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ΠΡΟΚΛΖΖ
Σν Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο
ζε ζπλεξγαζία κε ην ICBS Business College ζαο πξνζθαιεί
ζηελ εθδήισζε – ζεκηλάξην κε ζέκα:
«ΜΗΚΡΔ ΚΑΗ ΜΔΑΗΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ – ΒΗΟΣΔΥΝΗΔ
ΟΓΖΓΟ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΚΔΡΓΟΦΟΡΑ ΔΠΗΒΗΩΖ»»
ηε Γεπηέξα 10 Γεθεκβξίνπ 2018 θαη ψξα 18:00
(Αίζνπζα Δθδειψζεσλ Β.Δ.Θ. «ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ» ,
νο
Αξηζηνηέινπο 27, 4 φξνθνο, Θεζζαινλίθε)
Οκηιεηέο
1.
2.

Γξ. Υξήζηνο Μαιαβάθεο, Αθαδεκατθόο Γηεπζπληήο ICBS Business College
Γξ. Γεκήηξεο Μπισλάο, Οηθνλνκνιόγνο – Ννκηθόο Λνγηζηήο Α΄ Σάμεο
Course Director Accounting & Finance ICBS Thessaloniki Business College
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΑΠΝΟΠΧΛΖ

Υξηζηνπγελληάηηθν Ωξάξην 2018-2019
Απφ ηνλ Δκπνξηθφ χιινγν Θεζζαινλίθεο αλαθνηλψζεθε ην θάησζη σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ, θαηά ηελ
δηάξθεηα ησλ ενξηψλ:
Κπξηαθή
16-12-2018
11 π.κ. – 6 κ.κ.
Γεπηέξα
17-12-2018
10 π.κ. – 9 κ.κ.
Σξίηε
18-12-2018
10 π.κ. – 9 κ.κ.
Σεηάξηε
19-12-2018
10 π.κ. – 9 κ.κ.
Πέκπηε
20-12-2018
10 π.κ. – 9 κ.κ.
Παξαζθεπή
21-12-2018
10 π.κ. – 9 κ.κ.
άββαην
22-12-2018
10 π.κ. – 6 κ.κ.
Κπξηαθή
23-12-2018
11 π.κ. – 6 κ.κ.
Γεπηέξα – Παξακνλή Υξηζηνπγέλλσλ
24-12-2018
10 π.κ. – 6 κ.κ.
Σξίηε - ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΑ
25-12-2018
ΚΛΔΗΣΑ
Σεηάξηε
26-12-2018
ΚΛΔΗΣΑ
Πέκπηε
27-12-2018
10 π.κ. – 9 κ.κ.
Παξαζθεπή
28-12-2018
10 π.κ. – 9 κ.κ.
άββαην
29-12-2018
10 π.κ. – 6 κ.κ.
Κπξηαθή
30-12-2018
11 π.κ. – 6 κ.κ.
Γεπηέξα – Παξακνλή Πξσηνρξνληάο
31-12-2018
10 π.κ. – 6 κ.κ.
Σξίηε - Πξσηνρξνληά
1-1-2019
ΚΛΔΗΣΑ
Σεηάξηε
2-1-2019
ΚΛΔΗΣΑ *
*Σελ Σεηάξηε 2 Ηαλνπαξίνπ 2019 πξνηείλεηαη, όπσο παξαδνζηαθά θαη εζηκηθά γίλεηαη, ηα θαηαζηήκαηα λα παξακείλνπλ
θιεηζηά.
Πιεξνθνξίεο : Δκπνξηθφο χιινγνο Θεζζαινλίθεο: Πι.Μνξηρφβνπ 1 • 54625 Θεζζαινλίθε • ηει.2310 538790 • fax 2310 538263 •
e-mail: empsylth@otenet.gr www.tradesupport.gr www.agorabonus.gr

Γπλαηόηεηα ηξίηεο αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηηο
επηρεηξήζεηο πνπ απνξξίθζεθαλ ζηε Γξάζε «Δπηρεηξνύκε
Έμσ»
Λακβάλνληαο ππφςε ηελ εηδηθή θχζε ηεο Γξάζεο «Δπηρεηξνχκε
Έμσ», ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη αηηήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ
αμηνινγνχληαη άκεζα, απνθαζίζηεθε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα
ππνβνιήο θαη ηξίηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο, ζε πεξίπησζε
απφξξηςεο ησλ πξνεγνχκελσλ δχν αηηεκάησλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν
απμάλεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ
λα πξνβάιινπλ ηα πξντφληα ηνπο ζε εκπνξηθέο εθζέζεηο πνπ
δηνξγαλψλνληαη ζηελ ΔΔ θαη ζε ηξίηεο ρψξεο. Σνλίδεηε φηη καδί κε
ηελ αίηεζε ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ηαπηνρξφλσο θαη φια ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, αιιηψο ε πξφηαζε ζα απνξξίπηεηαη.
Γείηε ηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε - 3ε ηξνπνπνίεζε ηεο Πξφζθιεζεο ζην
ζχλδεζκν
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20181127_3h_tropop_epix
_ekso.pdf .

Γπλαηόηεηα ηξίηεο αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο
γηα ηηο
επηρεηξήζεηο πνπ απνξξίθζεθαλ ζηε Γξάζε «Πνηνηηθόο
Δθζπγρξνληζκόο»
Οη επηρεηξήζεηο δχλαληαη λα ππνβάιινπλ δχν αθφκα λέεο αηηήζεηο
ρξεκαηνδφηεζεο κφλνλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε θάζε πξνεγνχκελε
αίηεζή ηνπο έρεη απνξξηθζεί ή ππήξμε έγγξαθε νηθεηνζειήο
απφζπξζε ηεο πξνεγνχκελεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο. Γείηε ηε
ζρεηηθή αλαθνίλσζε - 2ε ηξνπνπνίεζε ηεο Πξφζθιεζεο ζην
ζχλδεζκν
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20181127_2h_tropop_poioti
kos_eksigxron.pdf

