΚΔΧΝ

ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ ΤΚΔΧΝ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ''ΑΚΛΖΠΗΔΗΟ
ΒΟΤΛΑ''
ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ
ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΝΧΣΑΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

Δπηζθεθζείηε κέζω ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο www.veth.gov.gr

Σελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα πνπ πξνζθέξεη Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθνύ πλεγόξνπ ηνπ Βηνηέρλε
ζην www.bizhelp.gr γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα αληηκεηωπίδεηε κε Γεκόζηα Τπεξεζία ή ζέιεηε λα
ππνβάιιεηε νπνηνδήπνηε εξώηεκα.

Σελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα πνπ πξνζθέξεη Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Γηθηύωζεο b2bmall ή ζην
www.b2bmall.eu, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώλεζηε θαη λα πξνκεζεύεζηε πξνϊόληα κειώλ ηνπ
επηκειεηεξίνπ.