Πξώηα ε άδεηα θαη κεηά ν έιεγρνο γηα ηηο κεηαπνηεηηθέο
κνλάδεο
Υσξίο λα ιάβνπλ «έγραξηε άδεηα» κπνξνχλ λα μεθηλνχλ ηε
ιεηηνπξγία ηνπο ζρεδφλ φιεο νη κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο
απφ ηελ πεξαζκέλε Πέκπηε 29 Ννεκβξίνπ 2018 ε ειεθηξνληθή
πιαηθφξκα γλσζηνπνηήζεσλ www.notifybusiness.gov.gr «άλνημε»
γηα φιεο ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα,
κε εμαίξεζε απηέο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ Οδεγία SEVEZO, αιιά θαη
απηέο κε ζεκαληηθφ πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα. Όπσο γξάθεη ε
naftemporiki.gr ε δηεχξπλζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ νη
νπνίεο δελ ζα ρξεηάδνληαη άδεηα θαη ζα αξρίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο
κε κηα απιή γλσζηνπνίεζε ζηελ ελ ιφγσ πιαηθφξκα δεκηνπξγεί
έλα λέν ηνπίν ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο, θαζψο
έπεηηα απφ πνιιά ρξφληα εμαγγειηψλ ηίζεηαη ζε επξεία εθαξκνγή ε
αξρή «πξψηα αδεηνδνηψ θαη κεηά ειέγρσ». Θα πξέπεη λα
ζεκεησζεί φηη ε πιαηθφξκα www.notifybusiness.gov.gr
είλαη
ελεξγνπνηεκέλε απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2017, σζηφζν νη
δξαζηεξηφηεηεο πνπ έσο ηελ πεξαζκέλε Πέκπηε ππφθεηλην ζην
θαζεζηψο γλσζηνπνίεζεο ήηαλ νη κεηαπνηεηηθέο θαη ζπλαθείο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηνκέα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ηα θαηαζηήκαηα
πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ηα ζέαηξα θαη νη θηλεκαηνγξάθνη, ηα
ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα θαη νη πηζίλεο εληφο απηψλ, ηα θέληξα
απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο θαη νη εμνξπθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ
πξφζβαζε ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα www.notifybusiness.gov.gr
γίλεηαη κε ηνπο θσδηθνχο ηνπ Taxis θαη πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην
θπζηθφ πξφζσπν ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ πνπ πξφθεηηαη λα αζθήζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ζε
ζπγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε θαη απνηειεί πξνυπφζεζε ιεηηνπξγίαο
απηήο. Απφ ηελ ππνβνιή ηεο γλσζηνπνίεζεο, μεθηλά άκεζα ε
ιεηηνπξγία ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ρσξίο λα απαηηείηαη άδεηα
ιεηηνπξγίαο. Ζ γλσζηνπνίεζε πεξηιακβάλεη κφλν ηα ειάρηζηα
ζηνηρεία πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην λα γλσξίδεη ε δηνίθεζε,
πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγνχληαη νη πξνβιεπφκελνη έιεγρνη. Χζηφζν,
πξνυπνζέηεη φηη ε εγθαηάζηαζε άζθεζεο ηεο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο πιεξνί ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο αζθαινχο
ιεηηνπξγίαο ηεο θαη φηη έρνπλ ιεθζεί νη απαηηνχκελεο εγθξίζεηο. ηνλ
ρψξν άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεξείηαη ππνρξεσηηθά θάθεινο
κε φια ηα απαηηνχκελα απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο έγγξαθα (π.ρ.,
δηνηθεηηθέο άδεηεο, εγθξίζεηο, βεβαηψζεηο, πηζηνπνηεηηθά θ.ιπ.).

Ξεθίλεζαλ νη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζηνλ 6ν
Δπξσπατθό Γηαγσληζκό Καηλνηόκσλ Γπλαηθώλ 2019
Ξεθίλεζε ε ππνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηνλ 6ν
Δπξσπατθφ Γηαγσληζκφ Καηλνηφκσλ Γπλαηθψλ 2019 πνπ
δηνξγαλψλεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κε ζθνπφ
λα αλαδείμεη ηελ εμαηξεηηθή δνπιεηά γπλαηθψλ
επηρεηξεκαηηψλ πνπ θαηλνηνκνχλ θαη έρνπλ θέξεη ηηο ηδέεο
ηνπο ζηελ αγνξά, αιιά θαη λα εκπλεχζεη ηηο επφκελεο
γεληέο. Σελ έλαξμε ηνπ Γηαγσληζκνχ θήξπμαλ ζηηο 6
Ννεκβξίνπ 2018 ν Carlos Moedas, Δπίηξνπνο αξκφδηνο
γηα ηελ έξεπλα, ηελ επηζηήκε θαη ηε θαηλνηνκία, θαη ε Věra
Jourová, Δπίηξνπνο αξκφδηα γηα ηε δηθαηνζχλε, ηνπο
θαηαλαισηέο θαη ηελ ηζφηεηα θχισλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
Web Summit ζηε Ληζαβφλα ηεο Πνξηνγαιίαο. Ο
Γηαγσληζκφο ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ Οξίδνληα 2020, ην
Πξφγξακκα Πιαίζην ηεο ΔΔ γηα ηελ έξεπλα θαη ηε
θαηλνηνκία. Σξία ρξεκαηηθά βξαβεία αμίαο €100.000 ζα
δνζνχλ ζηελ βαζηθή θαηεγνξία «Καηλνηφκεο Γπλαίθεο»
(Women Innovators), ελψ έλα εηδηθφ βξαβείν αμίαο
€50.000 ζα δνζεί ζηελ «Αλεξρφκελε Καηλνηφκν Γπλαίθα»
(Rising Innovators), κηα επηρεηξεκαηία πνπ μερσξίδεη θαη
βξίζθεηαη ζην μεθίλεκα ηεο θαξηέξαο ηεο (ειηθίαο σο 35
εηψλ). Ο Γηαγσληζκφο απηφο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάγθε
πνπ ππάξρεη ζηελ Δπξψπε γηα πεξηζζφηεξνπο
θαηλνηφκνπο επηρεηξεκαηίεο, ψζηε λα παξακείλεη κηα
έλσζε αληαγσληζηηθή ηηο επφκελεο δεθαεηίεο αιιά λα
δνζεί ψζεζε ζηελ νηθνλνκηθή πξφνδν. Δίλαη γεγνλφο φηη
νη γπλαίθεο δελ εθπξνζσπνχληαη επάμηα ζηελ θαηλνηνκηθή
επηρεηξεκαηηθφηεηα.
Απνηεινχλ
ινηπφλ,
κηα
αλεθκεηάιιεπηε πεγή γηα ηελ Δπξψπε, πνπ νθείιεη λα
αμηνπνηήζεη φινπο ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο γηα λα
παξακείλεη αληαγσληζηηθή θαη λα παξέρεη ιχζεηο ζηηο
θνηλσληθέο πξνθιήζεηο. Με απηφ ην ζθεπηηθφ, ε ΔΔ
δεκηνχξγεζε ην πξψην βξαβείν γηα ηηο Καηλνηφκεο
Γπλαίθεο ην 2011, ψζηε λα επαηζζεηνπνηήζεη ην θνηλφ θαη
λα ελζαξξχλεη ηηο γπλαίθεο λα αλαπηχμνπλ ηηο
επηρεηξεκαηηθέο θαη εκπνξηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. Ο
επίηξνπνο Carlos Moedas δήισζε: «Οινέλα θαη
πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο αζρνινχληαη κε ηελ έξεπλα, ηελ
ηερλνινγία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, φκσο ζέινπκε
αθφκα
πεξηζζφηεξεο
γπλαίθεο
λα
δεκηνπξγνχλ
θαηλνηνκηθέο επηρεηξήζεηο. Οη πξνεγνχκελνη δηαγσληζκνί
γηα ηηο Γπλαίθεο Καηλνηφκνπο έθεξαλ ζηελ επηθάλεηα
κνλαδηθέο ηδέεο θαη αλέδεημαλ ηε ζθιεξή δνπιεηά
εμαηξεηηθψλ γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ. Αλππνκνλψ λα δσ
πεξηζζφηεξεο εκπλεπζκέλεο ππνςήθηεο ζηνλ θεηηλφ
δηαγσληζκφ»! Απφ ηε κεξηά ηεο, ε επίηξνπνο Vera
Jourová επηζήκαλε πσο νη ληθήηξηεο ηνπ Γηαγσληζκνχ
απνηεινχλ έκπλεπζε γηα άιιεο γπλαίθεο, αιιά θαη
πξφηππα δσήο πνπ βξίζθνπλ ηε δχλακε λα θπλεγήζνπλ
ηα φλεηξα θαη ηηο ηδέεο ηνπο. Ο Γηαγσληζκφο είλαη αλνηθηφο
ζε φιεο ηηο γπλαίθεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (θαη ρψξεο
πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ Οξίδνληα 2020) πνπ είλαη
ηδξχηξηεο ή ζπληδξχηξηεο εηαηξείαο, ελεξγήο πξηλ ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ 2017, θαη έρνπλ εηζάγεη θάπνηα θαηλνηνκία
ζηελ αγνξά. Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ ιήγεη ζηηο
16 Ηαλνπαξίνπ 2019. Μηα αλεμάξηεηε επηηξνπή
εκπεηξνγλσκφλσλ ζα αμηνινγήζεη θαη ζα επηιέμεη ηηο 4
ληθήηξηεο, ελψ ηα απνηειέζκαηα ζα αλαθνηλσζνχλ ηελ
άλνημε ηνπ 2019. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο :
https://ec.europa.eu/info/research-andinnovation/funding/funding-opportunities/prizes/eu-prizewomen-innovators/ (ΠΖΓΖ: http://www.ekt.gr ).
Hκεξίδα κε ζέκα «Ο Σνπξηζκόο σο εκπεηξία δσήο.
ύγρξνλε ηξαηεγηθή Αλάπηπμεο ηνπ Σνπξηζκνύ»,
Ο Γήκνο Βφιβεο ζαο πξνζθαιεί ζηελ εκεξίδα πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ην άββαην 8 Γεθεκβξίνπ 2018 θαη
ώξα 11:00 π.κ. ,κε ζέκα «Ο Σνπξηζκόο σο εκπεηξία
δσήο.
ύγρξνλε
ηξαηεγηθή
Αλάπηπμεο
ηνπ
Σνπξηζκνύ», ζηελ Αηζ. "ΚΑΛΤΒΗΧΣΖ" ζηνλ ηαπξφ
Θεζζαινλίθεο. Πιεξνθνξίεο : Σει. 2397061661, email:
grammateiadimosvolvis@gmail.com

Γηεπθξηλίζεηο πεξί Υξόλνπ έθπησζεο αζθαιηζηηθώλ
εηζθνξώλ (Δ.Φ.Κ.Α) από ηα αθαζάξηζηα έζνδα κε
κηζζσηώλ από ηελ ΑΑΓΔ
Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο (θχξηαο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο
θαη πξφλνηαο) εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο
επηρείξεζεο, εθφζνλ θαηαβιεζνχλ, θαηά ηνλ ρξφλν πνπ
επηβαξχλνπλ ηακεηαθά ηελ επηρείξεζε. Απηφ δηεπθξηλίδεη κε
εγθχθιην ηνπ (ΠΟΛ.1219/04.12.2018/ ΑΓΑ: 60ΗΗ46ΜΠ3ΕΑΓ3) ν Γηνηθεηήο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
Δζφδσλ (ΑΑΓΔ) Γηψξγνο Πηηζηιήο κε αθνξκή εξκελεπηηθά
δεηήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν
έθπησζεο ηεο δαπάλεο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ απφ κε
κηζζσηνχο. ηελ εγθχθιην δηεπθξηλίδεηαη φηη ε έθπησζε
ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε
ηακεηαθή βάζε, δειαδή θαηά ην ρξφλν πνπ απηέο
επηβαξχλνπλ ηακεηαθά ηελ επηρείξεζε. Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: https://www.aade.gr/sites/default/files/201812/pol1219_2018_0.pdf

ε δεκόζηα ειεθηξνληθή δηαβνύιεπζε, ην ζρέδην λόκνπ
«λόκνο γηα ηελ πξνζέιθπζε ζηξαηεγηθώλ επελδύζεσλ»
ε
δεκφζηα
ειεθηξνληθή
δηαβνχιεπζε
(www.opengov.gr/ypoian/?p=9828) έζεζε ν ππνπξγφο Οηθνλνκίαο
θα Αλάπηπμεο Γηάλλεο Γξαγαζάθεο, ην ζρέδην λφκνπ ππφ ηνλ ηίηιν
«Νφκνο γηα ηελ πξνζέιθπζε ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ» θαη
κεηαμχ άιισλ νξίδεηαη πξνζεζκία 45 εκεξψλ γηα ηελ έθδνζε
νπνηαζδήπνηε απαηηνχκελεο άδεηαο, έγθξηζεο ή γλσκνδφηεζεο
γηα ηελ εγθαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηξαηεγηθήο Δπέλδπζεο, κε ηελ
επηθχιαμε εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ. Ζ δηαβνχιεπζε ζα δηαξθέζεη
κέρξη ηηο 17 Γεθεκβξίνπ 2018, εκέξα Γεπηέξα. (Πεγή: EBEA eNewsletter|6.12.18).

Πξόζθιεζε ζε ζπλέδξην κε ζέκα "ηξαηεγηθή θαη δξάζεηο γηα
ηελ ελίζρπζε ηεο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηεο Καηλνηνκίαο

Αλαθνίλσζε πξνπιεξσκέλσλ επηδνκάησλ
Υξηζηνπγέλλσλ
Ο Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ
αλαθνηλψλεη φηη:

Απφ ηελ Γεπηέξα 10.12.2018 ζα θαηαβάιιεηαη
ην
Γψξν
Υξηζηνπγέλλσλ
2018
ζηνπο
επηδνηνχκελνπο αλέξγνπο θαη ζηηο δηθαηνχρνπο
ηεο εηδηθήο παξνρήο πξνζηαζίαο κεηξφηεηαο.

Απφ
ηελ
Γεπηέξα
10.12.2018
ζα
πξνπιεξσζνχλ ηα επηδφκαηα καθξνρξνλίσο
αλέξγσλ θαη ηα βνεζήκαηα αλεξγίαο ησλ
απηνηειψο θαη αλεμαξηήησλ απαζρνινπκέλσλ,
πνπ θαλνληθά θαηαβάιινληαη απφ 10.12.2018
κέρξη θαη 06.01.2019.
Οη πηζηψζεηο ζα γίλνπλ απφ ηελ Γηνίθεζε ηνπ
Οξγαληζκνχ ζηνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ησλ
δηθαηνχρσλ. ΠΡΟΟΥΖ: Ο έιεγρνο γηα ηελ
απηνπξόζσπε
παξνπζία
ησλ
ηαθηηθά
επηδνηνχκελσλ αλέξγσλ, ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ
βνεζήκαηνο ησλ απηνηειψο θαη αλεμαξηήησλ
απαζρνινπκέλσλ θαη ησλ καθξνρξνλίσο αλέξγσλ
ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ ηνπο έρνπλ νξηζηεί,
εμαθνινπζεί λα ηζρχεη.

ην ΦΔΚ ε απόθαζε γηα ην θνηλσληθό κέξηζκα ηνπ
2018, ύςνπο 710 εθαη. Δπξώ
Γεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 5456 η. Β΄/05.12.2018 ε Κνηλή
Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΚΤΑ) ησλ ππνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ
θαη Δξγαζίαο Αξηζκ.νηθ. 2/89338/ΓΛΓΚ γηα ηνλ θαζνξηζκφ
ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ δηαλνκήο ηνπ θνηλσληθνχ
κεξίζκαηνο έηνπο 2018, χςνπο 710 εθαη. επξψ.
πγθεθξηκέλα, θαζνξίζηεθαλ ηα θξηηήξηα εηζνδήκαηνο,
πεξηνπζίαο, δηακνλήο, θαζψο θαη ινηπά θξηηήξηα, γηα ηελ
εθάπαμ θαηαβνιή ηνπ θνηλσληθνχ κεξίζκαηνο έηνπο 2018,
ηηο θαηεγνξίεο ησλ δηθαηνχρσλ, ηε βάζε, ηνλ ηξφπν
ππνινγηζκνχ θαη ην χςνο ηεο παξνρήο αλά θαηεγνξία
δηθαηνχρσλ.

ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο"
Ζ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζαο πξνζθαιεί ζην πλέδξην
πνπ δηνξγαλψλεη σο Δπηρεηξεκαηηθή Πεξηθέξεηα ηεο Δπξψπεο
γηα ην 2018, κε ζέκα ηε ηξαηεγηθή θαη ηηο δξάζεηο ηεο
Πεξηθέξεηαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο
Καηλνηνκίαο. ην πιαίζην ηνπ πλεδξίνπ ζα γίλεη παξνπζίαζε ησλ
δξάζεσλ πνπ έρεη πινπνηήζεη ήδε ε Πεξηθέξεηα, θαιψλ
πξαθηηθψλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ
Pure Cosmos πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην πξφγξακκα
Interreg Europe θαη πινπνηείηαη κε ηε ζπλεξγαζία ηεο
Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο ΟΣΑ, ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ Α.Δ., παξνπζίαζε ηνπ
λένπ ΔΠΑ 2021-2027 θαζψο θαη ησλ πξνζθιήζεσλ Δλίζρπζεο
ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 νη νπνίεο ζα
πξνθεξπρζνχλ ζην πξνζερέο δηάζηεκα. Σν ζπλέδξην ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζην θηίξην Μ2 ηνπ Μεγάξνπ
Μνπζηθήο
Θεζζαινλίθεο (αίζνπζα Μσξίο αιηηέι) ηελ Σεηάξηε 12
Γεθεκβξίνπ 2018 κε ψξα έλαξμεο ζηηο 9.30 π.κ. Γειψζεηο
ζπκκεηνρήο ζην www.pkmeer2018.gr/conference .

Δθδήισζε κε ζέκα: «Αγάπε γηα ην Παηδί» ζηηο 14-16
Γεθεκβξίνπ 2018
Ο πεξηθεξεηάξρεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θνο. Απφζηνινο
Σδηηδηθψζηαο θαη ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο
θνο. Γεκήηξηνο
Υαηδεβξεηηάο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα Ηδξχκαηα-σκαηεία αηφκσλ
κε εηδηθέο αλάγθεο, ζαο πξνζθαινχλ ζηελ εθδήισζε «Αγάπε γηα
ην Παηδί» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ ρψξν ηνπ ΟΛΘ Απνζήθε
8 ζηηο 14-16 Γεθεκβξίνπ 2018. ηφρνο ηεο εθδήισζεο είλαη ε
ελεκέξσζε παξνπζίαζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο αιιά θαη ηνπ
έξγνπ ησλ Δηδηθψλ σκαηείσλ γηα ην παηδί. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: site:http://www.pkm.gov.gr/ , ηει: 2313 330052.

Δθδήισζε κε ζέκα: «Πξνζνκνίσζε Σξαπεδηθήο Γηακεζνιάβεζεο», ζηηο 7 Γεθεκβξίνπ 2018
Σν Ηλζηηηνχην Καηάξηηζεο Γηακεζνιαβεηψλ Θεζζαινλίθεο (Η.Κ.Γ.Θ.) ηελ Παξαζθεπή 7 Γεθεκβξίνπ 2018, ζηηο 18.00 ζην μελνδνρείν
Capsis Hotel (Μνλαζηεξίνπ 16), δηνξγαλψλεη εθδήισζε κε ζέκα: «Πξνζνκνίσζε Σξαπεδηθήο Γηακεζνιάβεζεο». Ζ εθδήισζε είλαη
κία θίλεζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Καηάξηηζεο Γηακεζνιαβεηψλ Θεζζαινλίθεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηθεγνξηθφ χιινγν Θεζζαινλίθεο, ην
Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, ην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο θαη ην Δπαγγεικαηηθφ
Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο. Κεληξηθφο άμνλαο ηεο εθδήισζεο είλαη ε πξνζνκνίσζε ππφζεζεο ηξαπεδηθήο δηακεζνιάβεζεο πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί απφ κέιε ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Θεζζαινλίθεο- Γηαπηζηεπκέλνπο Γηακεζνιαβεηέο Τ.Γ.Γ.Α.Γ. θαη αθεγήηξηα
ηελ θ. Εσή Γηαλλνπνχινπ, ΓΝ Γηθεγφξν, Γηαπηζηεπκέλε Γηακεζνιαβήηξηα Τ.Γ.Γ.Α.Γ., Ζ.Π.Α., Ζ.Β., Δπηθεθαιήο Δθπαηδεχηξηα
Η.Κ.Γ.Θ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: site: https://www.dsth.gr/ , e-mail: dsthe@otenet.gr .

Δλεκεξσηηθή εθδήισζε κε ζέκα: «Δμσδηθαζηηθόο
Μεραληζκόο Ρύζκηζεο Οθεηιώλ Δπηρεηξήζεσλ θαη
Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηώλ πξνο ΑΑΓΔ, ΔΦΚΑ θαη
Σξάπεδεο - Κόθθηλα Γάλεηα»
Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ ζαο
πξνζθαιεί ζηελ ελεκεξσηηθή εθδήισζε κε ζέκα:
«Δμσδηθαζηηθφο
Μεραληζκφο
Ρχζκηζεο
Οθεηιψλ
Δπηρεηξήζεσλ θαη Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ πξνο ΑΑΓΔ,
ΔΦΚΑ θαη Σξάπεδεο - Κφθθηλα Γάλεηα», ηελ Πέκπηε, 13
Γεθεκβξίνπ 2018 θαη ψξα 10:00,ζην κέγαξν ηνπ ΔΒΔΑ,
Αθαδεκίαο 7, Αίζνπζα ΔΡΜΖ (6νο φξνθνο). Καηά ηε
δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο, ν Πξφεδξνο ηνπ ΔΒΔΑ, θ.
Κσλζηαληίλνο Μίραινο ζα απεπζχλεη ραηξεηηζκφ, ελψ ν
Δηδηθφο Σνκεαθφο Γξακκαηέαο Γηαρείξηζεο Ηδησηηθνχ
Υξένπο,
θ. Φψηεο Κνπξκνχζεο, ζα εζηηάζεη ζηελ
παξνπζίαζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ εμσδηθαζηηθνχ
κεραληζκνχ ξχζκηζεο νθεηιψλ επηρεηξήζεσλ θαη ειεπζέξσλ
επαγγεικαηηψλ. Δάλ επηζπκείηε λα ζπκκεηάζρεηε,
παξαθαινχκε
εγγξαθείηε
ζην
ζχλδεζκν
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJwt3Hwasiyg
aadsyIClsc9ziU3kWTtPWGGQBzY8iOdtlBrA/viewform
.
Πιεξνθνξίεο:
Σκήκα
Δκπνξίνπ
ΔΒΔΑ,ηει:.2103627911,email: domtrade@acci.gr

Financing energy efficiency in the industry sector
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
πξσηνβνπιία ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε
ηνπ πεξηβάιινληνο, δηνξγαλψλεη δηαδηθηπαθφ ζεκηλάξην κε
ζέκα: «Ζ Υξεκαηνδφηεζε ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ζηνλ
Σνκέα ηεο Βηνκεραλίαο», ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο
13 Γεθεκβξίνπ 2018, απφ ηηο 11.00 έσο ηηο 13.00. Οη
ζπκκεηέρνληεο ζην ζεκηλάξην ζα αθνχζνπλ ηέζζεξηο
παξνπζηάζεηο: 1. Μία ζχληνκε εηζαγσγή απφ ηε Γεληθή
Γηεχζπλζε Δλέξγεηαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, 2. Σελ
παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο TrustEE απφ ηνλ θ.
Winfried Braumann. Σν πξφγξακκα ζα ελψζεη βηνκεραληθά
έξγα, ηδηνθηήηεο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχο επελδπηέο κε
ζηφρν ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζηνλ
ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο. 3. Σελ παξνπζίαζε ηνπ επξσπατθνχ
πξνγξάκκαηνο κε ζέκα: «Αζθάιεηα ζρεηηθά κε ηελ
Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο» απφ ηνλ θ. Daniel Magallon. 4.
Σελ παξνπζίαζε ηεο θ. Maria Netto απφ ηελ Γηακεξηθαληθή
Σξάπεδα Αλαπηχμεσο, ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία ελφο
κεραληζκνχ Αζθάιεηαο γηα ηελ Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο
ζηε Νφηηα Ακεξηθή. Σν ζεκηλάξην ζα δηεμαρζεί ζηελ αγγιηθή
γιψζζα. Σν δηαδηθηπαθφ ζεκηλάξην δηνξγαλψλεηαη ζην
πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπ Φφξνπκ επελδχζεσλ γηα ηελ
Αεηθφξν Δλέξγεηα θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην πξφγξακκα
Οξίδνληαο
2020
ηεο
Δπξσπατθήο
Έλσζεο.
Οη
ελδηαθεξφκελνη παξαθαιείηαη λα δειψζνπλ ζπκκεηνρή
ειεθηξνληθά
ζηνλ
παξαθάησ
ζχλδεζκν
https://register.gotowebinar.com/register/857146099210285
4402 έσο ηελ Σεηάξηε 12 Γεθεκβξίνπ 2018.
Γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο:
site:
https://ec.europa.eu/info/events/sei-forum-events/webinarfinancing-energy-efficiency-industry-sector-2018-dec-13_en

πκβνπιεπηηθή Δξγαζία (Consulting Project) 2019 / Γηεζλέο
Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο
Σν Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο εθαξκφδεη ηα ηειεπηαία
ρξφληα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηεο «πκβνπιεπηηθήο
Δξγαζίαο»
(Consulting
Project).
Πξφθεηηαη
γηα
έλαλ
απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ εηαηξεηψλ/θνξέσλ θαη
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πνπ εμαζθαιίδεη ζεκαληηθά ακνηβαία νθέιε.
πγθεθξηκέλα, νη θνηηεηέο θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ησλ ζπνπδψλ
ηνπο αληί ηεο παξαθνινχζεζεο θαη εμέηαζεο ζε επηιεγφκελν
κάζεκα απφ ην ζχλνιν ησλ πξνζθεξνκέλσλ, έρνπλ ηελ
δπλαηφηεηα λα αλαιάβνπλ ηελ εθπφλεζε αηνκηθά ή νκαδηθά
Consulting Project εκβαζχλνληαο ζε ζπγθεθξηκέλν ζέκα ή
πξφβιεκα πνπ απαζρνιεί ηε ζπλεξγαδφκελε επηρείξεζε ή
νξγαληζκφ επηιχνληάο ην, ρσξίο λα ππεηζέξρεηαη θάπνηα
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ή πεξαηηέξσ ππνρξέσζε ηνπ
εθάζηνηε θνξέα.
ηφρνο ηνπ ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθνχ κεραληζκνχ είλαη ε ζχλδεζε
ηεο ζεσξεηηθήο κε ηελ πξαθηηθή γλψζε, πξνθεηκέλνπ ν θνηηεηήο
λα απνθηήζεη ζθαηξηθφηεξε θαη πην εκπεξηζηαησκέλε θαηάξηηζε, ε
ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ κε ηνλ εθάζηνηε θνξέα θαη ε νπζηαζηηθή
αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Project.
Οη ελδηαθεξφκελνη/εο παξαθαινχληαη λα δειψζνπλ ην ελδηαθέξνλ
ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ηελ θφξκα ζπκκεηνρήο ζην ζχλδεζκν
https://e-services.ihu.edu.gr/registration-form/1184/online-form .

Πξόζθιεζε ζηελ Σειεηή Απνλνκήο Βξαβείνπ Μεηαθνξώλ
Δ.Δ.Τ.Μ «Γεκήηξηνο Σζακπνύιαο» αθαδεκατθνύ έηνπο
2017-2018, ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ 2018
Ο Πξφεδξνο ηνπ Διιεληθνχ Δπηκειεηεξηαθνχ πλδέζκνπ
Μεηαθνξψλ θ. Μηράιεο Π. Αδακαληηάδεο ζαο πξνζθαιεί ζηελ
Σειεηή Απνλνκήο Βξαβείνπ Μεηαθνξψλ Δ.Δ.Τ.Μ. «Γεκήηξηνο
Σζακπνχιαο» αθαδεκατθνχ έηνπο 2017-2018, ηελ Πέκπηε 13
Γεθεκβξίνπ 2018 θαη ψξα 17:00 έσο 19:30, ζηελ αίζνπζα
εθδειψζεσλ ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Πεηξαηψο (ΟΛΠ) Α.Δ. Οη
ηξεηο θαιχηεξεο εξγαζίεο ηνπ Γηαγσληζκνχ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο
2017-2018, ζέκα ηνπ νπνίνπ έρεη νξηζζεί ε «Πξφηαζε Αλάπηπμεο
ελφο ηξαηεγηθνχ Γηθηχνπ Νεζησηηθψλ πλδέζεσλ (ΓΝ) κε
Πεξηθεξεηαθνχο πγθνηλσληαθνχο Κφκβνπο (ΠΚ) θαη ζπλεξγαζία
θνκβηθψλ γξακκψλ θαη αθηηληθψλ ζπλδέζεσλ (Hub and Spoke)
θαη ην ζπλδπαζκφ κεηαθνξηθψλ κέζσλ», ζα βξαβεπζνχλ κε
ρξεκαηηθά έπαζια, 3.000, 2.000 θαη 1.000 επξψ, κε ρνξεγνχο ην
Γηεζλέο Αεξνδξφκην Αζελψλ, «Διεπζέξηνο Βεληδέινο», ην
Δπηκειεηήξην Λέζβνπ θαη ηνλ χλδεζκν Δπηρεηξήζεσλ
Δπηβαηεγνχ Ναπηηιίαο (ΔΔΝ), αληίζηνηρα, ελψ γηα ηελ ηέηαξηε
θαη πέκπηε ζε θαηάηαμε εξγαζία ζα δνζνχλ έπαηλνη. Ο
Γηαγσληζκφο γηα ην Βξαβείν Μεηαθνξψλ Δ.Δ.Τ.Μ. «Γεκήηξηνο
Σζακπνχιαο» δηεμάγεηαη ζε παλειιήληα θιίκαθα κεηαμχ
θνηηεηψλ/ηξηψλ θαη λέσλ απνθνίησλ Παλεπηζηεκηαθψλ ρνιψλ ή
Σκεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηνλ θιάδν ησλ Μεηαθνξψλ θαη ηεο
Ναπηηιίαο. Θεζκνζεηήζεθε ην έηνο 2016 πξνο ηηκήλ ηνπ
εθιηπφληνο θαζεγεηή ηνπ ΔΜΠ θαη ζηελνχ ζπλεξγάηε ηνπ
Δ.Δ.Τ.Μ. θαη ησλ ειιεληθψλ Δπηκειεηεξίσλ γηα ην πνιπεηέο
έξγν θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηηο Διιεληθέο Μεηαθνξέο. Ζ επηινγή
ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαη’ έηνο θαη ην Βξαβείν ζηεξίδεηαη, πέξαλ ηνπ
.Δ.Δ.Τ.Μ., θαη απφ ηελ Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο
(ΚΔΔΔ), ην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν (ΔΜΠ), ηα ειιεληθά
Παλεπηζηήκηα θαη Δπηκειεηήξηα. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:
site: http://www.eesym.gr/
,
ηει:
10-4274042,
e-mail:
info@eesym.gr , eesym.grammateia@gmail.com .

Δλεκέξσζε γηα ηελ πώιεζε ηεο Πεηξατθήο Μηθξνδπζνπνηίαο
Ο Ηδξπηήο θαη Αληηπξφεδξνο ηεο ΑΣΛΑΝΣΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ Α.Δ. θ. Άγγεινο Μαγθιήο καο ελεκεξψλεη ζρεηηθά κε ηελ πψιεζε ηεο
Πεηξατθήο Μηθξνδπζνπνηίαο . Βαζηζκέλε ζηνλ Βαπαξηθφ λφκν πεξί αγλφηεηαο ηεο κπχξαο, ε Πεηξατθή παξάγεη θξέζθηα βηνινγηθή
κπχξα ηξηψλ εηδψλ. Οη ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο ηεο αλαγλσξηζκέλεο κηθξνδπζνπνηίαο βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Λακίαο. Σν
ALPHA TANEO A.Κ.Δ.. έρνληαο επελδχζεη ζηελ εηαηξεία ηφζν κε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ φζν θαη κε κεηαηξέςηκα νκνινγηαθά
δάλεηα, βξίζθεηαη ζε αλαδήηεζε επελδπηή γηα ηελ πψιεζε ηνπ 100% ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο. Ζ Πεηξατθή Μηθξνδπζνπνηία δχλαηαη
λα πνπιεζεί κε κηα ζεηξά επέιηθησλ ηξφπσλ μεθηλψληαο κε 1€ θαη δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο ζην κέιινλ. Γηα
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ ΑΣΛΑΝΣΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ Α.Δ.: site:
http://www.atlantisresearch.gr/ , ηει: 2310 531000, e-mail: info@atlantisresearch.gr .

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
AUTOTECH EXHIBITION
Πόιε: Κάηξν, Αίγππηνο
Ζκεξνκελία: 14-16 Γεθεκβξίνπ 2018
Δθζέκαηα: Σερλνινγία Απηνθηλήησλ
Πιεξνθνξίεο: site:
https://www.autotechegypt.com/en/home.html ,ηει: +2 0100
0473 839, E-mail: mostapha.khalil@informa.com
th

30 HOTEL EQUIPMENT
Πόιε: Αηηάιεηα, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 16-19 Ηαλνπαξίνπ 2019
Δθζέκαηα: Ξελνδνρεηαθφο Δμνπιηζκφο
Πιεξνθνξίεο: site:
http://www.anfashotelequipment.com/iletisim.php , ηει: +90
(242) 462 2000 , e-mail: info@anfas.com.tr
th

26 ANFAS FOOD-PRODUCT
Πόιε: Αηηάιεηα, Σνπξθία
Ζκεξνκελία: 16-19 Ηαλνπαξίνπ 2019
Δθζέκαηα: Δζηίαζε
Πιεξνθνξίεο: site: http://www.anfasfoodproduct.com/ , ηει:
+90 (242) 462 2000 , e-mail: info@anfas.com.tr

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο, 20 – 24 Φεβξνπαξίνπ 2019
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε
ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή
th
απνζηνιή ζηα πιαίζηα ησλ Γηεζλψλ Δθζέζεσλ «14 PRINTTEK
DIGITAL» θαη «ISTANBUL STATIONERY AND OFFICE FAIR
2019» ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο Σνπξθίαο, ζηηο 20 – 24
Φεβξνπαξίνπ 2019 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο εγθαηαζηάζεηο Tuyap
Fair and Congress Center. Σν Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε
ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία θαιχπηνπλ ην θφζηνο ηνπ μελνδνρείνπ 4
ή 5 αζηέξσλ γηα δχν λχρηεο κε πξσηλφ, ην θφζηνο κεηαθνξάο
απφ ην μελνδνρείν ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν θαη αληηζηξφθσο
θαζεκεξηλά θαζψο θαη δσξεάλ εηζηηήξην γηα ηελ είζνδν ζηελ
έθζεζε Οη εηαηξίεο πνπ ζέινπλ λα επηζθεθζνχλ ηελ αλσηέξσ
έθζεζε παξαθαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ επηζπλαπηφκελε
αίηεζε θαη λα ηελ ζηείινπλ ζην e-mail: info@etee.gr ή ζην fax:
2110127466. Με ηελ επηβεβαίσζε ηεο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα
θαηαβιεζνχλ 100 €/ άηνκν γηα ηελ θάιπςε ηκήκαηνο θφζηνπο
ησλ εμφδσλ ηνπ Δπηκειεηήξηνπ θαζψο θαη ησλ αθπξσηηθψλ ηνπ
μελνδνρείνπ. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ έθζεζε γηα παιηά θαη λέα κέιε
ηνπ Δπηκειεηεξίνπ είλαη έσο δχν άηνκα. Σα κέιε ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε φζεο εθζέζεηο
επηζπκνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ζ θαηάζεζε γίλεηαη ζηελ
ALPHA BANK ζηνλ ινγαξηαζκφ 120002002011660 (IBAN: GR
64 0140 1200 1200 0200 2011 660). Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: site: www.etee.gr , ηει: 211 7000264-7, e-mail:
info@etee.gr , fairs@etee.gr .

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ηεο
Σνπξθίαο, 21 – 24 Φεβξνπαξίνπ 2019
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή
ζηα πιαίζηα ηεο Γηεζλνχο Έθζεζεο Μεραλψλ, Πνδειάησλ θαη
Αμεζνπάξ
«MOTORBIKE
ISTANBUL
2019»
ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο Σνπξθίαο, ζηηο 21 – 24 Φεβξνπαξίνπ
2019 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο εγθαηαζηάζεηο Istanbul Expo Center.
Σν Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία
θαιχπηνπλ ην θφζηνο ηνπ μελνδνρείνπ 4 ή 5 αζηέξσλ γηα δχν
λχρηεο κε πξσηλφ, ην θφζηνο κεηαθνξάο απφ ην μελνδνρείν ζηνλ
εθζεζηαθφ ρψξν θαη αληηζηξφθσο θαζεκεξηλά θαζψο θαη δσξεάλ
εηζηηήξην γηα ηελ είζνδν ζηελ έθζεζε. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο: site: www.etee.gr , ηει: 211 7000264-7, e-mail:
info@etee.gr , fairs@etee.gr .

Δπηρεηξεκαηηθά Νέα
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 Ννέκβξην ηνπ 2018.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζην Κάηξν (www.agora.mfa.gr ), ηει: +20227948482, 27952036, email: ecocom-cairo@mfa.gr ή ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr .
ΒΟΝΗΑ - ΔΡΕΔΓΟΒΗΝΖ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζην εξάγεβν, απέζηεηιε
Δλεκεξσηηθφ Γειηίν γηα ηηο Οηθνλνκηθέο θαη Δπηρεηξεκαηηθέο
Δηδήζεηο γηα ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2018.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζηηο Βξπμέιιεο (www.agora.mfa.gr/be58 ), e-mail:
ecocom-serajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr , ηει: 0038
733 560551 ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr .
ΡΟΤΜΑΝΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζην Βνπθνπξέζηη, απέζηεηιε Γειηίν
Οηθνλνκηθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Δηδήζεσλ γηα ηελ
Ρνπκαλία κελφο Ννεκβξίνπ 2018.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζην Βνπθνπξέζηη (www.agora.mfa.gr/ro104 ), email: ecocom-bucharest@mfa.gr ,ηει. 004 021 210 07 48,
021 211 57 24, ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr.
ΔΡΒΗΑ
Σν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο
Πξεζβείαο ηεο Διιάδαο ζηo Βειηγξάδη, απέζηεηιε:
-Δλεκεξσηηθφ δειηίν κελφο Ννεκβξίνπ 2018 γηα ηηο
πξφζθαηεο νηθνλνκηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο εμειίμεηο ζηε
εξβία.
-Δλεκεξσηηθφ δειηίν κε ζέκα: «Δπηβνιή δαζκψλ απφ ηελ
Κπβέξλεζε ηνπ Κνζφβνπ ζε πξντφληα ηεο εξβίαο».
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ ηεο
Διιάδαο ζην Βειηγξάδη ηει. +381 11 323-15-77, +381 11
322-23-28 , email: ecocom-belgrade@mfa.gr
ή ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ΒΔΘ www.veth.gov.gr .

Εήηεζε ειιεληθώλ εμαγσγηθώλ επηρεηξήζεσλ γηα ζπλεξγαζία
κε Ηάπσλεο εηζαγσγείο
Όπσο καο ελεκέξσζε ην Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ
Τπνζέζεσλ ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο ζην Σφθπν ηεο Ηαπσλίαο
ζπλεξγαζία κε ειιεληθέο επηρεηξήζεηο εμαγσγψλ ηξνθίκσλ ηα
νπνία “κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ, λα δηαλεκεζνχλ θαη λα
πσιεζνχλ ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ”, φπσο απνμεξακέλα
ηξφθηκα, μεξνί θαξπνί, θνλζεξβνπνηεκέλα ηξφθηκα θαη θξνχηα,
είδε δαραξνπιαζηηθήο, δπκαξηθά, ηξφθηκα ζηηγκηαίαο παξαζθεπήο,
θηι δεηάεη ε ηαπσληθή εηαηξεία Cross –on Co. Ltd. Πξφθεηηαη γηα
κία απφ ηηο ζεκαληηθέο, ζρεηηθά λέεο, κηθξνχ κεγέζνπο δπλακηθέο
επηρεηξήζεηο εηζαγσγήο ηξνθίκσλ ζηελ πεξηνρή Kansai (Osaka)
ηεο Ηαπσλίαο. Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε ζηηο 16 Απξηιίνπ 2009. Oη
πσιήζεηο ηεο αλέξρνληαη ζηα 1,4 δηο Γηέλ εηεζίσο (11,2 εθ.
Δπξψ). Σν concept ηεο εηαηξείαο είλαη, φηη απνηειεί «ζεκείν
ζπλάληεζεο» (cross), παξαγσγψλ, δηαλνκέσλ θαη θαηαλαισηψλ.
Δπίζεο, ε εηαηξεία Far East Inc., δεηά ζπλεξγαζία κε ειιεληθέο
επηρεηξήζεηο παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ ησλ
ηξνθίκσλ, ηα νπνία είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνπιηνχξαο, ηνπ
πνιηηηζκνχ θαη ησλ παξαδφζεσλ κίαο πεξηνρήο. εκαληηθφ είλαη
λα ππάξρεη κία ελδηαθέξνπζα ηζηνξία πνπ λα κπνξεί λα
ππνζηεξίμεη ηελ πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο. Σν concept ηεο
εηαηξείαο είλαη ε πξνψζεζε πξντφλησλ απφ φιν ηνλ θφζκν, σο
θνξείο πνιηηηζκνχ θαη παξάδνζεο. ε παξνπζίαζε ησλ ειιεληθψλ
πξντφλησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Γξαθείν ΟΔΤ Σφθπν,
ε ηαπσληθή επηρείξεζε επέδεημε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηα
«θηζηίθηα Αηγίλεο», αιιά θαη γηα φια ηα ειιεληθά πξντφληα μεξψλ
θαξπψλ θαη απνμεξακέλσλ θξνχησλ, θαζψο θαη γηα παξαδνζηαθά
γιπθίζκαηα θιπ. Ζ εηαηξεία Far East Inc., ηδξχζεθε ζηηο 25
Οθησβξίνπ 1994 κε αξρηθφ θεθάιαην 20 εθ. Γηέλ Ηαπσλίαο.
Πξνηείλεηε φπσο ε εθδήισζε ελδηαθέξνληνο θαη ε επηθνηλσλία
ζαο κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο, πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηνπ
Γξαθείνπ ΟΔΤ Σφθπν, δεδνκέλνπ φηη ε επηθνηλσλία κέζσ
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ δελ ελδείθλπηαη γηα ηηο ηαπσληθέο
επηρεηξήζεηο, ιφγσ ηνπ φγθνπ ηεο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο
πνπ ιακβάλνπλ, ιφγσ ηνπ θφβνπ «θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ»,
επεηδή δελ νκηινχλ ηελ αγγιηθή, αιιά θαη ιφγσ ηεο απζηεξφηεηαο
φζνλ αθνξά ζηελ «ζπαηάιε» εξγαηνσξψλ, θπξίσο φκσο ιφγσ
θνπιηνχξαο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν πηζαλφο ζπλεξγάηεο ζα
πξέπεη λα έρεη ζπζηεζεί απφ θάπνην θεξέγγπν πξφζσπν ή ζεζκφ.
Ζ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ Σφθπν είλαη: ecocomtokyo@mfa.gr . Όια ηα αηηήκαηα ζα απνζηαινχλ ζηηο αλσηέξσ
ηαπσληθέο επηρεηξήζεηο κε θνηλνπνίεζε ζηηο αληίζηνηρεο ειιεληθέο.
Δλαιιαθηηθά, κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζηηο ελδηαθεξφκελεο
επηρεηξήζεηο, ζηηο θαησηέξσ δηεπζχλζεηο:
-CROSS-ON Co., ltd: Postcord: 567-0817. Room#501, Hayashi
Building, 5-7, Betsuin-cho, Ibaraki-shi, Osaka, Japan. Σει.
0081726312212, ηειενκνηνηππία 0081726312213, Αξκφδηνο: θ.
Hiromu Yasuhara, e-mail: hiromu-yasuhara@cross-on.jp ,
http://en.cross-on.jp/
-FAR EAST inc. SAITAMA Ken Hanzu City Okawara 33 Νν 1.
Ηζηφηνπνο: http://fareastinc.co.jp. πκπιήξσζε ηεο ειεθηξνληθήο
θφξκαο: http://fareastinc.co.jp/contact_us

Δπηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ηεο Σνπξθίαο, 26 Φεβξνπαξίνπ – 01 Μαξηίνπ 2019
Σν Διιελνηνπξθηθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηνξγαλψηξηα εηαηξία πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή
nd
ζηα πιαίζηα ηεο Γηεζλνχο Έθζεζεο Παηρληδηνχ – Βξεθηθψλ Δηδψλ Παηρληδηνχ «2 ISTANBUL TOY FAIR» ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηεο
Σνπξθίαο, ζηηο 26 Φεβξνπαξίνπ- 01 Μαξηίνπ 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 .

Γηαγσληζκνί ζηελ Διιάδα
4/12/18 Α.Γ. 30/18 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΣΧΝ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ
ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΟΤ ΣΖΛ.2531351551
12/12/2018 Α.Γ.2/18 ΤΝΟΠΣΗΚΟ, ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 13 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΧΝ ΠΧΛΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΗ
ΜΟΝΑΓΔ- ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΠΔΓΟΤ «ΠΔΓΗΟΝ ΑΡΔΧ»
ΣΖΛ.2310-882484
13/12/2018 ΤΝΟΠΣΗΚΟ, ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΠΟΥΗΟΝΗΜΟΤ Δ ΚΡΑΣΗΚΟΤ ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΔ
ΣΖΛ. 2108916263
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ
ΜΔΣΡΧΝ ΠΤΡΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΓΟΖ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ
ΠΤΡΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΖΛ.2313320537
17/12/2018 Α.Γ 149/18 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΑΦΖ
ΤΜΒΑΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΔ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΓΗΑ ΓΔΚΑ
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΣΖ ΜΣΝ ΣΖΛ.2310381080
18/12/2018 Α.Γ.34/18 ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΔΝΗΚΖ
ΔΠΗΚΔΤΖ
2
ΣΔΜΑΥΗΧΝ
ΤΛΗΚΟΤ
«ΛΟΛ,ΝSN:1615145330577,
P/N:332A32-1007-03T, MAIN GEAR BOX, E/Π SUPER PUMA»
ΣΖΛ.210-8705015
19/12/2018 Α.Γ Π22/18 ΤΝΟΠΣΗΚΟ , ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ , ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ
ΓΗΑΣΟΛΔΑ ΚΟΗΛΗΑ ΣΖΛ.2313 323128
03/01/2019
Α.Γ
28/18
ΓΗΔΘΝΖ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΖΛ.2313320533
04/01/2019 Α.Γ 2018-009 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ , ΓΖΜΟΗΟ , ΑΝΟΗΥΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΗ
ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΣΖΛ.2313
304464
10/01/2019 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΧΜΑΣΟ
ΚΑΗ ΠΑΑΛΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΣΤΛΧΖ ΓΔΝΣΡΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΖ
ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΑΠΟΛΖ – ΤΚΔΧΝ
ΣΖΛ.2313313141
11/01/2019 Α.Γ. 2018-004 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΥΣΟ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΟΤ ΤΛΗΚΟΤ
ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΖΛ.2313 304464-4
21/02/2019 Α.Γ 017/18 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ , ΓΖΜΟΗΟ , ΑΝΟΗΥΣΟ ,
ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΛΛΧΝ
ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΣΖΛ.2313 323128
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ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΟΜΟΣΖΝΖ
«ΗΜΑΝΟΓΛΔΗΟ»
ΣΡΑΣΟΠΔΓΟ «ΠΔΓΗΟΝ ΑΡΔΧ» Γ΄ .

ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

3Ζ ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

424 ΓΔΜΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ
3Ζ ΤΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΓΗΟ
ΠΑΤΛΟ»

ΓΖΜΟ ΝΔΑΠΟΛΖ - ΤΚΔΧΝ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «ΑΓΗΟ ΠΑΤΛΟ»
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ

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.

